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MULTIPLE SOCIAL IDENTITIES AS MODERATORS 
OF CONFLICT IN UKRAINE?
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Multiple identities can be complementary, antagonistic, or a mixture of the two. There 
are four possible routes to ethnic identifi cation in a mixed ethnic background: a strong 
identifi cation with only one ethnic group; being bi-cultural and bi-lingual (acculturative); 
psychological ambivalence to the two cultures («divided soul»); or a weak identity which 
culminates in rejection. Using data gathered following the last Ukrainian presidential election 
in March 2010, we examine social identities and attitudes toward Ukrainians and Russians 
in eastern (Donetsk), western (Lviv), central (Zhytomyr), and southern (Kherson) cities of 
Ukraine, as well as the capitol (Kyiv) (all N’s of 400) and a nationally representative cross-
section of Ukraine (N=1200). The sociopolitical differences between eastern and western 
Ukraine have been documented over the years, culminating in direct confrontations during the
Orange Revolution in 2004, but little has been written about instances of how other regional 
centers with less politically homogenous populations coexist. We fi nd that in 2010. Western 
Ukraine has the strongest national identity; eastern Ukraine is the most bicultural (if not 
bilingual); and central Ukraine is the most ambivalent, not preferring either Russians or 
Ukrainians very strongly. Southern Ukraine and the capitol are both more bicultural in their 
identities than ambivalent. We discuss the implications of these and other social identities and 
their possible lessons for the amelioration of the strong antipathy currently evident between 
eastern and western Ukraine.

Keywords: social identities, multiple identities, inter-group relations in contemporary 
Ukraine. 
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Introduction
Social identity Theory (Tajfel, 1987) defi nes social identities as similarities that an 

individual has with those in a particular group, differences from those in other groups, and 
one’s emotional ties to their own group. Tajfel, a French Jew who fl ed from the Nazis to 
England during the Second World War, began his seminal research on social identities in an 
attempt to understand the motivation behind the behavior of different social groups during 
the Second World War. With his colleagues, he stripped down all contexts to understand the 
basic psychological processes underlying what they termed ingroup and outgroup behavior. 
A large literature has grown out of that research in social psychology laboratories generally 
referred to as intergroup relations. Social identity theory posits that people have a need to 
feel good about themselves, to have a positive self-identity, and therefore they make social 
comparisons with other groups and tend to evaluate their own group more favorably even 
when that group identity is assigned randomly (Billig & Tajfel, 1973). This indicates that 
they will evaluate other groups less favorably which can lead to perceptual distortion and 
the denigration of the outgroup.

More recent research has moved outside of the laboratory to real world social identities 
which are complex and intertwined with other factors, specifi cally contextual ones. Ethnic 
identities, for example, are embedded in multidimensional contexts such as language, cultural 
background, geographic region, social class and political confl ict (Verkuyten, 2005). They are 
highly context-dependent not only to the immediate, local environment but also to broader 
historical, economic and political circumstances (Ashmore et al., 2004). They do not lend 
themselves to study as easily as in a laboratory. However, «primary» identities such as gender, 
religion, and ethnicity are socially and culturally robust, having generally been learned at 
an early age (Jenkins, 1996), which allows for their measurement in the messy environment 
of the real world. 

Following evolutionary theory, others have argued that humans have a need to affi liate, to 
belong to a social entity, which motivates their sense of group identity and that social identity 
has benefi cial effects both in terms of physical and social resources, as well as greater mental 
and physical health (Baumeister & Leary, 1995; Leary et al, 1995). Thus people will classify 
themselves as belonging to some groups, and not belonging to others, largely dependent on 
their social milieu and upbringing. They will form an interdependence with their ingroup, 
conform to their norms, and adapt their beliefs and values. But what happens when two 
groups disagree substantially on relevant issues but are of necessity living in the same milieu 
and making decisions for the whole (e. g., voting) on their disparate preferences? This is our 
research question and we will examine it within the specifi c context of contemporary Ukraine.

Previous Research on Ukraine
Ukraine has distinct regional cultures based on region, nationality, language, and religion. 

Shulman (2002; 2004; 2005) has written about the distinct national identities prevalent in 
Ukraine–an Eastern Slavic national identity complex and an Ethnic Ukrainian national identity 
complex. These differences lead to support for liberal political and economic values. As 
well as support for democracy, among the Ethnic complex, while the Eastern Slavic national 
identity hinders mass support for democracy and market in Ukraine. Barrington and Faranda 
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(2010) examined each of the factors individually found to account for attitudes in Ukraine 
today and determined that region and nationality and language all combine additively to drive 
attitudes towards the Russian Federation, although region remains the strongest predictor. 

This combination of elements of cultures has been examined in the psychological 
literature under the rubric of multiple identities. Recent research in Central and Eastern 
Europe argues for the need to study multiple (soft) rather than strictly individual (hard) 
national and ethnic identities (Curticapean, 2007). U.S. research fi nds support for positive 
benefi ts in having multiple social identities (Kiang, Yip & Fuligni, 2008) but indicates that 
psychological well-being depends on the importance of those identities and the relationship 
between them. If they are in harmony with each other and provide resources, as well as 
normative expectations, then that leads to well-being. If they are in confl ict with one another 
and deplete resources and place incompatible demands on the individual, then they lead to 
lower psychological well-being (Brook, Garcia & Fleming, 2008). 

 In our own earlier research, we have used cluster analysis to examine various social 
identities in Ukraine based on language, religion, politics, and economic classes in eastern 
and western Ukraine (Malanchuk, 2005; 2006). We found distinct clusters among these 
groups and they were apparent in 1994; again in 1999 and in 2004; and preliminary analyses 
indicate mostly continuity of these clusters into 2010. These multiple identities are either 
complementary (e. g., Ukrainian Nationalists, Greek Catholics in western Ukraine; Russians, 
Soviets and Communists in eastern Ukraine) and result in homogenized attitudes within each 
region but polarized against the other region (their outgroup). We also found that favorable 
ratings of both Ukrainians and Russians in western Ukraine results in homogenized attitudes 
against Russians because that is the prevalent culture there. But having favorable identities 
in eastern Ukraine for both Ukrainians and Russians results in confl ict and leads to muted 
attitudes toward Russia and independence, indicating that the tendencies are competing with 
one another. In other words, they may have a preference for Ukrainian independence but feel 
a strong loyalty as well to their Russian cousins. This is less pronounced among the younger 
generation of Eastern Ukrainians who barely lived under Soviet/Russian rule and have shifted 
their attitudes to look more like their western counterparts (Malanchuk and Hrytsak, 2005) .

The question we asked in a national survey of Ukraine in 2010 was whether those with 
the same set of identities were confl icted or constrained in some sense depending on the region 
the individual lived in. We found that those who felt closest to Russians were most likely to 
prefer a reunion with Russia while those who felt closest to Ukrainians were most likely to 
prefer complete independence. Those with multiple identities or closeness to both Russians 
and Ukrainians were found in the middle. (Malanchuk, 2010). At the same time, we expanded 
our research to do in-depth surveys in fi ve cities in Ukraine which we surveyed just shortly 
after the last presidential election in 2010. Two of the cities we have been studying over the 
years and they were chosen for their polarized attitudes and because of previous research in 
the area (Lviv in the west and Donetsk in the east). We added Kyiv, the capitol and center, 
which has a unique diversity combing several nationalities and a unique language solution 
which combines both Ukrainian and Russian languages into its own mixture called surzhyk. 
We also added two other cities because they have voted in 2004 and 2010 independently of 
their overall region. That is, Zhytomyr (north) at 66,9 % was much less likely to vote for 
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the western candidate (Tymoshenko) in 2010 than its neighbors at 80–90 % and Kherson 
(south) at 51,3 % was much less likely to vote for the eastern candidate (Yanukovych) than 
its neighbors who voted for him at 60–90 %.

The research question we are asking in this paper is whether those Ukrainians with 
complementary social identities (Russian and Ukrainian), regardless of region, evidence 
greater ties to Russia and a lesser willingness for confl ict with Russia. Or does regional 
culture trump these identities and determine one’s attitudes toward the outgroup? Given earlier 
research, we expect that there may be pronounced regional differences with variability based 
on proximity to the polarized extremes but muted responses from those who have multiple 
identities indicating confl ict among their loyalties.

Description of the Sample Cities and Ukraine
Ukraine’s population from the 2001 Census is around 48 million. It’s a country in Eastern 

Europe and was a member of the Former Soviet Union. It is the largest contiguous country 
on the European continent with borders with Russia to the east and northeast; Belarus to 
the northwest; Poland, Slovakia and Hungary to the west; Romania and Moldova to the 
southwest,; and the Black Sea and the Sea of Azov to the south and southeast, respectively. 
Ukraine has a history of domination by other powers and has been independent only since 
1991. There are strong regional divisions within the country with the western regions focused 
primarily on the west and the eastern regions preferring a reunion with Russia. You may 
remember that this east/west divide came to a head during the 2004 elections and resulted 
in the Orange Revolution. As noted earlier, Ukraine has a wide range of political, social, 
and economic conditions which provide a basis for comparison of various social identities. 
Further, the cities of Kyiv, L’viv, Donetsk, Zhytomyr, and Kherson are good representatives 
of their respective regions and are each characterized by essential features.

The cities of L’viv and Donetsk, in particular, represent opposite ends of the country’s 
varied socio-political environments, and thus a fair picture of the range of possible political 
outcomes. L’viv, in the far west of the country, is the undisputed center of Ukrainian 
nationalism, and was the launching pad for most of the social movements which preceded 
Ukrainian independence. The region became a part of the Soviet Union only in 1939. It has 
a population of a little over 800,000 with a majority of its citizens being Ukrainian-speaking 
ethnic Ukrainians–mostly Greek-Catholics, with some who profess the Ukrainian Orthodox 
faith. Economically, the oblast is characterized by a mix of heavy industry (chiefl y automotive 
and bus manufacturing) and light consumer goods manufacturing, as well as agriculture. 
Privatization has progressed faster than in most of the country. The city has close commercial 
ties with Poland (the border is less than an hour away by car) and with the Ukrainian diaspora 
in the U.S. and Canada, most of whom were originally from Western Ukraine. 

Donets’k, in southeastern Ukraine, stands in sharp contrast with respect to all of these 
characteristics, except for size, with a population of a little over one million. While the city 
has a slim majority of ethnic Ukrainians, national consciousness is low and nearly everyone-
Ukrainians, as well as the large Russian minority–speaks Russian. Approximately half of 
the population claims no interest in religious issues, while the remaining half is split among 
Russian Orthodox, Ukrainian Orthodox, and Judaism. The region was one of the most heavily 
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industrialized areas of the former Soviet Union – the oblast has a 90% urbanization rate, 
compared to the national average of 67%, and 59% in the L’viv oblast. It is the center for coal 
mining in the country, and the coal miners, through their labor unions, played an infl uential 
role in the independence drive. Large-scale privatization has made little headway in the 
region, which is dominated by huge state industrial enterprises. Thus, comparisons between 
L’viv and Donetsk capture the range of important factors present in contemporary Ukrainian 
society, and other societies as well: ethnic identifi cation, nationalist consciousness, language, 
religion, independent social mobilization, and degree of market reform – all operating within 
(and largely controlling for) the same overarching political system.

We have been studying these two regions for some time and have only recently expanded 
into the three others. Kyiv, the capital and largest city in Ukraine, is located in the north 
central part of the country on the Dnipro River. The population at the beginning of 2012 was 
2,8 million (Holovne upravlinnia statystyky u m. Kyjevi). It is an important political, social, 
economic, transport, education and research center and has one of the largest industrial centers 
of Ukraine. The city is a major center of mechanical engineering, ferrous and nonferrous 
metallurgy, chemical, light industry, printing industry. The majority of the population is made 
up of Ukrainians (82,23 %) although there are also representatives of 130 other nationalities: 
Russians (13,14 %), Jews (0,70 %), Byelorussians (0,64 %), Poles (0,27%), Armenians 
(0,19 %), and other nationalities (2,83%) (Vseukrajins’kyj perepys naselennia). Kyiv is 
bilingual as both Russian and Ukrainian languages are widely used. This is partially because 
14,18 % of Ukrainians consider Russian as their native language; 85,74% ‒ Ukrainian, and 
0,11 ‒ other. Kyiv plays a signifi cant role in the political life of Ukraine, especially during 
elections. Predictions of national political preferences can be made based on the results of their 
recent Presidential or Parliamentary voting. In the September 2007 Parliamentary elections in 
Kyiv, the Yulia Tymoshenko Block led (46,2 %), followed by NUNS (15,8 %), and the Party 
of Regions (15,0 %), Lytvyn Block (6,6 %), and KPU (4,6 %). During the last Presidential 
Elections in Ukraine in February 2010, Yulia Tymoshenko obtained 65,3% of the vote and 
Viktor Yanukovych, 25,7 % (Central Election Commission of Ukraine).

Zhytomyr and Kherson are important regional centers in Central and South Ukraine, respectively. 
Zhytomyr is the administrative center of the Zhytomyr Oblast that is located in the North-East part 
of Central Ukraine. The population of Zhytomyr in January 2010 was 270,5 thousand (Holovne 
upravlinnia statystyky u Zhytomyrs’kij oblasti ). Zhytomyr is a major transportation hub and lies on 
a historic route linking Kyiv with Warsaw through Brest. Important economic activities of Zhytomyr 
include lumber milling, food processing, granite quarrying, metalworking, and the manufacture of 
musical instruments. The national composition of the city is predominantly Ukrainian (more than 
90 %) with a small representation of Russians (4 %). On the other hand, the presence of Russian 
speakers in the city is signifi cant (about one-third of population). Politically, it consistently serves 
as a swing vote. In almost all national elections occurring during the last decade, Zhytomyrians 
demonstrated relatively equal levels of loyalty towards candidates with opposite political views and 
programs. For example, during the 2007 Parliamentarian elections, the Yulia Tymoshenko Block came 
in fi rst (40,0%), followed by the Party of Regions (24,5 %), NUNS (11,5 %), Lytvyn Block (6,2 %), 
and KPU (5,5 %). In the 2010 Presidential Elections, Yulia Tymoshenko has obtained 57,1 %, and 
Viktor Yanukovych, 35,3 % (Central Election Commission of Ukraine).



8 O. Malanchuk, V. Susak
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

Kherson is a city in southern Ukraine. It is the administrative center of the Kherson Oblast 
and is an important port on the Black Sea and Dnipro River. Kherson is the home of a major 
ship-building industry. The population of Kherson in January 2009 was 306,5 thousand (Holovne 
upravlinnia statystyky u Khersons’kij oblasti). Kherson is an important industrial center in 
southern Ukraine. The most developed industries are the food industry, machine building 
(shipbuilding and ship repair), light industry, chemical and petrochemical industry. As of the 
Ukrainian National Census (2001), the ethnic groups living within Kherson are Ukrainians 
(76,6 %), Russians (20,0 %), and other (3,4 %). On the other hand, the use of Russian language 
in communication among the city inhabitants is marked by the domination of the Ukrainian 
language. Their political attitudes are similarly swing votes to Zhytomyr but in the opposite 
direction. For example, during the 2007 Parliamentarian elections, the top vote was occupied by 
the Party of Regions (40,6 %), followed by Yulia Tymoshenko Block (26,9 %), KPU (7,9 %), 
NUNS (7,7 %), and the Lytvyn Block (3,9 %). During the 2010 Presidential Elections, Viktor 
Yanukovych obtained 53,5 % of the vote and Yulia Tymoshenko 39,1 %.

There are some demographic differences in the cities which we outline below:
– Age. While the three categories of age groups are comparable to Ukrainian Census 

data for these cities, Lviv still has somewhat more young people than would be 
expected, especially in the 18–25 age group, both males and females. Donetsk 
has a higher proportion of people over 75, more so among men.

– Education. Lviv and Kyiv have completed higher levels of education than 
Zhytomyr, Kherson (specialized or technical diplomas), and Donetsk (incomplete 
higher level) have lower levels. 

– Marital Status. More participants in Lviv are single and in Donetsk and Zhytomyr 
are married while those in Kherson are widowed.

– City of Birth. Lviv participants are more likely to come from either a big city or 
the village. Donetsk and Kyiv participants mostly come from a big city. Zhytomyr 
participants come from a middle-sized city. And Kherson participants come from 
either a middle-sized city or the village.

– Nationality. Lviv and Zhytomyr have more Ukrainian-born participants and 
Donetsk and Kherson have fewer. Lviv, Kyiv, and Zhytomyr are more likely to be 
Ukrainian by passport while Donetsk participants are more likely than expected 
to be either Russian or Other by passport.

– Language. In Lviv, participants predominantly speak Ukrainian, as do many in 
Zhytomyr. In Donetsk, Russian is the dominant language. In Kherson, it is more 
likely than chance to be Russian or both; and in Kyiv, It’s both.

– Religion. In Lviv, participants are more likely to be Believers in the Ukrainian 
Greek Catholic faith. In Donetsk, there are more people indifferent to religion, as 
there are in Kherson, but those who are believers in Donetsk follow the Ukrainian 
Orthodox Moscow Patriarchate Church, as does Zhytomyr, while those in Kherson 
are more likely to be attached to the Ukrainian Orthodox Kyiv Patriarchate. Kyiv 
participants are more likely to profess atheism than the other cities but those who 
are believers follow the Ukrainian Orthodox Kyiv Patriarchate. 
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Finally, choosing Kyiv, Kherson and Zhytomyr for comparison allows us to analyze 
cities that are not completely polarized (such as Lviv and Donetsk), cities where people with 
opposing views are co-existing in apparent harmony, and which could serve as models for 
how Ukraine as a whole could co-exist while having disparate views on various political 
attitudes without strongly antagonist attitudes toward an outgroup.

Sample
In this study we use two nationally representative cross-sectional surveys of Ukraine in 

1994 (N=1200) and 2010 (N=2000). Both those studies were done by nationally recognized 
Ukrainian commercial survey outfi ts. We are did a cross-sectional survey representative of 
the fi ve cities which was taken in 2010 shortly after the last presidential election. Our design 
is a stratifi ed probability sample of approximately 400 citizens in each of the fi ve cities with 
+/– 4 % margin of error. We did stratifi ed quota sampling based on age (3 categories: 18–35; 
36–54; 55+), gender (females/males only after 4pm); and 4 categories of Socioeconomic 
status (SES): professional, white collar, blue collar (skilled), semiskilled and unskilled manual 
workers and student/pensioner. These were adapted from Morton-Williams and collapsed 
from six to four categories. Comparisons on these criteria have been made of the Area Studies 
2010 data base to the Census data for the fi ve cities and found to be comparable within 
+/– 3%. Interviewers were primarily students from local universities who were paid to do the 
approximately 45 minute in-home interviews. 

Results: Multiple Identities
Multiple Identities Across Time 
Using the nationally representative data, we fi nd that Ukrainian identifi cation has been 

high throughout the period since 1994 (See Figure 1). 

Figure 1. Ukrainian Identities in Contemporary Ukraine:  1994–2010
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Russian identifi cation, on the other hand, has dropped considerably from 1994 to 2010 
(see Figure 2). A combination of these two identities indicates that there was a strong subset 
of bi-cultural identifi ers in 1994 who have shrunk considerably in 2010 (see Figure 3). 

   

Ties with Russia
Those closest to Russians are most likely to prefer a reunion with Russia (7 on a 7-point 

scale where 7=reunion with Russia and 1=complete independence of Ukraine), except 
for Russians in the west. Those closest to Ukrainians are most likely to prefer complete 
independence, except for Ukrainians in the east. Those with multiple identities in both years 
can be found with more moderate attitudes than either of the polarized ends. The implication 
is that region appears to be playing a larger role within each identity type.
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Figure 2. Russian Identities in Contemporary Ukraine:  1994–2010
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Summary
There is movement toward preference for the complete independence of Ukraine from 

1994 to 2010 (4,11 to 3,66 on a 7-point scale). The movement is taking place differentially 
in each of the regions with west and center most in favor of independence from Russia and 
south and east not taking a stand but remaining in the center. Region thus remains a strong 
predictor of whether people want an independent Ukraine even though everyone has shifted 
in that direction (see Table 1). Identity plays a lesser but still strong role in 2010 because 
more people are identifying as Ukrainians. Nationality has become stronger because more 
people are claiming Ukrainian nationality except for strong Russian identifi ers. Gender no 
longer plays a role. And age is becoming more of a factor since more young people from the 
east and south prefer looser ties with Russia than they have in the past.
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Figure 4. Reunion with Russia vs Independence: 1994
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Table 1

Results: Intergroup Relations and Intergroup Confl ict
We move now to the regional studies done in the fi ve different cities in which we asked 

a series of questions about their ratings of the two prevalent groups in Ukraine, Ukrainians 
and Russians, the latter of which can be considered an outgroup for some Ukrainians. We 
used a thermometer rating where 0= cold or unfavorable toward the group; 5=neutral; and 
10= very warm or favorable. The notable aspect is that those with multiple identities (orange 
bar in the center of each group) are high for both Ukrainians and Russians and mute the more 
negative responses of the Ukrainian identifi ers for Russians. 

The two center bars (multiple identifi ers and those leaning towards Russians) also indicate 
a muting of attitudes toward the compatibility of Ukrainian and Russian history, as well as 
toward ties with Russia. Finally, the two center bars in the last two graphs on the fi gure again 
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Figure 6. Reunion with Russia vs Independence by Region: 1994–2010
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suggest that having a multiple identity moderates attitudes toward intergroup confl ict with 
Russia. Those groups are least likely to think that there is a threat from Russia and they are 
only moderately likely to endorse war with Russia.

There are no signifi cant differences for attitudes toward Ukrainians. All regions rate 
then highly or favorably. There are however strong regional differences for attitudes toward 
Russians with an incremental increase from west to east. This same incremental increase is 
evident for both intergroup confl ict measures (see Figure 9). One indicating that the west 
thinks there’s a greater danger of war with Russia and the other indicating that the west is 
more likely to endorse going to war with Russia to preserve unity.
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Figure 9. Intergroup Confl ict by Region

Figure 10. Intergroup Relations by Identity and Region: Attitudes toward Russians

If we combine identity and region, we fi nd that for intergroup relations, there is mostly 
a regional effect with positive attitudes toward Russia increasing from west to east, except 
for those with multiple identities where there is no regional effect. For intergroup confl ict, 
where threat of war with Russia is seen as a danger, the effect of multiple identities is 
somewhat evident again where, regardless of region, attitudes are basically similarly low 
on the scale. 
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Finally, when it comes to endorsing war with Russia, multiple identities mute the 
responses, as can be seen by a distinct drop in scores from one polarized end to the other. 
But region continues to play a large role, as can be seen by the gradations within identity 
level, even among multiple identifi ers.

Figure 11. Intergroup Confl ict by Identity and Region:  Threat of war with Russia

Figure 12. Intergroup Confl ict by Identity and Region: War with Russia
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Conclusions
Multiple identities do play a role in muting potential intergroup confl ict, at least in 

Ukraine under the current circumstances. Context, or region, however, is a much more 
impactful factor in determining which attitudes people hold toward the outgroup. Therefore, 
context is an important factor that should be taken into account when studying intergroup 
attitudes in the real world. Knowledge of the history and culture of a specifi c group goes a 
long way toward explaining contemporary intergroup relations.

Appendix of Measures
 Social identifi cation was operationalized by asking the respondents if they had 

«a great deal,» «some,» «very little» or «nothing in common» with each of a list 
of 14 socio-political groups in terms of «their ideas, interests, and outlook on 
different events.» They were also asked to choose the group from the list, fi rst, 
with whom they had the most in common and, second, the group with whom they 
had the least in common.

◦ These groups included:
 Political (Communists, Ukrainian Nationalists, Reformers)
 Ethnic (Ukrainians, Russians, Soviet people, Jews)
 Class (Business people, the rich, housewives, pensioners, workers)
 Religious (Greek Catholics, Orthodox)
 Relations with Russia: We asked people to place themselves on a 7-point 

scale. The specifi c wording is:
◦ People also don’t agree on the relationships Ukraine should have with Russia. 

Some argue that Ukraine and Russia should be completely separate countries. 
They would be at position 1 on this scale. Others think that Ukraine and Russia 
should be the same country and they would be at position 7. 
 Which position corresponds to your view or haven’t you thought much about 

this? 
 Intergroup Relations
◦ Thermometer ratings (where 10= very positive) of:
 Ukrainians 
 Russians

◦ History and culture of Ukraine and Russia
 1=completely different; 7=basically the same 

◦ Ties with Russia
 1=completely separate; 7=same country 

 Intergroup Confl ict
◦ Possible dangers that might lead to destabilization of Ukraine
 War with Russia (1=no danger; 5=highest danger)

◦ It is worth going to war with Russia to maintain Ukraine’s current borders
 (1=fully agree; 5=fully disagree).
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Множинні ідентичності можуть взаємно доповнюватися чи бути антагоністич-
ними, або ж перебувати у середній модальності. Є низка можливих модальностей 
етнічної ідентифікації у змішаному етнічному середовищі: сильна ідентифікація лише 
з одною із етнічних груп; бікультуралізм та білінгвізм (акультурація); психологічна 
амбівалентність до двох культур; слабка етнічна ідентичність і відкидання її як такої. 
На підставі низки емпіричних досліджень виявлено, що: західноукраїнський регіон 
відзначається найсильнішою національною ідентичністю; східноукраїнський регіон 
є найбільш бікультурним; центральноукраїнський регіон є найбільш амбівалентним. 
У статті обговорено соціально-політичні наслідки цих характеристик етнічних іден-
тичностей у регіонах України.

Ключові слова: соціальна ідентичність, множинна ідентичність, міжгрупові від-
носини в сучасній Україні. 
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Наведено огляд основних досліджень особливостей політичної культури в Україні. 
Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження політичної культури, роз-
крито її зміст і здійснено типологію основних складових політичної культури. З викори-
станням матеріалів українських та міжнародних соціологічних досліджень проведено 
діахронний аналіз політичної культури українського соціуму. Виконано порівняльний 
аналіз проявів політичної культури в Україні та в інших європейських країнах. 

Ключові слова: політична культура, складові політичної культури, класифікація.

Інтерес науковців до особливостей політичної культури в Україні має хвилеподібний 
характер. Він інтенсифікується у переломні моменти, коли чергова політична криза чи 
революційні події змушують соціологів і політиків замислитися над питаннями: чому 
так сталося? Що спонукало громадян до активних протестних дій? І, чи можна було 
спрогнозувати подібні прояви громадянської непокори?

Вперше українські вчені у своїх розвідках звернулися до феномену політичної куль-
тури ще на початку 1990-х років, коли українська держава здобула свої незалежність, 
а український соціум вступив на шлях посткомуністичних трансформацій з метою 
формування нового демократичного суспільства. З часом інтерес до цієї тематики було 
витіснено іншими соціальними проблемами. 

Події листопада–грудня 2004 року, що проявилися у активній політичній мобілізації 
населення, знову привернули увагу соціологів і політологів до вивчення особливостей 
політичної культури в Україні. З’явилася низка порівняльних досліджень [12, 14, 21], 
які за основу брали показники, описані у піонерському дослідженні Інституту соціології 
НАН України 1991 року. Проте згодом політична активність громадян України повер-
нулася у межі своїх вихідних показників, що призвело до чергової втрати інтересу до 
цієї тематики серед науковців. 

У листопаді 2013 – лютому 2014 років українське суспільство сколихнула чергова 
хвиля активних політичних протестів, що змусило дослідників та політиків знову заго-
ворити про можливі зміни у політичній культурі, проте рекордно низька явка виборців на 
позачергових парламентських виборах, що відбулися у жовтні 2014 року знов поставила 
під сумніви стійкість зафіксованих змін. Відповідно виникає потреба систематичного 
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узагальнення змін, що відбулися у сфері політичної культури у період з 1991 року до 
початку Революції Гідності. 

Метою є дослідження основних змін у політичній культурі України з 1991 по 2013 
роки шляхом діахронного порівняльного аналізу її основних складових: політичної 
поінформованості та компетентності громадян; рівня задоволеності й ступеня політичної 
довіри; політичної активності та залученості; політичної ефективності та готовності 
до соціального протесту; політичної ідентифікації. 

У зарубіжній соціології поняття «політична культура» розглядають здебільшого 
як політичну систему, інтеоризовану в знаннях, почуттях і оцінках населення.

Основні концептуальні уявлення про політичну культуру було розроблено у працях 
таких зарубіжних теоретиків як Г. Алмонд, Е. Баталов, С. Верба, Д. Девайн, С. Ліпсет, 
Г. Пауелл, У. Розенбаум, Р. Такер, С. Уайт та ін. 

Сучасна теоретична дискусія про процес і механізми формування політичної куль-
тури починається з класичного визначення Г. Алмонда та Г. Пауелла, де «політична 
культура визначається як зразки індивідуальних позицій та орієнтацій щодо політики 
учасників певної політичної системи, як суб’єктивна сфера, що утворює підстави 
політичних дій і надає їм значення» [23, c. 50]. Ця теза набула подальшого розвитку 
в класичній праці Г. Алмонда і С. Верби «Громадянська культура» [24], де політичну 
культуру визначали як політичну систему, втілену у знаннях, почуттях, оцінках та 
інтенціях населення. 

Вирізняючи політичні орієнтації як основу політичної культури, Г. Алмонд і С. Вер-
ба розподіляють політичні орієнтації за об’єктами, до яких належить сам суб’єкт і 
політична система:

– специфічні ролі або структури, тобто органи влади, репрезентовані законо-
давчими, виконавчими та іншими бюрократичними структурами;

– носії ролей, такі як президент, законодавці, чиновники;
– зразки політичних дій, вчинки, рішення та їхнє виконання.

Ключовим складником політичної культури особистості з огляду на ситуацію 
політичного вибору є політичні орієнтації-установки, коли під час процесу політичної 
соціалізації особистість визначає свою належність до всіх можливих об’єктів політичної 
орієнтації, виокремлених Г. Алмондом і С. Вербою (органів влади, носіїв ролей, зразків 
політичних дій). Відповідно особистість усвідомлює себе як прихильника або противни-
ка останніх (або декларує свою нейтральність), засвоює зразки поведінки, інтерналізує 
певні світоглядні цінності, що закладені в діючих політичних дискурсах.

На думку В. Матусевича, політичні орієнтації можна класифікувати за об’єктами 
орієнтацій (політична система загалом, її окремі елементи, політичні дії та їхні наслідки 
тощо) та за характеристиками орієнтацій, які виражають ставлення громадян до 
політичних об’єктів (інтерес до них, їхні оцінки, готовність діяти певним чином сто-
совно цих об’єктів тощо).

Перша група охоплює «орієнтації стосовно режиму». Вони формуються на підставі 
оцінок індивідом основних урядових інститутів, посадових осіб, їхньої діяльності. 
Друга група складніша за структурою. Вона включає три різновиди орієнтацій, що 
відображають різне за якістю і змістом ставлення до політичних об’єктів і набувають 
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форми: політичної ідентифікації, яка фіксується за виявами причетності індивідів 
до нації, держави, міста, району, а також груп, до яких вони відчувають почуття 
прихильності, лояльності, обов’язку; політичної довіри до тих, з ким доводиться 
взаємодіяти у політичному житті; ставлення до «правил гри», тобто уявлення індивіда 
про те, яким правилам він має слідувати у громадському житті, і чи завжди вони мають 
узгоджуватись із законом. До третьої групи належать орієнтації індивіда щодо власної 
політичної діяльності. Вони сигналізують про його політичну компетентність, яка за-
лежить від характеру політичної участі й використання засобів, що її забезпечують, і 
політичну ефективність – відчуття можливості впливати на політичний процес [9, c. 14]. 

Як бачимо, зазначені характеристики не впорядковані в цілісну модель, а лише 
згруповані щодо об’єктів і форм ставлення до них. Очевидно, що, залежно від 
мети дослідження і його конкретних завдань, перелік характеристик чи складових 
політичних орієнтацій, який включається в аналітичну модель політичної культури, 
може змінюватись чи детальніше класифікуватися. 

Подальші теоретичні розробки поняття «політична культура» стосувалися 
пропозицій включення у розгляд поняття таких елементів як ставлення до дисципліни 
чи урядових зобов’язань (Д. Робертсон), політична ідентичність (Б. Гірвін), політична 
довіра, політична компетентність (Є. Головаха, Н. Паніна, Ю. Пахомов, Р .Чурілов, 
Н. Буров).

Радикально новий погляд на природу політичної культури запропонували представ-
ники постструктуралістського напряму. З огляду на концепцію М. Фуко про мікрофізику 
влади, вони розглядають політичну культуру як перформативну дискурсивну систему, 
яка регулює витворення політичного знання та виконання політичних дій [25]. 

На початку 1990-х років концептуальні розробки політичної культури, здійснені 
західними авторами почали активно адаптуватися українськими науковцями. Серед 
українських соціологів окремі аспекти політичної культури вивчали О. Вишняк, Є. Го-
ловаха, А. Горбачик, В. Матусевич, О. Резнік, О. Стегній, В. Степаненко, М. Чурілов, 
М. Шульга та ін.

Головним для вивчення політичної культури в Україні стало дослідження стану 
політичної культури в Україні, здійснене вченими Інституту соціології HAH України 
у 1991 році. Ця праця зробила вагомий внесок у всі подальші дослідження політичної 
культури в Україні, не тільки тому, що зафіксувала стан політичної культури українського 
соціуму у момент зародження нової української держави, але й тому, що одразу по-
ставила її у порівняльний контекст – дослідження проводилося у рамках міжнародної 
програми вивчення політичної культури населення в країнах Східної Європи. Ця праця 
також стала відправною точкою для відстеження динамічних змін у політичній культурі 
українського соціуму у наступних десятиліттях. 

Дослідження спиралося на розуміння політичної культури як «сукупності поглядів, 
переконань, орієнтацій та зразків поведінки, що визначають ставлення людей до 
політичної сфери життя суспільства, рівень і спрямованість їх політичної активності» 
[11, c. 3]. Його головна мета полягала в оцінюванні готовності людей до життя у де-
мократичному суспільстві, їхнього розуміння і оцінки тогочасної політичної ситуації. 
Для визначення стану політичної культури були використані такі показники, як:
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- рівень задоволеності й ступінь політичної довіри; 
- політична поінформованість і компетентність; 
- політична активність і залученість; 
- політична ефективність і готовність до соціального протесту; 
- політична ідентифікація; 
- національна і соціально-класова толерантність. 

Головним висновком згаданого дослідження було положення про низький рівень 
політичної поінформованості, який зумовлює недостатню компетентність населення. 
Зокрема неможливість визначити свою політичну позицію навіть стосовно ключових 
питань суспільно-політичного розвитку України і схильність громадян брати участь 
у вирішенні питань, незалежно від обізнаності у справі. Інша проблема – це невіра 
громадян у можливість впливу на політичні процеси в країні та, як наслідок, низь-
кий рівень політичної активності і довіри до політичних інститутів різного рівня. 
Більшість респондентів схильні вважати, що вони нічого не зможуть вдіяти, якщо 
органи центральної чи місцевої влади ухвалять рішення, яке утискатиме їхні інтереси. 
Така позиція каналізує масове незадоволення у орієнтації на масові форми протесту 
(найпопулярнішими серед них є саме ненасильницькі форми протесту). Ще одна 
домінанта масової свідомості – рівність у бідності та неприйняття ідеї про необхідність 
приватизації підприємств і землі.

Порівняльний аналіз політичної культури України та інших країн Східної Європи 
засвідчив, що Україна мала порівняно гірші стартові умови для розвитку політичної 
культури, зокрема звужена соціальна база демократичних і ринкових змін. Якщо в 
інших країнах Східної Європи серед задоволених змінами є такі соціальні групи як 
робітники, селяни, інтелігенція тощо, то в Україні задоволеними виявилися тільки 
підприємці і політики. В Україні також спостерігався нижчий рівень задоволеності 
економічним та політичним становищем в країні та суттєво вищий рівень недовіри до 
влади, парламенту, політиків і партій, взаємне відчуження громадян як співвітчизників. 

У своїй праці «Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного 
моніторингу в Україні» Є. Головаха, пропонує скоротити і дещо змінити перелік 
показників, які характеризують політичну культуру, що дає можливість включити їх 
у щорічний загальноукраїнський моніторинг, який проводиться Інститутом соціології 
НАН України щорічно, починаючи з 1992 року. У свою аналітичну схему Є. Головаха 
включає лише ті показники, які безпосередньо відображають послідовність залучення 
населення до сфери політичного життя суспільства: 

- інтерес до політики; 
- залученість до організованої громадсько-політичної діяльності; 
- політична ефективність (оцінка суб’єктом своєї спроможності впливати на 

політичні події та рішення);
- політичні орієнтації (підтримка певного політичного напряму та відповідних 

політичних організацій); 
- ставлення до держави та перспектив її розвитку у внутрішньополітичному 

та міжнародному аспектах [2, c. 96].
У нашому дослідженні ми запозичимо аналітичну схему, запропоновану  колективом 
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Інституту соціології у 1991 році, але зосередимося на перших чотирьох позиціях, 
оскільки політичне партійне поле в Україні залишається надзвичайно плинним, що 
ускладнює формування сталих партійних преференцій та ідентифікацій; а національна 
і соціально-класова толерантність самі по собі є надзвичайно складними феноменами 
і потребують урахування великої кількості показників. На підставі доступних нам 
українських і міжнародних соціологічних досліджень проаналізуємо динамічні зміни 
у політичній культурі України з 1991 по 2013 роки. Основу нашого дослідження 
становитимуть дані соціального моніторингу Інституту соціології НАН України з 
1992 по 2013 роки, європейського соціального дослідження за 2006–2012 роки та 
міжнародного соціологічного дослідження «Регіон, нація та більше. Траскультурна 
та міждисциплінарна рекоцептулізація України», що проводилося в Україні у березні 
2013 р.1.

Політична поінформованість і компетентність. Дослідники стверджують, що 
від початку 2000-х років зростає інтерес громадян до політики. Насамперед через 
збільшення частки тих, кого певною мірою цікавить політика (від 63 % до 69 %). 
У 2005 році ця частка зросла від 11% до 21%. Збільшення інтересу до політики дещо 
позначилося й на кількості громадян, які вважали себе достатньо компетентними, 
щоб визначитися з найбільш близькою для них політичною течією: від 42,5 % у 
1994 році до 53,9 % у 2004 році. На думку М. Хилька, навіть після Помаранчевої 
революції рівень політичної компетентності населення суттєво не змінився. «Як 
1991 року більшість визначалася з долею союзного договору, не прочитавши уважно 
проект його тексту, так і 2006 року, вперше обираючи народних депутатів України 
за пропорційною системою, лише 17,7 % опитаних ознайомилися з програмни-
ми матеріалами і листівками політичних сил, 13,5 % спостерігали за дебатами в 
ЗМІ, 2,8 % ходили на зустрічі з лідерами партій і блоків. Лише від 28 % до 42,5 % 
знизився заявили, що знають (відсоток залежить від конкретної проблеми); від 53,5 % 
до 65,3 % зізналися, що не знають, як політичні сили, яким вони віддали голоси, зби-
ралися вирішувати політичні й соціально-економічні проблеми; ще 3,4–8,2 % заявили, 
що їх це взагалі не цікавить» [21].

У наступні сім років інтерес населення до політики продовжував знижуватися. Ста-
ном на 2013 рік соціологи зафіксували найбільше падіння інтересу населення до політики 
від часів проголошення незалежності (середній бал зацікавленості населення політикою 
опустився до позначки 1,8), а кількість тих, кого не цікавить політика, збільшилась на 
12 % (23,6 % у 2013 році порівняно з 11,3 % у 2005 році). [19, c. 20; 20, c. 451]. Зафіксовано 
також і зниження суб’єктивного відчуття політичної компетентності в Україні [17, 
с. 53]. 

У 2004 році Україна долучилася до великого моніторингового порівняльного 
міжнародного проекту «Європейське соціальне дослідження» (ЄСД) [5], яке дозволяє 
нам подивитися на політичну культуру в Україні у порівняльній перспективі 29 країн-
учасниць. Відповідно у 2005 році українське суспільство демонструвало найвищий в 

1 Вибірка 6000 осіб старше 18 років. SNF Grant CR11I1L_135348 «Region, Nation and Beyond. 
A Transcultural and Interdisciplinary Reconceptualization of Ukraine».
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Європі рівень зацікавленості політикою1, а вже у 2007 році Україна змістилася на 8 місце, 
у 2010 на 21, а в 2012 на 23. У суб’єктивних оцінках рівня політичної компетентності («Як 
часто політика здається такою складною, що Ви зовсім не розумієте, що відбувається 
насправді») між 2005 і 2007 роками в Україні відбувся величезний відкат з 8 місця на 22. 

Рівень задоволеності й ступінь політичної довіри. Даючи загальну оцінку політичної 
ситуації в Україні критично низький відсоток респондентів оцінює її як благополуч-
ну (від 0,9 у 1998 році до максимального 4,2 % у 2005 і знов до 0,9 % у 2013 році), 
натомість більшість вважає її напруженою (від 50 % у 1998 році до 65 % у 2008 і 58 % 
у 2013 році) або критичною, вибухонебезпечною (34 % у 1998 році, 8,3 % у 2005 та 
11,1 % у 2010, а тоді вона знов зростає до 19,4 % у 2013 році) [3, c. 465; 20]. Навіть 
події Помаранчевої революції не змусили українців повірити у дієвість демократії в 
країні. У Рамках ЄСД респондентів запитували про міру їхньої задоволеності роботою 
демократії в країні. У 2006 році середній бал в Україні становив 4,31 з 10 (4 позиція 
з кінця). Найвищий рівень задоволеності продемонстрували датчани – 7,31 у 2006 і 
7,45 у 2008 роках). Натомість, починаючи з 2008 року (так само у 2010 та 2012 роках) 
Україна вже стабільно посідала передостанню позицію (з 26 країн). Нижчий рівень 
задоволеності демократією продемонструвала тільки Греція (у 2012 році Болгарія) [5].

Стосовно рівня довіри, то ситуація є ще критичнішою. Вже у 1991 році було зафіксовано 
вкрай низьку довіру населення України до органів влади та політичних партій: уряду 
повністю і значною мірою довіряли лише 20 % опитаних, парламенту – 19 %, Комуністичній 
партії – 20 % опитаних, найбільшій опозиційній партії – 9 %. Несуттєвою виявилася 
довіра до переважної більшості тодішніх політичних лідерів і лише рівень довіри до 
Л. Кравчука наближався до оцінки «довіряю деякою мірою». Крім того, 70 % опита-
них вважали, що «політикам ніколи не можна повністю довіряти» [11, c. 31, 35, 38]. 
Аналізуючи такий низький рівень довіри до ключових політичних інститутів та діячів 
країни можна було припустити, що це пов’язано із загальним станом аномії, зумовленим 
переходом від радянської державності до нових форм політичної влади. Проте резуль-
тати соціального моніторингу, а також багаторічні дослідження Фонду «Демократичні 
ініціативи»2, свідчать, що подальші роки ситуація практично не змінилася. 

Між 1994 і 2008 роками в Україні довіра переважила недовіру тільки стосовно 
неполітичних інституцій: сім’ї, церкви, сусідам, колегам, співвітчизникам та засобам 
масової інформації. Така тенденція зберігається в Україні і сьогодні. Натомість гро-
мадяни України здебільшого не довіряють органам державної влади та політичним 
інституціям. Найбільше громадяни не довіряють уряду (відсоток тих, що цілковито 
довіряє протягом усіх 1990-х років та початку 2000-х коливається від 2,8 % до 1,6 %, у 
2013 році він знизився до критичного мінімуму – 0,9 %), Верховній Раді України (від 
2,3 % до 1,2%, а у 2012–2013 роках він знизився до 0,7–0,8 %), Президенту України 
1 Тут і далі дані за 2006–2012 роки були розраховані автором на основі бази даних «ESS 

Round 3-6: European Social Survey Round 3-6 Data. Data fi le edition 2.0». Norwegian 
Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data // http://
ess.nsd.uib.no/ess/conditions.html.

2 Див. архів фонду «Демократичні ініціативи» на електронному ресурсі. Режим доступу : 
http://2008.dif.org.ua/ua/archive.
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(від 4,5 % – 2,4 %, а у 2013 році він знизився до найнижчого за період незалежності 
показника – 2,2 %), політичним партіям (від 0,8 % до 0,9 %, у 2013 р. – 0,7 %), місцевій 
владі (від 2,0 % до 1,8 %). Отже, рівень довіри не тільки не зростав, а у деяких випадках 
навіть знизився. Критичним став 2013 рік, він демонстрував найнижчі показники за 
всю історію незалежної України [20, с. 481–483].

Винятком став тільки 2005 рік коли після Помаранчевої революції соціологи 
зафіксували безпрецедентний ріст довіри громадян до Верховної Ради (28,5 % 
респондентів цілковито або зазвичай довіряли і 28,6 % зовсім або зазвичай не довіряли), 
уряду (36,6 % респондентів цілковито або зазвичай довіряли і 25,1 % зовсім або зазви-
чай не довіряли) і особливо Президенту (49,2 % респондентів цілковито або зазвичай 
довіряли і 19,7 % зовсім або зазвичай не довіряли) і, навіть, частково політичним партіям 
(10,4 % респондентів цілковито або зазвичай довіряли і 47,2 % зовсім або зазвичай не 
довіряли). Соцопитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» і Київським 
міжнародним інститутом соціології у березні 2005 року, зафіксував ще вищі показни-
ки: Президентові повністю і швидше довіряли 60,4 % опитаних (зовсім і швидше не 
довіряли 17,1 %), уряду довіряли 52,2 % (не довіряли 18,5 %), Верховній Раді довіряли 
40,2 % (не довіряли 27,5 %), політичним партіям довіряли 19,0 % (не довіряли 36,0 %) 
[7, c. 12]. Вперше в історії незалежної України кількість громадян, які довіряли орга-
нам влади, перевищила кількість тих, хто їм не довіряв. Так склалися передумови для 
якісних змін у політичній культурі українського соціуму. Проте цей потенціал зали-
шився нереалізованим. Станом на 2006 рік за рівнем недовіри до державних органів 
влади та політичних інститутів український соціум повернувся до показників 2003–2004 
років [20]. Опитування дорослого населення України, яке провели Фонд «Демократичні 
ініціативи» та фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 19 червня – 2 липня 2007 року по-
казало, що понад половину населення України (58 %) вважало, що усе, що відбувається 
в Україні, прямує у хибному напрямку. У червні 2007 року громадяни України зазвичай 
не довіряли органам державної влади та державним інституціям. Найбільше громадян 
не довіряють Верховній Раді України (баланс довіри-недовіри становить 46 %), уряду 
України (27 %), місцевій владі (21 %). Дещо менші показники негативу у довірі до Пре-
зидента України (19 %). Якщо порівняти з передвиборним опитуванням, проведеним у 
листопаді 2005 року, то найбільших втрат зазнала довіра до Верховної Ради (погіршення 
балансу довіри-недовіри на 15 %), зменшилася також довіра до Президента України 
(на 7 %). У 2007 році в Україні не було жодного політика, якому довіряли б більше, 
ніж не довіряли [8].

М. Хилько як позитивну тенденцію відзначив те, що за роки незалежності України 
кількість громадян, які довіряють політичним інститутам, дещо зросла – внаслідок  змен-
шення кількості тих, хто не міг визначитися (2006 року різним політичним інститутам 
довіряла в середньому третина опитаних, що більше, ніж у 1991–2004 роках, хоча й 
менше, ніж 2005 року). Ще однією позитивною зміною є підвищення довіри до рад 
різних рівнів після проведення виборів за пропорційною системою 2006 року [21].

У наступні роки недовіра громадян до основних державних інститутів змінювалася 
хвилеподібно. До 2009 року вона знижувалася, у 2010 вона дещо піднялася, а у 2013 році 
знову посилилася. Відповідно до результатів дослідження, проведеного соціологічною 



26 В. В. Середа
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

службою Центру Разумкова з 9 по 16 грудня 2011 року, серед соціальних інститутів 
найбільшою довірою серед громадян користується Церква (тією чи іншою мірою їй 
довіряють 68,9 % опитаних) та засоби масової інформації України (66,3 %). Найменше 
довіряють політичним партіям (18,5 %). Громадяни України здебільшого негативно 
оцінювали діяльність Президента і уряду, до того ж, ця оцінка знизилася порівняно з 
лютим 2011 року – відповідно, від 2,7 до 2,3 бала та від 2,5 до 2,3 бала за п’ятибальною 
шкалою. Якщо відразу після президентських виборів 2010 року відносна більшість 
громадян України (49,2 % у травні 2010 року) вважала, що «нинішня влада краща від 
попередньої», то з другої половини 2010 року частка тих, хто поділяє цю точку зору, 
зменшувалася (до 16,0 % у грудні 2011 року). Зараз серед громадян переважає пере-
конання, що нинішня влада або нічим не відрізняється від попередньої (40,3 %), або 
гірша за неї (36,4 %) [4; 19, c. 518; 20]. 

Як засвідчують матеріали ЕСД у 2006 році Україна, порівняно з іншими 
країнами Європи, демонструвала середньоєвропейські показники рівня довіри до та-
ких політичних інститутів як Європейський Парламент, Парламент країни, довіра 
до політиків та політичних партій, займаючи 8–12 позиції серед країн-учасниць 
опитування. Проте за всіма цими показниками Україна у 2008–2010 роках знов 
пересувається на передостанні позиції (22–23), а у 2012 році за деякими позиціями на 
останню, а рівень недовіри продовжує збільшуватися. Так у 2008 році рівень довіри 
до парламенту становив 2,32 з 10 балів, у 2010 вже 2,06, а у 2012 році – 1,85; до 
політиків відповідно у 2008 році – 2,04, 2010 – 1,91, 2012 році – 1,72; до політичних 
партій у 2008 році – 2,31, у 2010 – 2,04, у 2012 році – 1,9. Виняток становить тільки 
довіра до Європейського Парламенту. У 2010 році фіксуємо незначний ріст довіри до 
цієї інституції (від 3,89 з 10 балів у 2008 році до 3,94 у 2010, і назад до 3,87 у 2012 році). 
Загалом рівень довіри до політичних інститутів в Україні нижчий навіть ніж у Росії [5]. 

Політична активність і залученість. Традиційними індикаторами політичної 
активності вважають участь у виборах та членство в політичних партіях. Парламентські 
вибори 1994 року стали першими, які відбулися в незалежній Україні – явка виборців 
становила 75,6 %. Загалом явка українських громадян на виборчі дільниці зберігається 
на досить високому рівні порівняно з Європейськими країнами розвинутих демократій. 
Проте вона демонструє стійку тенденцію до зниження. Так у 1998 році на парламентсь-
ких виборах явка становила 69,6 %, у 2002 – 65,2 %, у парламентських виборах 2006 
року – 59 %, у 2007 на позачергових парламентських виборах явка становила 57,9 %. 
Винятком стали тільки у президентські вибори 2004 року, коли унаслідок політичної 
мобілізації населення завдяки Помаранчевій революції явка сягнула 77,3 %. На прези-
дентських виборах 2010 року та парламентських виборах 2012 року явка знов знизилася 
і становила 69,15 % і 56,76 %. У 2014 році на позачергових парламентських виборах 
вона знизилася до найнижчого показника за всю історію незалежності 52,4 %.

Натомість членство в політичних партіях в Україні є стабільно низьким. Як 
засвідчило опитування, проведене у 1991 році, лише 5 % населення України були чле-
нами політичних партій і громадсько-політичних рухів. Найбільшою популярністю ко-
ристувалися спортивні товариства, в яких брали участь 11 % опитаних. При цьому, 70 % 
респондентів визнали, що вони не належать до жодних громадських організацій [11, c. 23]. 
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Незважаючи на введення в Україні багатопартійної системи, рівень залученості 
населення до участі у політичних партіях та громадських організаціях протягом наступ-
ного десятиліття суттєво не збільшувався. У 1992 році 1,1 % респондентів визнавали 
себе членами політичних партій і суспільно-політичних рухів, у 2004 році – 2,7 %. У 
2005–2006 роках (у момент максимальної політичної мобілізації) цей показник сягнув 
5,4 %, а потім знову знизився. Протягом усього періоду 1994–2006 років відсоток опи-
таних, які не входили до жодної громадсько-політичної організації коливався між 82 
та 84 % [19, c.10; 20]. Загалом динаміка партійного будівництва в Україні підтверджує 
досить чітку кореляцію між розширенням партійних лав та часом розгортання виборчих 
кампаній, тоді простежуються незначні «спалахи» партійної залученості. 

Як зазначає О. Резнік, попри наявність в Україні інституційних механізмів для участі 
громадян у формуванні політики та прийнятті рішень, рівень політичної та громадської 
активності населення залишається низьким: у громадсько-політичних заходах бере 
участь менш, ніж 20 % громадян. За останні п’ять років рівень громадсько-політичної 
участі суттєво знизився. Зокрема, кількість громадян, які брали участь у громадсько-
політичних заходах, зменшилась удвічі (від 35,3 % у 2006 році до 17,6 % у 2011 році) 
[12, c. 219]. Рівень неучасті населення у громадських та політичних організаціях і рухах 
між 2005 та 2011 роками знизився майже на 4 % (у 2005 році до жодної громадської 
організації, політичної партії чи руху не належало 83,7 % населення, у 2011 році – вже 
87 %). За даними ЄСД, у 2012 році лише 3,4 % українських громадян були залученими до 
політичних партій. Якщо ми порівняємо цю цифру з результатами 1991 року, то можемо 
констатувати, що цей показник став найнижчим за всі роки незалежності. У 2011 році 
зафіксовано також скорочення кількості членів політичних партій (від 4,6 % у 2006 році
до 1,4 % та членів громадських організацій від 0,9 % у 2006 році до 0,7 %) [13, с . 222]. 

Проте зауважимо, що за участю громадян у політичних партіях і рухах Україна не 
відрізняється від більшості Європейських країн (3,1 % у 2006 році і 5,2 %. – у 2008, 
3,7 % – у 2010, 3,4 – у 2012 році), то за участю в інших громадських організаціях 
і об’єднаннях показники активності в Україні є значно нижчими, ніж у більшості 
країн ЄС (2,2 % у 2005 році і 1,4 % у 2008–2010 роках), де частка залучених громадян 
коливається між 48,7 % (Ісландія) і 12,5 % (Ірландія). Виняток становлять тільки країни 
постсоціалістичного табору зі стабільно низьким рівнем участі громадян у громадських 
організаціях, де Україна стабільно займає аутсайдерську позицію. У 2008 та 2012 роках 
вона була на передостанньому місці (перед Угорщиною), а у 2010 році на останньому [5]. 

Політична ефективність і готовність до соціального протесту. Як вже згадувало-
ся, у 1991 році більшість населення України демонструвала слабку віру в ефективність 
своїх дій (74 % опитаних висловлювали впевненість у відстороненості простих людей 
від реальної влади, лише 7 % респондентів вірили, що вони могли би щось зробити, 
якби уряд ухвалив рішення, яке утискало б інтереси народу), більшість населення була 
готова до законних неагресивних акцій протесту (таких як збір підписів – 86 %, законні 
мітинг і демонстрація – 82 %; незаконний страйк і захоплення будівель, готові були 
підтримати 21 % і 13 %). Реальний рівень залученості громадян у політично-протестну 
діяльність був ще нижчим. Тільки 3 % з них брали участь у мітингах, 2 % відвідували 
партійні збори [11, c. 25, 29, 40, 44]. 
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Протягом наступного десятиліття ситуація докорінно не змінилася. Кількість тих, 
хто вважав, що вони могли би щось зробити проти рішення уряду, яке утискало їхні 
права у 1994 році становила 5,6 %, у 2004 – 6,2 %, у 2005 році сягнула максимальної по-
значки – 9,4 % [3, c. 16]. Загальноукраїнське опитування дорослого населення України, 
яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» та фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 
19 червня – 2 липня 2007 року продемонструвало, що навіть після подій Помаранчевої 
революції віра населення у можливість впливати на політичний процес в країні зали-
шалася на досить низькому рівні. «Населення вважає, що реально в Україні не існує 
таких прав: права чинити вплив на рішення, які ухвалює влада (69 %), права бути за-
хищеним від сваволі влади (66 %), права на справедливе судочинство (50 %). Майже 
поділилися думки населення щодо наявності права обирати собі владу: 44 % вважають, 
що таке право у народу існує, а 47 % – що його немає. Якщо порівняти з травнем 2004 
року, оцінки наявності прав і свобод поліпшилися, особливо стосовно права на мітинги 
і демонстрації (на 14 %), права обирати собі владу (на 15 %), права на свободу слова 
(на 12 %), на справедливе судочинство (на 13 %) [8, c. 3]. На противагу 2004 року, у 
2007 р. більшість населення (57 %) вважало, що в Україні існує свобода для діяльності 
опозиційних політичних сил (не згодні з цим 18 %) і що у засобах масової інформації 
досить часто і дуже часто представлено точки зору як влади, так і опозиції (так вважа-
ють 58 %, не згодні з цим 20 %)» [8, c. 3]. 

Проте населення України й надалі залишалося незадоволеним тим, як в країні 
функціонує демократія (у 2006 році вони оцінили її на 4,3 з 10 балів, а в 2008 вже 3,2, 
у 2012 році – 4,0) [5]. 

У наступний період кількість українців, які вважають, що вони не можуть впливати 
на рішення уряду та місцевої влади, залишалася стабільно низькою (на рівні 64 % і 
50,7 %) [19, c. 499]. 

Стосовно засобів обстоювання прав, у яких громадяни готові брати участь для 
захисту своїх інтересів, то у 1994–2013 роках традиційно більшість або не могла виз-
начитися або вважала, що жоден із запропонованих заходів не здається ефективним. 
Серед основних допустимих заходів далі переважали законні неагресивні дії – зби-
рання підписів (1994 – 17 %, 2004 році – 22 %), законні мітинги і демонстрації (1994 – 
16,6 %, 2004 році – 19,2 %) і участь у передвиборчих кампаніях (1994 – 15,5 %; 2002 
році – 16,5 %) [19, c. 499]. У 2008 – 2013 рр. спостерігаємо невеликий ріст готовності 
населення до обстоювання прав у формі – збирання підписів (2008 – 24,5 %; 2010 році – 
26,7 %) та участі у законних мітингах і демонстраціях (2008 – 24,7 %, 2010 року – 
26,2 %), і знеохочення до участі у передвиборчих кампаніях (2008 – 25,7 %; 2010 році – 
20,2 %). Що показово, у 2013 році фіксується незначний, але ріст готовності до всіх 
форм (мирних і немирних) протестної діяльності [20].

Як показує дослідження Центру Разумкова, частка тих, хто вважає, що в разі значного 
погіршення умов життя потрібно вийти на вулицю з протестом (52 %) у грудні 2011 року
була помітно більшою, ніж частка тих, хто дотримується точки зору, що краще терпіти 
матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку (23,3 %). Проте у 2011 році 
найвищі показники намірів взяти участь у протестних акціях спостерігалися у серпні. 
Зокрема, тоді 49 % опитаних або були впевнені, що візьмуть участь у санкціонованих 
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мітингах та демонстраціях, або відповідали «скоріше за все, візьму участь». У грудні 
їхня частка була дещо нижчою (44,6 %). Також у грудні порівняно з серпнем дещо 
нижчою була частка тих, хто заявив про свою готовність взяти учать у більшості інших 
форм протесту [4]. 

Порівняємо тепер декларовану готовність до певних політичних протесних дій з 
реальною політичною активністю громадян України, а також рівень цієї активності у 
зіставленні з іншими країнами Європи. 

У ЄСД респондентів запитували чи доводилося Вам протягом останніх 
12 місяців: 1) носити значки з політичною рекламою, інші політичні атрибу-
ти, клеїти листівки; 2) брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях, 
3) підписувати петиції. У таблиці 1 проілюстровано розподіл відповідей українських 
респондентів на ці запитання. 

 
Таблиця 1

Розподіл відповідей українських респондентів на питання 
«Чи доводилося Вам протягом останніх 12 місяців …»

Так
2006 2008 2010 2012

1. Носити значки з політичною рекламою, інші політичні 
атрибути, клеїти листівки

13,3% 5,5% 4,8% 5,0%

2. Брати участь у санкціонованих мітингах і 
демонстраціях

21,6% 7,1% 3,6% 2,3%

3. Підписувати петиції 9,3% 5,1% 2,6% 3,2%

Як бачимо, реальна участь українських громадян у політично-протестній діяльності 
є суттєво нижчою від декларованої. У 2006 році за рівнем участі у мітингах та 
розклеюванні листівок Україна продемонструвала надзвичайну, навіть для усталених 
європейських демократій, політичну активність (2 і 4 позиції з 24). Проте, навіть у 
момент найвищої політичної мобілізації українське суспільство залишалося далеко 
позаду (19 позиція) за кількістю громадян залучених у підпис петицій. У наступні 
роки активність політичної участі українських громадян поступово зменшувалася. У 
2010–2012 роках Україна зайняла вже 14 і 16 позиції у такій діяльності як розклеюван ня 
листівок, а за участь у мітингах у 2010 році – 14 позицію, а в 2012 році вона пересу-
нулась на 25 (передостаннє) місце, і на останнє місце за кількістю тих, хто підписував 
петиції. 

Такий низький рівень політичної активності можна також пояснити тим, що по-
треби у громадянській активності та свободі слова поступаються у своїй пріоритетності 
економічним та потребам відчуття стабільності. У соціологічному дослідженні «Регіон, 
нація та більше…» респондентів просили проранжувати за пріоритетністю такі цілі: 
1) утримання порядку в суспільстві; 2) запобігання росту цін; 3) створення більшого 
громадського впливу на уряд; 4) створення більших можливостей вільно висловлюва-
тися. У таблиці 2 зображено відсотковий розподіл відповідей респондентів. 
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Таблиця 2
Відсотковий розподіл відповідей респондентів стосовно головної мети
Якби Ви повинні були обрати мету, реалізація якої є найважливішою, 

яку одну з наведених цілей Ви вважаєте найбільш значущою?
1. Утримання порядку в суспільстві 29,8 %
2. Запобігання росту цін 43,7 % 
3. Створення більшого громадського впливу на уряд 17,7 %
4. Створення більших можливостей вільно висловлюватися 2,4 %
5. Важко відповісти 6,4 %

Бачимо, що свобода слова має найнижчий рівень пріоритетності для респондентів. 
Одночасно при великому рівні незадоволеності політичною ситуацією в країні та над-
звичайно високому рівні недовіри до уряду, громадяни України не прагнуть створення 
більшого громадського впливу на уряд. Отже, можемо стверджувати, що в українському 
соціумі переважають пасивні патерналістські установки стосовно політичної влади в 
країні. 

Поглянемо тепер на преференції респондентів у регіональній перспективі. У 
таблиці 3 представлений регіональний розподіл відповідей респондентів стосовно 
вибору головної мети із запропонованого переліку. 

Таблиця 3
Регіональний розподіл відповідей респондентів стосовно головної мети розвитку країни (%)

Якби Ви повинні були обрати мету, реалізація якої є найважливішою для розвитку країни, 
яку одну з наведених цілей Ви вважаєте найбільш значущою?

 
Утримання 
порядку в 
суспільстві

Запобігання 
росту цін

Більшого 
громадського 
впливу на 
уряд

Більше 
можливостей 

вільно 
висловлюватися

Важко 
відповісти

1 2 3 4 5 6
АРК 12,9 % 47,8 % 32,9 % 1,6 % 4,7 %
Вінницька 44,0 % 42,6 % 9,3 % 0,9 % 3,2 %
Волинська 20,0 % 68,5 % 10,0 %  1,5 %
Дніпропетровська 32,0 % 28,2 % 26,4 % 3,4 % 10,1 %
Донецька 14,6 % 63,6 % 12,7 % 3,4 % 5,7 %
Житомирська 34,5 % 47,6 % 13,1 % 4,2 % 0,6 %
Закарпатська 38,1 % 36,3 % 23,1 %  2,5 %
Запорізька 32,9 % 50,6 % 12,3 % 2,1 % 2,1 %
Івано-Франківська 46,7 % 32,2 % 16,1 % 2,8 % 2,2 %
Київська 29,8 % 40,1 % 19,4 % 1,7 % 9,1 %
Кіровоградська 35,1 % 23,7 % 22,9 % 6,1 % 12,2 %
Луганська 30,8 % 36,8 % 18,5 % 1,3 % 12,6 %
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1 2 3 4 5 6
Львівська 36,4 % 27,9 % 26,7 % 1,8 % 7,3 %
Миколаївська 41,6 % 31,2 % 21,4 % 1,9 % 3,9 %
Одеська 33,7 % 50,8 % 9,2 % 1,7 % 4,6 %
Полтавська 44,0 % 32,0 % 11,5 % 1,5 % 11,0 %
Рівненська 44,8 % 31,7 % 16,6 % 3,4 % 3,4 %
Сумська 34,6 % 41,7 % 17,3 % 3,8 % 2,6 %
Тернопільська 30,6 % 38,9 % 17,4 % 4,9 % 8,3 %
Харківська 15,4 % 64,5 % 11,8 % 1,7 % 6,6 %
Херсонська 25,7 % 31,3 % 38,9 % 3,5 % 0,7 %
Хмельницька 38,1 % 45,5 % 13,6 % 1,1 % 1,7 %
Черкаська 30,5 % 40,2 % 11,5 % 5,2 % 12,6 %
Чернівецька 22,2 % 47,0 % 10,3 % 5,1 % 15,4 %
Чернігівська 10,1 % 57,7 % 17,4 % 1,3 % 13,4 %
Разом 29,8 % 43,7 % 17,7 % 2,4 % 6,4 %

Як бачимо, усупереч стереотипним уявленням про те, що Захід України є менш 
патерналістичним, ніж Схід, у нашому дослідженні жоден чіткий регіональний 
візерунок не простежується. 

Серед позитивних тенденцій О. Резнік у своєму дослідженні громадсько-політичних 
практик і протестних настроїв в українському соціумі відзначає, що в Україні дещо 
підвищилась активність участі  громадян у протестних акціях, які стосуються місцевих 
проблем [13, с. 220]. Експерти також відзначають, що в Україні поступово поши-
рюються протестні дії окремих суспільних груп, спрямовані на захист своїх соціально-
економічних інтересів, каталізатором яких, зокрема, стали започатковані владою ре-
форми. 

Як засвідчили результати нашого діахронного аналізу політичної культури в 
Україні, основні характеристики політичної культури, зафіксовані у дослідженні 1991 
року, зберігалися в українському соціумі і протягом наступного десятиліття без суттєвих 
змін. У порівняльній перспективі з іншими європейськими країнами картина стає ще 
сумнішою, оскільки за більшістю показників Україна стабільно займає останнє чи 
передостаннє місце серед 26 країн – учасників опитування. Отже, можемо констатувати 
стабільно низький розвиток політичної культури в Україні. 

Єдиним короткочасним винятком був період 2004–2005 років, коли унаслідок 
активної політичної мобілізації та протестних дій, фіксуємо тимчасове покращення 
більшості показників, що становлять основу політичної культури. Проте навіть у цей час 
Україна спромоглася лише трішки наблизитися до середніх європейських показників. 

Як показало наше дослідження, натомість у 2013 році, на фоні різкого погіршення 
всіх показників політичної культури, спостерігаємо підвищення рівня готовності до про-
тесту (у всіх можливих формах), що можемо сприймати як свідчення передреволюційної 

Закінчення табл. 3
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ситуації, що вже у листопаді 2013 – лютому 2014 року проявила себе як повномас-
штабний соціальний протест. Дослідження найближчих років мають показати, чи по-
вторна революція зможе зрушити основу політичної культури України з мертвої точки 
і спричинити незворотну позитивну динаміку, яка нарешті виведе Україну на рівень 
європейських країн-лідерів. 

Крім того, зауважимо, що політична культура характеризує як суспільство зага-
лом, так і певні його складові частини – класи, соціальні та вікові групи, нації тощо. 
Відповідно, досліджуючи політичну культуру в Україні, треба звертати увагу не тільки 
на діахронний аналіз основних її показників, але й на її неоднорідний характер, на 
існування можливих розбіжностей між регіонами, соціальними станами, віковими 
групами тощо. 

Дослідники (А. Баранов, Н. Погоріла, В. Полторак, О. Стегній) неодноразово на-
голошували на існуванні регіональних відмінностей політичної культури [1, 10, 16, 
22]. Це підтвердили і результати представленого нами дослідження. Відповідно, у 
майбутньому треба приділити більше уваги аналізу регіональних вимірів політичної 
культури в Україні. 
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Article gives a review of studies devoted to the political culture of Ukraine. Author 
presents main theoretical and methodological principles of political culture research, describes 
its structure and main typologies of key structural elements. The diachronic analysis of 
political culture in Ukraine was performed on the basis of several Ukrainian and international 
sociological surveys. Political culture of Ukraine is presented in a comparative perspective 
with other European countries.

The diachronic analysis of the political culture of Ukraine demonstrated that parameters 
described by a pioneering research in 1991 stayed practically unchanged during the next 
two decades. The comparison with other European countries reveals that according to the 
measures of the main structural components of political culture Ukraine holds the last place 
out of 26 countries. One may conclude that Ukraine demonstrates a fi rmly low level of 
political culture.

The only shortly lasting exception was the period of 2004–2005 (Orange revolution), 
when due to the active political mobilization and protest activities, a temporary positive 
dynamic in all basic elements of political culture of Ukraine became visible. But even at 
this short period of time Ukraine did not reach to the mean level of European parameters 
of political culture. 

As our research demonstrated, in 2013 at the background of further deterioration of all 
parameters of political culture in Ukraine, we observe a rise of protest moods and readiness 
of Ukrainian citizens to fi ght for their rights in all possible forms. Which can be described 
as a fi xation of prerevolutionary situation, which exploded a few months later. 

Keywords: political culture, element of political culture, classifi cation.
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Статтю присвячено осмисленню подій російсько-української гібридної війни 
2014–2015 рр. Специфіка війни четвертого покоління, що була нав’язана Україні, 
полягає у тому, що на першій фазі активних дій агресор не застосовував зброю, а 
намагався досягти цілей війни, використовуючи так звану «м’яку силу». Предметом 
статті є «підривні соціальні технології» (авторський термін, скорочено – ПСТ), що 
можна розглядати як специфічний різновид соціальних технологій. Специфіка ПСТ у 
тому, що на території театру воєнних дій використовують тактику «керованого хаосу», 
розгортаються масові антиурядові акції під прикриттям тези щодо реалізації демокра-
тичних прав громадян. Запропоновано залучати спеціалістів соціально-гуманітарного 
профілю для розв’язання проблем національної безпеки, що відповідає світовому 
досвіду, зокрема, політиці США під час Другої світової війни.

Ключові слова: підривні соціальні технології, соціологія війни, гібридна війна. 

Соціологи мають осмислити потужну кризу, що спіткала українське суспільство 
у 2014 році. Тут варто, навіть, визнати інтелектуальний борг, бо соціальні дослідники 
не змогли ані прогнозувати події, ані оперативно відреагувати на актуальні виклики та 
бодай чимось допомогти суспільству. Вочевидь ситуацію ускладнив факт втручання в 
українську кризу третьої сторони, що мала приховані й зловісні плани на свою користь. 
На нашу думку, керівництво Російської Федерації діяло у руслі концепції «керованого 
хаосу», а роль невидимої руки виконували технологічні розроблення, які випробовува-
лися на теренах Сходу та Півдня. Різноманітні масовки, нібито хаотичні й спонтанні ви-
ступи та «надприродна» активність частини населення насправді укладалися у сценарії, 
які писали заздалегідь теоретики й практики «керованого хаосу» за межами України. 
Усе це монтувалося у стратегію та тактику так званої гібридної війни. Класичні війни 
передбачали, що функції держави, війська і народу не перехрещуються: уряди займа-
ються політикою, сваряться між собою або миряться; військо веде воєнну кампанію, 
отже, солдати у різних одностроях б’ються між собою, а народ спостерігає і, звичайно, 
несе усі тяготи війни на своїх плечах. Війна нового покоління стає «нетринітарною»; 
класична тріада руйнується, тепер «мирні» натовпи використовуються як зброя; на 
театрі воєнних дій з’являються іррегулярні парамілітарні формування, війна взагалі 
може офіційно не оголошуватися, а окупація мати повзучий характер. 

Гібридна війна, що нав’язана Україні північною сусідкою, стає дедалі частіше 
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об’єктом прискіпливої уваги науковців і політиків [1, 2]. Основну увагу приділяють суто 
військовим аспектам і пропагандистській складовій, натомість, існує, на наш погляд, 
доволі виражений соціологічний аспект проблеми, пов’язаний з масовими соціальними 
акціями та застосуванням так званої «м’якої сили» на театрі воєнних дій. Мета статті – 
розкрити соціальну складову гібридної війни, до якої, на думку автора, належать так 
звані підривні соціальні технології.

Вважаємо, що російсько-українська війна складається з наступних етапів:
Тривала латентна фаза, що включала різнопланову підготовку агресора 

до війни нового типу (за класифікаціями воєнних експертів гібридна війна 
належить до воєн четвертого покоління). Можна припустити, що реальні 
приготування до атаки на Україну керівництво Російської Федерації по-
чинає здійснювати не пізніше 2003 року (з моменту розв’язання штучного 
конфлікту довкола острова Тузла). 

Початок активної фази воєнних дій (кінець лютого 2014 року) із засто-
суванням проти України «м’якої сили» на театрі воєнних дій під прапором 
«руської весни». Остання передбачала масові акції та заворушення, що мали 
на меті «м’яке» захоплення влади в регіонах, проголошення «народних 
республік», а у підсумку – утворення так званої «Новоросії».

Перехід до військової фази та ескалація збройного протистояння (з сере-
дини квітня 2014 року) після зриву планів «мирного» захоплення українських 
земель від Харкова до Одеси [3].

Підготовка до гібридної війни з Україною зосереджувалася, передусім, у стінах 
Генерального штабу збройних сил РФ. Про це свідчить, наприклад, виступ його керів-
ника-генерала армії Валерія Герасимова на щорічних зборах Академії воєнних наук в 
Москві ще на початку 2013 року, тобто в період, який ми відносимо до «латентної фази». 
Науково-військовій спільноті начальник ГШ пояснював, що сучасні війни, по-перше, не 
оголошуються і взагалі «стираються грані між миром та війною»; по-друге, виростає 
значення невійськових засобів, співвідношення поміж невійськовими та військовими 
засобами під час гібридної війни дорівнює 4 : 1 на користь перших; по-третє, у «мир-
ний» час потрібно працювати з «опозицією» та активізувати антиурядові виступи цієї 
«опозиції» вже на першому етапі воєнних дій. Він ставив завдання перед воєнною 
наукою зосередитися на дослідженні можливостей «м’якої сили» [4].

«М’яка сила» є доволі широким поняттям, яке застосовується для позначення різ-
них інструментів тиску на суверенну країну без застосування зброї. До неї відносять: 
ідеологічне протистояння (у тому числі історичні, церковні, світоглядні дискурси), 
відповідні пропагандистські атаки, економічні війни, інсайдерську діяльність осіб, за-
ангажованих агресором. Зміст «м’якої сили» трансформується з початком активних дій 
на території країни-жертви агресії. Так, ми були свідками спроби зруйнувати соціальний 
мир у регіонах, підірвати суверенітет держави й легітимний порядок управління в містах 
шляхом ширення масових соціальних дій під проросійськими гаслами. Агресор не про-
голошував початок війни, і масові заворушення мали видаватися за стихійні внутрішньо 
українські процеси, спровоковані Революцією Гідності. Теза щодо випадковості або 
стихійності масоподібних явищ на площах та вулицях легко спростовується методом 



37Підривні соціальні технології...
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

спостереження і кросрегіонального аналізу подій в обласних центрах Півдня та Сходу 
України, що відбувалися впродовж двох перших місяців весни 2014 року. Очевидним 
стає таке: (1) однаковість або схожість цілей масовок, (2) стандартність дій та засобів 
досягнення цілей, (3) синхронізування проведення акцій в різних містах України у часі, 
(4) схожість зовнішньої атрибутики, символіки, ідеологічного та пропагандистського 
забезпечення акцій. Отже, ми були свідками того, як агресор фактично тиражував 
власні «ноу-хау» по адміністративних одиницях, які він визначив театром воєнних дій. 

З погляду соціологічної теорії перебіг подій на етапі «м’якої сили» містить озна-
ки соціальних технологій певного типу. Теорія соціальних технологій є різновидом 
спеціальних соціологічних теорій, яку розробляли, звичайно, на благо людства. Ідея 
полягала в тому, аби ефективно використовувати соціологічне експертне знання для 
управління соціальними процесами. За кілька останніх десятиліть нагромадилося чима-
ло теоретичних праць з питань сутності та шляхів розроблення соціальних технологій. 
Соціологи завжди бачили в цьому напрямі можливість зробити крок від констатації со-
ціальної реальності до конструювання соціального світу. Надії були доволі «світлими», 
принаймні, ніхто не вважав за можливе обернути ідею технології проти соціального 
порядку. Хоча, з іншого боку, раціоналізувати і технологізувати можна геть усе: війну, 
злочинність, проституцію, корупцію тощо. 

Соціальна технологія – це раціональна стандартизація дій індивідуальних або 
корпоративних агентів, що забезпечує ефективне досягнення поставлених цілей. Під 
словом «ефективне» розуміємо або напевне (безумовне) досягнення цілі, або скорочення 
витрат, термінів реалізації, або максимальне підсилення кінцевого ефекту. На практиці 
технологізують благочинну або волонтерську діяльність, вступ до вищих навчальних 
закладів, електоральний процес, призов до війська і багато іншого. Технологія – це 
альтернатива хаосу, ентропії, невизначеності. Соціальна технологія виступає у двох 
формах: 1) як програма, що містить етапи, операції, процедури, засоби діяльності; 
2) як сама діяльність, що побудована згідно з програмою. Якщо програма від загалу 
приховується, то друге є наочним, і може бути об’єктом аналізу. Саме це ми і ставимо 
за мету: дослідити, які технології було використано проти України в рамках гібридної 
війни, спираючись на історичний матеріал (хоча історична відстань і вимірюється 
кількома місяцями). Основні спостереження і висновки можна укласти у кілька пунктів.

По-перше, ми пропонуємо (спираючись на досвід російсько-української війни) 
увести у науковий обіг поняття «підривна соціальна технологія» (ПСТ). Останні є 
специфічним різновидом соціальних технологій, які націлені на створення ситуації 
«хаосу» та штучне розкручування сценарію «парареволюції» на території противника, 
вони мають скеровувати «м’яку силу» на досягнення тактичних та стратегічних воєнних 
цілей. ПСТ будуються так, аби використати масові й нібито «мирні» протестні акції на 
зброю, що наносить противнику, образно кажучи, удар ножем у спину. 

По-друге, воєнний досвід, зокрема, захоплення та анексія АРК Крим, події у восьми 
областях – Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізь-
кій, Миколаївській, Херсонській – розкривають зміст основних ПСТ, підготовлених у 
штабах агресора для використання на теренах України. До таких технологій належить:

 Технологія створення та використання кримінального натовпу.
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 Технологія свавільного проголошення «народної республіки» у межах 
адміністративної одиниці.

 Технологія «м’якого» захоплення влади у містах на користь агресора.
 Технологія «живий щит» (блокування військових частин, військових 

містечок, підрозділів силовиків, бронетехніки на марші) з використанням 
активістів, жінок, навіть, дітей.

 Технологія «референдум» (для остаточного закріплення захоплення влади 
та державного перевороту в інтересах агресора).

По-третє, вважаємо за потрібне не тільки указати на належність дій агресора та 
маніпуляцій населенням до класу соціальних технологій, але й виокремити специфіку 
та відмінності підривних соціальних технологій. На наш погляд, варто звернути увагу 
на такі особливості:

 Цілі ПТС є руйнівними, по суті, вони розраховані на незаконну зміну вла-
ди та поширення хаосу у суспільстві, розкол соціуму, гострий конфлікт та 
боротьбу, що відповідає планам агресора.

 ПСТ є утаємниченими розробленнями, авторство програми дій, керівні доку-
менти, алгоритм ніколи не розголошуються, бо завдання агресора переконати 
громадськість у спонтанному характері процесів та «нечуваній народній 
творчості».

 ПСТ розраховані на швидкоплинні процеси, вони не стають частиною 
соціального життя, використовуються в обмежені проміжки часу, а потім 
гальмуються, припиняються за рішенням керівного центру.

 ПСТ побудовані на обмані та шахрайстві, бо справжні керівники та лялько-
води не відомі широкому загалу, як і не зрозумілими залишаються істинні 
цілі тих, хто веде гібридну війну, і тим більше – наслідки для регіону та 
особисто для кожного громадянина.

По-четверте, застосування тактики «керованого хаосу» за допомогою ПСТ має з 
погляду агресора суттєві переваги порівняно з тактикою більш ранніх поколінь воєн:

 Події розгортаються на території супротивника, у тому числі в глибокому 
тилу, отже, вплив уряду країни-жертви одночасно паралізується на значних 
територіях; є можливість, образно кажучи, увійти у фортецю без штурму 
мурів, тобто через браму, яку запопадливо розкриває «п’ята колона».

 Виникає реальна можливість використати людські й економічні ресурси не 
зруйнованих бойовими діями регіонів, що захоплені за допомоги «м’якої 
сили», для продовження війни, у тому числі і збройними засобами.

 Війну можна не проголошувати, а педалювати через підконтрольні ЗМІ тезу 
про громадянську війну, що є значним плюсом для агресора, який нібито 
поважає міжнародне право і може, навіть, зіграти роль «миротворця». Для 
країни-жертви виникає патова ситуація, бо саме вона і мусить проголосити 
війну, навіть, якщо цього уникає. В Україні знайшли паліативне і спірне 
рішення – формулу так званого «АТО».

По-п’яте, ПСТ використовують умови й традиції демократичного суспільства. І 
тут є пастка для країни-жертви: якщо своєчасно плани агресора не розкрито, то немає 
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підстав обмежувати підступну активність «п’ятої колони». Саме так відбувалося в 
Україні у перші тижні та місяці агресії, бо уряд боявся вимовляти вголос слово «війна», 
відповідний стан не уводився в тих областях, які Російська Федерація вже розглядала 
як театр воєнних дій. Отже, застосування жорсткої сили до мітингувальників, які вже 
фактично озброювалися, нібито не мало законних підстав. Отже, демократія має слабкі 
місця, які агресор може цинічно використовувати, і з цього треба робити висновки на 
майбутнє.

Аби технологія «запрацювала» потрібні дві речі: 1) управлінський контур, тоб-
то центр, де приймають поточні рішення, аналізують ситуацію, вносять корективи; 
2) ресурси, які виділяє «політичний центр», а розпорядження ресурсами покладають 
на управлінський контур.

Управлінський контур, очевидно, розпадається на дві підсистеми: 1) буквально 
на місці подій і 2) в генштабі агресора (центр спецоперацій), що за умов сучасних 
інформаційних технологій здатен доволі ефективно виконувати управлінську функцію 
на відстані. Суб’єкти управління мусять бути наділеними владними повноваженнями. 
Природа такої влади є різною. В штабах – це формалізовані відносини, відповідно до 
ієрархії службових позицій. Безпосередньо на місці подій, у натовпах важливу роль 
відіграють харизматичні властивості лідерів, моральний авторитет, популярність або 
впливовість особистості у певних колах. Велику силу має влада грошей; довірена осо-
ба, що може оперативно розподіляти кошти буквально на вулиці або майдані, набуває 
рис «начальника».

Розгортання ПСТ потребує трьох типів ресурсів:
 соціальні ресурси – корпоративні й індивідуальні суб’єкти, які стають 

фігурантами масових акцій і соціальних процесів у призначений день; 
 фінансування – гроші, частіше всього у вигляді готівки, хоча на сьогодні 

використовуються банківські платіжні картки та інші засоби безготівкових 
розрахунків; 

 організаційні ресурси – наявність «менеджерів», заготовлені соціальні 
мережі, бази даних осіб, яких можна оперативно використати при плануванні 
акцій, схеми оперативного зв’язку та оповіщення тощо.

 медіа-ресурси – постійне «промивання мозку», психологічна зброя, яка має 
і самостійне значення, і є обов’язковим компонентом ПСТ. Ресурс потрібен, 
аби тримати масову свідомість у «потрібному тонусі». Отже, захоплення 
медійного простору є стратегічним завданням гібридної війни, і ми бачимо 
на прикладах Донецька та Луганська, що атаки на редакції газет, телевізійних 
каналів і радіостанцій, захоплення відповідних технічних систем, встанов-
лення контролю над телевежами було пріоритетними завданнями «руської 
весни». 

Жодна технологія не може передбачити усі можливі варіанти розвитку подій, ось 
чому в технології закладається «коридорний принцип». Головне – досягнення цілі, а 
шляхи і засоби можуть варіюватися польовими командирами залежно від ситуації. 
Управління відбувається згідно із заздалегідь розробленого проекту ПСТ, який перед-
бачає певний алгоритм дій, послідовність подій, що утворюють умовний «соціальний 
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ланцюг». Звернемо увагу, що зчеплення подій та проміжних результатів є критичними 
точками соціальних технологій. Якщо поставити завдання знайти спосіб руйнування 
соціальної технології, то напевно треба розірвати зазначений вище ланцюг, аби по-
передня ланка не ставала базою для наступної дії. Більшість соціальних технологій 
будуються так, аби загальна мета розпадалася на низку локальних цілей. Успіх або 
неуспіх в одній ланці означає можливість, або неможливість здійснення наступного 
кроку. Наприклад, в анексії Криму критично важливими були такі ланки: захоплення 
ВР АРК, примусовий збір депутатів у приміщенні та їхнє «голосування» за постанову 
про референдум, блокування активності українських силових інституцій на півострові, 
організація референдуму на місцях, проведення референдуму та пропагандистське за-
безпечення дій. Руйнування будь-якої ланки у «соціальному ланцюгу» мало б критичні 
наслідки для технології загалом. 

Отже, у структурі кожної ПСТ є одна або низка критичних точок, де відбувається 
перехід до певної нової фази подій. Оперативне втручання у ланцюг, руйнування пла-
нів агресора у критичній точці знищує усю комбінацію. На відміну від революційних 
подій, коли маси переходять певну межу конформізму, є анормально збудженими і 
готовими на самопожертву (це одна з так званих загадок справжньої революції), так-
тика «керованого хаосу» [5] грунтується на штучно створених тимчасових групах 
активістів; їхній запал може закінчитися у будь-який момент, коли написаний сценарій 
стикається з непередбаченими обставинами чи розумним та енергійним опором. Саме 
так, очевидно, сталося в Харкові та Одесі, коли сепаратистським тусовкам було нане-
сено точених ударів в ході відомих подій 7–8 квітня та 2 травня 2014 року. Ескалація 
«м’якої сили» в цих містах почала пробуксовувати та увесь пакет заготовлених ПСТ 
буквально розпадався на очах. Ставало зрозумілим, що агресор не досягне своїх цілей 
в цих областях у той спосіб, як це робилося в Криму, Луганську, Донецьку. Проте і у 
Дніпропетровську, і у Харкові, і в Одесі, що уникнули долі захоплених територій, було 
більше імпровізації та інтуїції у справі руйнації ПСТ, ніж тверезого розуміння їхньої 
природи та слабких місць.

Кожна соціальна технологія є інтелектуальним продуктом, що продукується осо-
бистостями або творчими колективами для практичного використання. Є тут цікавий 
етичний момент: соціологи (політологи, соціальні психологи) беруться, умовно кажучи, 
за розроблення зброї масового ураження. Чи допускає це мораль ученого? Ми знаємо, 
наприклад, як чуттєво ставиться міжнародне соціологічне співтовариство, навіть, до 
таких порівняно безневинних речей, як методика і техніка соціологічного дослідження. 
У багатьох західних країнах дослідник не може зробити ані кроку без верифікації його 
методики спеціальною установою, яка аналізує, чи не порушені будуть права людей, 
респондентів, інформантів при спілкуванні з соціологами… А тут фахівці соціально-
гуманітарного профілю розробляють потужну зброю на замовлення спецслужб або 
військового відомства! Хоча з іншого боку, фізики, що винайшли ядерну зброю, не 
мали морального осуду з боку колег і наукового співтовариства. Критика цілком зо-
середжувалася на політиках та військових, які віддавали накази. На жаль, нам вже 
відомі факти, як російське керівництво ангажує соціологів. Знана усіма фахівцями 
на пострадянському просторі установа «ВЦИОМ» «засвітилася» на підготовці до 
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незаконних референдумах у Криму та на Донбасі; її щедро фінансує уряд і виконує 
усі завдання будь-якого штибу. Участь соціологів у військових програмах, підготовці 
гібридної війни, зазвичай, не афішується, але вона наявна.

Потрібно констатувати загальну інтелектуальну неготовність України до ведення 
воєн четвертого покоління, принаймні, на початку 2014 року. Зрив планів агресора у 
більшості областей, що були узяті на його приціл, відбувся завдяки консолідації па-
тріотичних сил, а не через готовність державних інституцій до боротьби та потрібну 
якість силового блоку.

У загальному вигляді можна пропонувати певні кроки для протидії планам агресора 
та припинення розгортання ПСТ:

У «мирний» період:
 Інтелектуальне змагання з потенційним супротивником, «розуміння» 

стратегічних цілей і тактичних прийомів, які розробляються відповідними 
центрами ворога, контрпропагандистська дуель; 

 боротьба з «п’ятою колоною» ідеологічними методами, контррозвідувальними 
заходами, політико-правовим шляхом.

Під час «м’якої фази»:
 Руйнування підривних соціальних технологій на театрі воєнних дій з вико-

ристанням усіх доступних засобів силового й не силового характеру, зрив 
оперативних планів супротивника по активізації «п’ятої колони» та розгор-
танню ПСТ;

 Соціальна мобілізація патріотичних прошарків на захист цілісності країни 
і на противагу акціям «п’ятої колони». 

Ми вже звертали увагу на те, що Україна не використовує світовий досвід залучен-
ня до розроблення питань національної безпеки як у критичні періоди, так і у мирний 
час представників гуманітарних наук [6]. Класичним залишається приклад США, де у 
роки Другої світової війни буквально відбулася мобілізація найвідоміших соціологів, 
соціальних психологів, які працювали на користь військового відомства. Спеціалісти 
соціально-гуманітарного профілю можуть виконати такі завдання:

 Здійснення «інтелектуальної» розвідки та аналіз ідеологічних, політико-
стратегічних аспектів і тенденцій у стані потенційного супротивника.

 Рання діагностика ознак формування «п’ятої колони», моніторинг громадсь-
ких настроїв.

 Ідентифікація ПСТ в момент їх розгортання, знаходження уразливих (кри-
тичних) точок кожної з технологій та планування контрзаходів.

 Постійна інтелектуальна дуель у сфері боротьби за уми та серця власних 
громадян, і репрезентація національних інтересів у світі.

Потрібно усвідомити, що сучасні війни можуть вестися нетрадиційними засобами, 
і країна має адекватно реагувати на застосування «м’якої» сили та підступні технології 
як пропагандистського, так і соціального змісту. Підривні соціальні технології вар-
то розглядати як вид потужної зброї, бо їх застосування може вирішити стратегічні 
воєнні цілі на кшталт захоплення територій та їх анексія (досвід Криму). В умовах 
нетринітарних воєн високу готовність до можливої агресії мають демонструвати не 



42 І. П. Рущенко
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

тільки державні інституції та традиційне військо, але й громадянське суспільство, 
активісти, недержавні організації.
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The article is devoted to understanding the events of Russian-Ukrainian hybrid war of 
2014–2015. Specifi city of the fourth generation war that was imposed to Ukraine is that in 
the fi rst phase of active actions aggressor did not use weapons, but tried to reach the goals 
of the war, using the so-called «soft power». The object of the article is «subversive social 
technologies» (author’s term shortened – SST), which can be regarded as a specifi c kind of 
social technologies. Specifi city of SST is that in the theater of war the tactic of «controlled 
chaos» is used, massive anti-government actions are spread undercover the thesis to imple-
ment democratic rights of citizens. Aggressor develop appropriate technologies beforehand, 
creates management contours, uses the resource base – social, fi nancial, organizational. The 
analysis of events in the Crimea and eight regions of the East and South of Ukraine made it 
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possible to single out a number of SST: – technology of arbitrary declaration of «people’s 
republic» within administrative units; – technology of «soft» seizure of power in the cities 
in favor of the aggressor; – technology of «human shield» using activists, women and even 
children; – technology of creation and use of criminal crowd; – technology «referendum». 
Example of Crimean events proves that the aggressor can actually achieve own goals without 
the direct use of weapons, if there is no clear understanding of the nature of SST and there 
is no plan of counter actions. SST have weaknesses and can be destroyed, if the other party 
uses the means of early diagnosis, reveals the «critical points», there is coordination of efforts 
of state institutions with patriotic organizations. The author offers to involve specialists of 
social and humanities to solve problems of national security that correspond international 
experience, namely US policy during World War II. 

Keywords: hybrid war, subversive social technologies, «soft power», «fi fth column», 
tactics of «controlled chaos».
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
З ПОЛІТИЧНИМИ ІНСТИТУТАМИ
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Розглянуто проблему існування зв’язку між політичними інститутами та 
економічним розвитком. Зв’язок розглянутий на макрорівні. Використано процедуру 
кореляційного статистичного аналізу. Продемонстровано доцільність застосування в 
якості важливого показника економічної модернізації Індексу економічної складності і 
недоцільність використання показника співвідношення експорту та імпорту в зовнішній 
торгівлі. Продемонстровано існування досить тісного зв’язку між показниками 
економічної модернізації та такими політичними показниками, як Індекс сприйняття 
корупції, Індекс ефективної демократії та «демократичний стаж» країни протягом 
життя одного покоління.

Ключові слова: економічний розвиток, економічна модернізація, політичні 
інститути, Індекс економічної складності, Індекс ефективної демократії.

Питання про зв’язок між економічною розвиненістю та політичними інститутами – 
одне з найбільш дискусійних у суспільних науках. Наукова рефлексія з цього приво-
ду тягнеться принаймні з часів Аристотеля. Тим не менше, це питання залишається 
актуальним і зараз. У певному сенсі – це одне з «вічних» запитань, на які постійно 
потрібно давати відповіді, перевіряючи старі висновки. 

Попри десятиріччя емпіричних досліджень, надійної відповіді про зв’язок 
політичних інститутів та економічного розвитку досі немає. З одного боку, такі ав-
тори, як Кристофер Клаг з колегами, стверджують, що зв’язок скоріше слабкий [1]. З 
іншого, наприклад, Дарен Ачемоглу та Джеймс Робінсон намагаються обґрунтувати, 
що репресивність політичних інститутів та економічна відсталість, так само як і по-
літичний плюралізм та економічний розвиток тісно взаємопов’язані. [2] Крім учених, 
питання впливу політичних чинників на економічне зростання/модернізацію важливе 
також для громадян з точки зору того, які політичні інститути підтримувати1, а також 
для політиків – з точки зору того, як їм досягнути кращих економічних результатів. 
Отже, це не тільки теоретичне та емпіричне питання, а й практичне.

Як вважає значна частина історіографів, наше сучасне бачення цієї проблематики 
сформувалось після Другої світової війни під дискурсивним впливом модернізаційної 
парадигми [3]. Остання була не тільки комплексом наукових теорій, досліджень та спо-
собів пояснення фактів, але й однією з направляючих сил зовнішньої політики Америки. 

1 Кажучи спрощено: як в Америці чи як у Китаї?
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Вперше чітко висловлена президентом Гаррі Труменом, вона тривалий час впливала 
на бачення Америкою країн «третього світу», а також значною мірою СРСР. Хоча як 
компонент політичних ідеологій, з 1940-х років модернізаційна парадигма пережила 
злети, падіння і трансформації, її сліди до сьогоднішнього дня чітко видно в «цілях 
тисячоліття» ООН або діяльності Світового банку чи ЄБРР. Говорити про економічну 
модернізацію некритично та без рефлексії – означає ризикувати, потрапляти під вплив 
модернізаційної парадигми внаслідок самої термінології і дискурсу.

У ранній американській версії модернізаційної парадигми економічний розвиток і 
демократія розглядались як тісно переплетені явища. У практичній політиці це знайшло 
своє відображення, наприклад, у відомому Плані Маршалла. Вважалося, що еконо-
мічний розвиток викликає появу демократичних інститутів, а демократичні інститути 
сприяють більшому економічному розвитку. Коли стало зрозуміло, що в реальності 
трапляється часто щось інше, модернізаційну парадигму почали піддавати суттєвій 
критиці такі вчені, як Імануїл Валерстайн або Семюель Хантінгтон, а сама парадигма 
зазнала спроб пристосування до емпіричних реалій, наприклад, віддаючи належне 
значення інертності культури, що є рушійною силою відомого дослідження Габріеля 
Алмонда та Сіднея Верби. З’явились такі видозміни модернізаційної парадигми, як 
«теорія конвергенції» Толкота Парсонса або концепція «множинних модерностей» 
Шмуеля Айзенштада. Описувати тут деталі розвитку модернізаційної парадигми ви-
магало би багато місця і читацького часу. Зазначимо лише, що в останні десятиріччя 
були впливові спроби як теоретичного «підживлення» модернізаційної парадигми 
(наприклад, Рональдом Інглегартом та Кристіаном Вельцелем [4]), так і нової емпірич-
ної перевірки її теоретичних постулатів (зокрема, Адамом Пшеворським із колегами 
[5]). Отже, інтерес до взаємодії економічного розвитку і політичних чинників, в тому 
числі в розрізі концепту модернізації, не згасає і потребує нових досліджень. Значною 
мірою цьому сприяли численні зразки «авторитарних модернізацій» – від Туреччини 
та «азійських тигрів» до сучасного Китаю.1

Мета нашої роботи – перевірити та проілюструвати зв’язок між економічною мо-
дернізацією і потенційно важливими політичними чинниками, використовуючи метод 
кореляційного аналізу.

Структура нашого дослідження є такою. Зв’язок між економічною модернізацією 
та політичними чинниками буде розглянутий на макрорівні. Одиницею спостережен-
ня виступатиме країна, кількість яких буде обмежена 50-ма. Це відповідає кількості 
країн у доступному на момент написання цієї роботи масиві останньої (шостої) хвилі 
«Світового дослідження цінностей» (World Values Survey, WVS), яка була проведена 
в 2012 році. Внаслідок цього обмеження в нашому аналізі будуть недопредставлені 
країни з тоталітарними режимами, маленькі острівні держави та ін. Тим не менше, така 
кількість є цілком достатньою для статистичного аналізу, а в деяких аспектах – таких, 
як наочність, – навіть зручною.

Нами була створена база даних, до якої увійшло 38 змінних, які представляють 
різні способи вимірів та аспекти економічної розвиненості та суспільно-політичних 

1 Цю тему, наприклад, дискутуючи з Ачемоглу та Робінсоном, порушує Джефрі Сакс [6].
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феноменів, головно за період між 2008–2013 роками. Деякі змінні були розраховані 
самостійно. База даних буде безкоштовно доступна за запитом на електронну адресу 
автора цієї роботи. Не всі зв’язки, які було встановлено завдяки використанню цієї 
бази даних, було можливим описати в цьому тексті, тому деякі цікаві, але другорядні 
моменти, будуть винесені за дужки.

Показники
В літературі не припиняються дебати, які показники найкраще презентують рівень 

економічної модернізації. Існує більш-менш широкий консенсус, що серед основних по-
казників чільне місце належить ВВП країни на душу населення. Також достатньо широко 
використовуються показники рівня людського розвитку, соціального забезпечення та ін. 
Ми вирішили не використовувати останні, оскільки вони поширені в інших досліджен-
нях, частково перетинаються між собою, тісно пов’язані з політичними чинниками, а 
також не дуже чітко виокремлюють специфіку таких посткомуністичних економік, як 
українська. Натомість ми звернули більшу увагу на інші також достатньо популярні 
показники – особливо в ранніх дослідженнях економічної модернізації – урбанізацію, 
розвиток інфраструктури, структуру економіки. В нашому дослідженні останні пред-
ставлені доданим відсотком промисловості у ВВП, долею міського населення в загальній 
чисельності населення країни, а також кількістю інтернет-користувачів на 100 осіб (як 
сучасний аналог таких показників, як проникнення телевізорів та телефонного зв’язку). 

Продовжуючи роботу над дослідженням, ми вирішили також залучити дані ціка-
вого, на наш погляд, Індексу економічної складності (economic complexity index (ECI)), 
визначеного та обрахованого Рікардо Хаусманом, Цезарем Ідальго та іншими спеціаліс-
тами, які працюють здебільшого в Observatory of Economic Complexity Гарвардського 
університету та Масачусетського інституту технологій. Він демонструє, наскільки 
економіка країни є складною, розглядаючи це крізь призму її торгівлі (експорту та 
імпорту). Найвищі показники за цим індексом мають країни, в яких в експорті домінує 
продукція з високим відсотком доданої вартості (наприклад, біохімія, комп’ютери), а в 
імпорті – з низьким (наприклад, нафта, продукція сільського господарства). 

Також нам було запропоновано розглянути ще один показник, пов’язаний з зо-
внішню торгівлею – співвідношення експорту та імпорту. Якщо експорт переважає, 
значення індексу більше 100 %, якщо навпаки переважає імпорт – значення індексу 
розташоване між 0 та 100 %. Припущення, які стояли за включенням цього показника, 
полягали в тому, що найбільш економічно модернізовані країни є максимально екс-
портоорієнтованими. 

Як усі ці гіпотетичні показники економічної модернізації пов’язані між собою? 
Відповідь можна отримати, подивившись на кореляції, представлені в таблиці нижче. 
Такий важливий показник, як ВВП на душу населення, найбільше корелює з кількіс-
тю інтернет-користувачів (r=0,725), рівнем урбанізації (r=0,595). Водночас цікаво, що 
зв’язок з Індексом економічної складності поміркований (r=0,387). На наш погляд, це 
фіксує факт, що можна бути багатою країною з відносно простою економікою (напри-
клад, експортуючи сировину або збіжжя). Також звернемо увагу на те, що кореляція 
рівня ВВП на душу населення з часткою промисловості у ВВП, а також співвідношен-
ням експорту та імпорту статистично незначуща. 



47Кореляційний аналіз зв’язку модернізації економіки з політичними інститутами
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

Таблиця 1
Кореляція показників, які мають відношення до економічної модернізацї, 

коефіціент кореляції Пірсона

Показники, релевантні до 
економічної модернізації
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. (
%
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ВВП на особу за ПКС в 2013 р. 
(долар.) 1 -0,274 0,387** -0,075 0,725** 0,595**

Частка доданої вартості у ВВП 
країни станом на 2010 р. (%) -0,274 1 -0,169 0,403* -0,086 -0,207

Індекс економічної складності 
станом на 2012 р. 0,387** -0,169 1 -0,709** 0,660** 0,415**

Співвідношення обсягів 
експорту та імпорту країни 
станом на 2012 р.

-0,075 0,403* -0,709** 1 -0,280 -0,159

Кількість інтернет-
користувачів на 100 осіб 0,725** -0,086 0,660** -0,280 1 0,504**

Частка мешканців міст у 
структурі населення станом на 
2013 р. (%)

0,595** -0,207 0,415** -0,159 0,504** 1

** Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-сторон.).
* Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-сторон.).
Джерело: Світовий банк, МІТ Observatory of Economic Complexity, розрахунки автора.

Індекс економічної складності достатньо сильно корелює з часткою інтернет-корис-
тувачів, а також має середню кореляція з урбанізацією, і, як зазначалося, з ВВП на душу 
населення. Цікаво, що Індекс економічної складності має сильну обернуту кореляцію 
(r=-0,709) зі співвідношенням експорту та імпорту. Це демонструє, що великий експорт 
характерний для країн з відносно простою економікою, зазвичай це країни-експортери 
нафти та газу, отже, використовувати його як індикатор економічної самостійності та 
модернізованості економіки було би величезною помилкою.

Додатково проведений нами тест Альфа Кронбаха продемонстрував, що немає сен-
су перетворювати змінні, які демонструють різні аспекти економічної розвиненості, на 
один показник, тому в подальшому ми будемо використовувати їх окремо. Насамперед 
ми зосереджуватимемось на ВВП на душу населення та Індексі економічної складності. 
В подальшому аналізі ми будемо розглядати їх як основні змінні, які виступають про-
явами економічної розвиненості, економічної модернізації.

Розглянемо політичні чинники. Серед інституційних вимірів нас найбільше ці-
кавлять демократичність політичного режиму, верховенство права, корупція. В якості 
показників/змінних, які їх відображатимуть, ми залучили:
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- «демократичний стаж» країни протягом життя одного покоління1;
- запропонований Вельцелем та Інглегартом2 Індекс ефективної демократії3;

Перший показник демонструє наявність і тривалість історії демократії/недемо-
кратії, кумулятивний ефект демократичного розвитку. Другий відображає стан демо-
кратичності режиму в конкретний рік. Він побудований на базі індексів політичних 
прав та громадянських свобод Фрідом Хаус й Індексу контролю корупції та Індексу 
верховенства права з «World Governance Project» Світового банку. Крім того, що ці 
показники демонструють різну часову перспективу, вимірювання демократичності 
режиму в них побудоване на базі незалежних джерел (Фрідом Хаус та Polity IV). В 
другий також залучені показники верховенства права і корупції, що дає можливість не 
використовувати їх в подальшому дослідженні як самостійні змінні.4 Обидва показника 
дуже тісно пов’язані (r=0,828). Це видно і на діаграмі розсіяння.

Оскільки нас також цікавлять і політичні установки, ми включимо до нашого 
аналізу відповідні змінні:

- відношення до демократії, 
- (не)довіру до уряду5.
Щоби доповнити картину, ми вирішили дослідити кореляцію з декількома до-

датковими показниками (в агрегованому до макрорівня вигляді), які демонструють 
культурні аспекти економічної поведінки: 

1) показниками економічних установок (патерналізму (хто несе більшу відпові-
дальність за добробут людини – уряд чи вона сама), ставлення до конкуренції, а також 
бачення бажаного співвідношення приватної/державної власності);

1 Створений нами індекс, який розраховується як кількість років, які протягом останніх 74 
років, тобто протягом середньої тривалості одного покоління (за умовну початкову точку 
прийнятий 1939 рік), країна була демократичною. Дані щодо демократичності отримані 
з бази даних Polity IV. Ця база була обрана, щоби отримати показники демократичності, 
незалежні від баз даних «Фрідом Хаус», які використовуються в іншому індексі цього до-
слідження. Максимальне значення індексу «демократичного стажу» – 74, мінімальне – 0.

2 Детальніше в [7].
3 Його значення ми обраховували самостійно. Максимальне значення – 100, мінімальне – 0. 

Представляє собою добуток індексів демократичних прав (DemocraticRightsIndex, DRI) та 
верховенства права (RuleofLawIndex, RLI). DRI розраховується на основі індексів свободи 
«Фрідом Хаус» (середнє індексів громадянських свобод (CivilRights, CL) та політичних прав 
(PoliticalRights, PR) з подальшою трасформацією у шкалу 0,0-1,0. DRI=(14-(PR+CL))/0,12. 
Індекс верховенства права розраховується на основі середнього арифметичного Індексу 
контролю корупції та Індексу верховенства права з «World Governance Project» Світового 
банку з подальшою трансформацією у шкалу 0,0-1,0 за формулою RLI=(COS-LOS)/(HOS-
LOS), де COS – значення для країни, а HOS та LOS – відповідно найвище і найнижче зна-
чення в масиві.

4 Тим не менше, додамо до аналізу Індекс сприйняття корупції (CorruptionPerceptionIndex 
(CPI)) від Трансперенсі Інтернейшнл.

5 Ми взяли за основу недовіру до уряду (хоча це незручно з точки зору аналізу), оскільки 
вона краще диференціювала країни, ніж довіра.
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2) відсотком людей, які мають головно матеріалістичні цінності1.
Значення всіх цих показників взяті з WVS 6.

Результати
Отже, перейдемо до основного питання зв’язку між політичними чинниками та еко-

номічною модернізацією (див. табл. 2). Помітно, що і ВВП на душу населення, і Індекс 
економічної складності сильно корелюють з Індексом сприйняття корупції у вигляді 
самостійної змінної (r=0,769; та r=0,577). Кореляційний аналіз також демонструє, що 
ВВП на душу населення суттєво корелює з Індексом ефективної демократії (r=0,625), 
а також «демократичним стажем» (r=0,555). Кореляція Індексу економічної складності 
з тими ж показниками слабша, але загалом подібна (r=0,572 та r=0,487 відповідно). 

1 Згідно з методологією Р. Інглегарта.

Рис. 1. Зв’язок між Індексом ефективної демократії (EDI) та максимальним 
«демократичним стажем» країни протягом життя одного покоління

Джерело: розрахунки автора.
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Висновки
Хоча питання взаємозв’язку економічної модернізації/розвитку з політичними чин-

никами залишається «вічним» і постійно вимагатиме нових досліджень, ми продемон-
стрували, що на макрорівні кореляція між економічною модернізацією та політичними 
інститутами існує і є достатньо сильною. Додатковим підтвердженням цього є те, що 
цей зв’язок був доведений на нових незалежних даних – Індексі економічної складності 
економіки, досвіді демократії, а також Індексі ефективної демократії, який нечасто 
використовується українськими вченими. Питання про причинно-наслідкові зв’язки 
є ще складнішим і виходить за межі цього тексту, потребуючи аналізу часових рядів. 
Ми ж показали, що показники економічного розвитку значуще корелюють з рівнем 
сприйняття корупції, наявністю в країні ефективної демократії, історичним досвідом 
демократії.
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CORRELATION ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN 
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І. О. Titar

Institute of Economy and Prognosys of the National Academy of Ukraine,
Panasa Myrnoho Str., 26, Kyiv, Ukraine, 01011,

titarivan@yahoo.com

The article reexamines one of the central questions for the social sciences and especially 
for the studies within the modernization paradigm – the existence of the relationship between 
economic development and political institutions. 

The relationship is analyzed at the macro level for 50 countries with 38 variables that 
cover period of 2012–2013. The data for the most important indicators are provided by the 
World Values Survey, the World Bank, Observatory of Economic Complexity of the Harvard 
University and the MIT, Transparency International and Freedom House. 

The procedure of correlation statistical analysis is used. Different possible measures of 
economic development and modernizations are checked. Results of the statistical analysis 
demonstrate the usefulness of the Index of economic complexity as an important indicator of 
economic modernization and inappropriate use for similar purposes of the ratio of country’s 
exports and imports in foreign trade. 

There’s also an empirical evidence of a close connection between economic 
modernization and political factors such as corruption (measured by the Corruption Perception 
Index), effectiveness and cumulative effect of internalization of democracy during the 
socialization (measured by the Index of effective democracy and «democratic experience» 
of the country during the lifetime of a generation respectively). The robustness of these 
relationships is verifi ed by the independence of the sources of the data for political variables 
(Freedom House and Polity IV).

Keywords: economic development, economic modernization, political institutions, 
Index of economic complexity, the Index of effective democracy.
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ПАМ’ЯТЬ ТА МІСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 
СПРОБИ ПОЄДНАННЯ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ 

УЯВЛЕНИХ СПІЛЬНОТ
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Присвячено спробам застосування концепцій пам’яті до вивчення міської 
ідентичності. Вихідним пунктом здійснення таких спроб є розгляд міської ідентичності 
за допомогою концепції уявлених спільнот, що означає наголос на уявленнях про 
специфіку міста й міських жителів як основі ідентичності. Аргументовано, що пам’ять 
дає чи не якнайбільше аргументів на користь того чи іншого тлумачення цієї специфіки 
відповідно до інтересів груп. Оскільки сучасне місто є неоднорідним за складом його 
мешканців, різні пам’яті конкуруватимуть між собою, і питання, яке/чиє місто навряд 
чи буде колись остаточно вирішеним. Відповідно, міська ідентичність змістовно за-
лишатиметься тією чи іншою мірою проблематичною.

Ключові слова: пам’ять, місто, міська ідентичність, уявлена спільнота.

Міська ідентичність – уявлення про специфіку міста та його жителів – останнім ча-
сом все частіше стає темою роздумів як науковців, так і людей, далеких від академічного 
світу. Дещо раніше однією з провідних тем досліджень стала проблематика пам’яті. Ці 
теми мають очевидні перетини, оскільки в обох випадках йдеться про легітимізацію 
прав тих чи інших груп. Уточненню цих перетинів, що, на нашу думку, є важливим 
елементом розвитку концепції міської ідентичності, присвячено цю статтю.

У попередніх роботах [1, 2] ми наголошували на необхідності інтерпретації 
міської ідентичності на основі концепції «уявленої спільноти» – як такої, що має своїм 
ідентитетом саме місто: оскільки умови постсучасного суспільства унеможливлюють 
існування міської спільноти як «моральної єдності», міська ідентичність не може інтер-
претуватися в традиційному ключі як результат приналежності до спільноти. Тобто має 
йтися про відтворення міської спільноти за допомогою уявлень, і категорія пам’яті в 
цьому контексті виявляється більш ніж слушною. Це зумовлено тим, що ідентичність 
означає, в тому числі, визначеність і безперервність суб’єкта в часі: «я нинішній є тим 
самим (хоча, можливо, і не таким самим), ким я був у минулому, і зміни, які відбува-
ються зі мною – це зміни, що відбуваються з тією самою людиною». Отже, пам’ять як 
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уявлення про минуле з погляду ідентичності є конститутивним елементом. Наприклад, 
автор концепції «культурної пам’яті» Я. Ассман пише: «“Чого нам не можна забути?” Це 
питання – у більш-менш явній формі, на більш-менш центральному місці – належить 
до неодмінних атрибутів будь-якої групи. У випадках, коли це питання стоїть в центрі 
уваги, коли воно визначає ідентичність і саморозуміння групи, ми можемо говорити про 
“спільноти пам’яті”» [3, c. 30]. Власне, «спільність пам’яті» – це і є одним з варіантів 
«уявленої спільноти», а «пам’ять» – одним із способів уяви.

Поняття «колективна пам’ять» виникає у концепції М. Хальбвакса. Слідом за 
Е. Дюркгеймом М. Хальбвакс виходить з того, що оскільки індивід є продуктом сус-
пільства, його свідомість є продуктом колективних уявлень. Відповідно, «пам’ять» – 
це не тільки індивідуальна властивість психіки, але й колективні уявлення про те, що 
«було». Індивідуальна пам’ять залежить від пам’яті колективної – індивідуальні образи 
минулого, особистісні спогади і суб’єктивні ремінісценції зумовлені їхнім місцем у 
концептуальних структурах тієї чи іншої соціальної спільноти, вплетені в розуміння 
минулого, властиві певній групі. Саме ці колективні уявлення визначають, що треба 
пам’ятати, а що необхідно забути. Говорячи про співвідношення індивідуальної та 
колективної пам’яті, М. Хальбвакс пише: «Щоб воскресити в пам’яті власне минуле, 
людині часто доводиться звертатися до чужих спогадів. Вона покладається на опорні 
точки, існуючі поза ним і встановлені суспільством. Більше того, функціонування 
індивідуальної пам’яті неможливе без цих інструментів – слів і ідей, які не придумані 
індивідом, а запозичені ним з його середовища. Це не змінює нічого в тій обставині, 
що ми пам’ятаємо тільки те, що самі бачили, відчували, думали в певний момент часу, 
тобто наша пам’ять не змішується з пам’яттю інших. Вона обмежена досить вузькими 
просторовими і часовими межами. Обмежена і колективна пам’ять, але її кордони інші. 
Вони можуть бути як набагато більш тісними, так і набагато більш широкими. За час 
мого життя та національна група, до якої я належу, стала сценою відомого числа подій, 
про які я говорю, що пам’ятаю їх, при тому, що дізнався про них тільки з газет або зі 
слів тих, хто безпосередньо в них брав участь. Вони займають місце в пам’яті нації. 
Але сам я не був їхнім свідком. Згадуючи про них, я змушений повністю покладатися 
на пам’ять інших, яка в цьому випадку не заповнює і не зміцнює мою власну пам’ять, 
а стає єдиним джерелом того, що я можу про них розповісти» [4].

Таке трактування пам’яті означало переосмислення сформованої проблематики 
суб’єктивності під впливом становлення наук про людину – лінгвістики, психології, 
соціології, історії та інших наук: якщо раніше історія була областю колективного та 
об’єктивного, а пам’ять – індивідуального і суб’єктивного, то зараз співвідношен-
ня змінилося. Зокрема, П. Рікер пише: «Прийнявши як епістемологічну модель тип 
об’єктивності, властивий наукам про природу, ці науки поставили на чільне місце 
моделі інтелігібельності, для яких соціальні феномени є незаперечними реальностями. 
Точніше, методологічному індивідуалізмові школа Дюркгейма протиставила методо-
логічний холізм, в рамки якого незабаром впишеться концепція Моріса Хальбвакса. 
Отже, для соціології початку XX століття колективна свідомість була однією з ре-
альностей, онтологічний статус яких не викликав сумніву. Зате індивідуальна 
пам’ять, ця,   за припущенням, початкова інстанція, виявилася проблематичною. <...> 
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Ось в такій суто полемічній ситуації, де давній традиції рефлексивності протистоїть 
більш молода традиція об’єктивності, індивідуальна пам’ять і колективна пам’ять стали 
суперницями» [5, c. 135].

П. Рікер, однак, вважає, що це суперництво відбувається не в одній і тій самій пло-
щині, а у межах різних дискурсів – «феноменології пам’яті» як традиції її вивчення як 
індивідуального феномену, який багато у чому розкривається у використовуваній для 
його вираження мові, з одного боку, і «феноменології приналежності» як пов’язаної 
з іменами Е. Гуссерля і А. Шюца, а в подальшому і М. Вебера традиції аналізу ролі 
«іншого» в детермінації сприйняття і поведінки. У свою чергу П. Рікер висловлює 
припущення про те, що між індивідом і колективом як можливими «носіями» пам’яті 
можна помістити «близьких» як свого роду «проміжну ланку», що відрізняється від 
першого і другого «відстанню»: «близькі» – це вже не індивідуальне «я», але ще й не 
«інші», що виражають колективність. П. Рікер пише: «В сферу історії варто вступати 
зовсім не з однією лише гіпотезою про полярності між індивідуальною пам’яттю і 
колективною пам’яттю, але і з гіпотезою про трояку атрибуцію пам’яті: «я», близьким, 
іншим» [5, c. 186].

Щось подібне здійснює вже М. Хальбвакс, у межах «надіндивідуальної» пам’яті, 
виокремлюючи пам’ять «історичну» і власне «колективну». «Історична пам’ять» є 
«інституціоналізованою історією»: «колективна пам’ять не збігається з історією. <...> 
Історія – це, безсумнівно, зібрання тих фактів, які зайняли найбільш важливе місце 
в пам’яті людей. Але, будучи прочитаними в книгах, досліджуваними і заучуваними 
в школах, події минулого відбираються, зіставляються і класифікуються, виходячи з 
потреб або правил, які не були актуальними для тих кіл, які довгий час зберігали живу 
пам’ять про них» [4]. Колективна пам’ять за визначенням не виходить за межі тієї гру-
пи, яка її підтримує, відповідно, колективних пам’ятей в суспільстві стільки, скільки 
і груп. Історія ж – це пам’ять «всього суспільства».

Відмінності між пам’яттю та історією інтерпретує П. Нора: «Пам’ять – це завжди 
актуальний феномен, зв’язок з вічним сьогоденням, який переживається. Історія ж – це 
репрезентація минулого. Пам’ять в силу своєї чуттєвої і магічної природи уживається 
тільки з тими деталями, які їй зручні. Вона харчується туманними, багатоплановими, 
глобальними і текучими, частковими або символічними спогадами, вона чутлива до 
всіх трансферів, відображень, заборон або проекцій. Історія як інтелектуальна й світ-
ська операція звертається до аналізу і критичного дискурсу. Пам’ять поміщає спогад у 
священне, історія його звідти виганяє, роблячи його прозаїчним. Пам’ять породжується 
тією соціальною групою, яку вона згуртовує. <...> Навпаки, історія належить всім і 
нікому, що робить універсальність її покликанням. Пам’ять вкорінена в конкретному, 
в просторі, жесті, образі й об’єкті. Історія не прикріплена ні до чого, окрім часових 
тяглостей, еволюції та відносин речей. Пам’ять – це абсолют, а історія знає тільки від-
носне» [6, c. 20].

П. Нора говорить про те, що якщо раніше історія та пам’ять не були розділені, то 
зараз цей розрив дуже виразний. Існуюча раніше історія-пам’ять не була ані індивіду-
альною, ані колективною – вона поєднувала в собі індивіда і «колективи» в єдиній нації. 
Теперішній поділ історії та пам’яті є вираженням того, що П. Нора називає «всесвітнім 
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торжеством пам’яті» – масовий інтерес до минулого і прагнення його дізнатися, відо-
бразити тощо. Він виділяє дві основні причини цього – «прискорення історії», з одного 
боку, і суспільні зміни, з іншого. Перше означає швидкі історичні зміни, які змушують 
переосмислити історію: «Весь світ закрутився в цьому танці, залучений до нього добре 
відомими феноменами глобалізації, демократизації, соціального нівелювання, медіа-
тизації. На периферії незалежність нових націй вторглася у історичний час суспільств, 
вже розбуджених від свого антилогічного сну колоніальним насильством. І цей самий 
порив викликав внутрішню деколонізацію, деколонізацію всіх малих народів, груп, сі-
мей, всіх тих, хто володів сильним капіталом пам’яті і слабким капіталом історії; кінець 
суспільств-пам’ятей, як і всіх тих, хто здійснював і гарантував збереження і передачу 
цінностей, кінець церкви чи школи, сім’ї або держави; кінець ідеологій-пам’ятей, як 
і всього того, що здійснювало і гарантувало безперешкодний перехід від минулого до 
майбутнього або відзначало в минулому все те, що було необхідно взяти з нього для 
виготовлення майбутнього, будь то реакція, прогрес чи навіть революція. Більше того, 
сам спосіб історичного сприйняття, завдяки засобам масової інформації, поступово роз-
пався, підмінивши пам’ять, обмежуючи свою спадщину найпотаємнішим, ефемерною 
фотографією актуальності» [6, c. 18].

Інша причина «торжества пам’яті» – це суспільні зміни, пов’язані з так званою 
«демократизацією історії», під якою розуміється звільнення й емансипація різних груп: 
«Йдеться про швидке виникнення різноманітних форм пам’яті меншин, для яких від-
воювання власного минулого є необхідною складовою утвердження власної ідентич-
ності» [7]. Саме це виникнення пам’ятей меншин актуалізувало поняття «колективної 
пам’яті». У цьому контексті «пам’ять» виявилася носієм демократичності і протесту, 
«свідченням», яке робить свій внесок у встановлення «історичної справедливості».

П. Нора пише: «Ідея, що пам’яттю володіють саме спільноти, передбачає глибоку 
зміну місця індивідів у суспільстві та їхнє ставлення до колективу: тут секрет загад-
кового, яке звертається до пояснення успіху ще однієї ідеї, а саме ідеї ідентичності» 
[7]. Поняття ідентичності, своєю чергою, зазнало тих самих змін – якщо раніше воно 
позначало унікальність, суб’єктивність та індивідуальність, то зараз воно стало кате-
горією групи. Так само, як і пам’ять, ідентичність в сучасному світі стала обов’язком, 
а самі ці слова – стверджує П. Нора – стали практично синонімами. Відповідно, в 
контексті політик ідентичності набуття та підтримання ідентичності означає набуття 
та підтримання пам’яті.

Сказане вочевидь стосується й міської ідентичності. Уявлення про себе й інших як 
міських жителів, й, відповідно, про специфіку міста, ґрунтується на уявленнях про його 
минуле. Причому місто є «наочно історичним», оскільки минуле візуально представлене 
у його теперішньому у вигляді споруд, що виражали й виражають ідеї їхніх творців та 
користувачів, які жили колись. Іншими словами, маємо відому ідею про місто як текст.

«Наочну історичність» міста можна трактувати не тільки як прояв суто матері-
ального середовища міста (у найбільш вузькому сенсі – архітектури), але і як прояв 
«людського виміру». У цьому випадку мається на увазі те, що жителі міста несуть на 
собі відбиток його історії у вигляді приналежності до певних соціальних груп, що сфор-
мувалися в місті унаслідок тих чи інших історичних обставин (наприклад, «шахтарі»), 
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у вигляді участі у тих чи інших історичних подіях, пов’язаних з містом (наприклад, 
«блокадники»), у вигляді відтворення розповіді про специфіку міста, яка незмінно ви-
никає з його минулого (наприклад, «Перша столиця») тощо. Іншими словами, «мати 
уявлення про місто» означає «мати уявлення про його минуле», тому передавати, по-
ширювати ці уявлення означає користуватися пам’яттю.

Пояснити це можна таким прикладом. У пісні О. Розенбаума є рядки:

«В лычках трех ленинградскую славу,
Петроградскую ярость и боль,
Петербургскую гордость державы
Под обстрелом носил он с собой».

Йдеться про одне й те саме місто, але в першому випадку («ленінградська слава») 
маємо відсилання до блокади Ленінграду (1941–1944), що стала символом стійкості 
й основою ленінградської ідентичності, у другому («петербурзька лють і біль») – до 
періоду 1914–1924 років (точніше – до 1918 року), коли місто було центром револю-
ційної боротьби, в третьому («петербурзька гордість держави») – до часів заснування 
міста Петром I на початку XVIII століття (1703), коли місто стає символом становлення 
російської державності та міжнародного визнання («вікно в Європу»). Отже, цілих три 
історичних образи в цьому випадку поєднуються і допомагають герою пісні (Санька 
Котов) відчувати себе ленінградцем – представником «свого» міста і тому залишатися 
сильним духом в боротьбі з ворогами («під обстрілом носив він з собою»).

Співвідношення пам’яті та міської ідентичності розкривається у дослідженні 
М. Рабжаєвої та В. Семенкова «Яка ідентичність у жителів Санкт-Петербурга?» [8]. 
Автори пишуть: «Розглядаючи питання про причини наполегливого   відстоювання 
колишньої назви міста (Ленінград) з боку приїжджих, відразу відзначимо, що справа 
не в політичному протистоянні Санкт-Петербурга і Ленінграда, як задавалося і задає-
ться ззовні, а в тому, що тільки імена «Ленінград» і «ленінградці» мають одномов-
ний, явний і виразний соціальний зміст, смислову наповненість. У той час як поняття 
Санкт-Петербург, петербужці, пітерці – проблематичні і проблематизовані. Коли ми 
говоримо: «Санкт-Петербург» – про яке місто йдеться? Про яку часову епоху?» [8, c. 
82]. Як бачимо, самою постановкою питання про міську ідентичність передбачається, 
що відповідь має перебувати у сфері пам’яті – осмисленні історії «неспеціалізованою 
свідомістю» його жителів: «Не всяке місто має свою ідентичність: щоб її мати, треба 
здійснити певний досвід, як мінімум осмислити свою (міську) історію і співвіднести 
її з історією регіону, країни, світу» [8, c. 85].

Розглядаючи міську ідентичність предметно, автори аналізують смисли, асоційо-
вані з містом і його жителями. Так для кінця XIX століття за наявності різнорідності 
мешканців великого міста, тим більше імперської столиці, цілком природна наявність 
різних «міських ідентичностей», в цьому випадку ще й маркованих різними позна-
ченнями. Автори наводять цитату з повісті Л. Борисова «Чарівник з Гель-Г’ю»: «Був 
пізній холодний вечір <...> Пітеряни в цей час вечеряли, петербуржці сиділи в театрах, 
жителі Санкт-Петербурга збиралися на бали і раути» [8, c. 83]. Тут «»пітеряни» або 
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«пітерці» – пролетаріат і пролетаризовані городяни; «петербуржці» – інтелектуальна 
еліта й інтелігенти; «жителі Санкт-Петербурга» – столична світська еліта і супутня 
їй тусовка. Після перейменування на Петроград (1914–1924) <…> розведення понять 
«петербуржець» і «питерець» («петроградець») стало ще більш очевидно соціальним: 
«Петербуржці» – ті, хто належав або відносив/співвідносив себе з втраченою елітарною 
культурою Російської імперії. «Пітерці» – ті, хто співвідносив себе з масовим городя-
нином, пролетарем і пролетаризованим шаром» [8, c. 83].

Після Другої світової війни вказане протиставлення суттєво зменшилося: спільний 
травматичний досвід сприяв зменшенню ворожості між міськими прошарками. Нова 
спільна міська ідентичність ленінградців сформувалася у 1950-ті роки унаслідок осмис-
лення досвіду блокади. «Істинний» петербуржець тепер – це «блокадник», і цей досвід 
виявляється закритим для передачі іншим. Автори пишуть: «Блокада була травмою, яку 
ленінградці хотіли зафіксувати для себе і своїх нащадків, бо саме вони і тільки вони 
стали ленінградцями» [8, c. 85]. З плином часу, у тому числі через неможливість зна-
йти ідентичність, що ґрунтується на досвіді блокади, знову актуальною стає елітарна 
міська ідентичність, яка є предметом численних спроб конструювання. Причому йдеться 
саме про конструкції, оскільки справді «історичну» ідентичність більшості жителів 
міста також складно було виявити з причини відносної «молодості» самого міста, 
коли «корінними» його жителями може бути лише невелика частина населення: «Міф 
петербурзькості й Петербурга, настільки пишно розквітлий у пізньорадянський час, 
створювався всі роки радянської влади зусиллями поетів та інтелектуалів, що проти-
стоять і протиставляють себе офіційній культурі та ідеології спочатку пролетарської, 
а потім радянської держави» [8, c. 87]. У тому числі тим, що таким чином сконструйо-
вана елітарна ленінградська ідентичність відторгала мігрантів, які приїхали у місто, 
і бажаючих до неї долучитися, автори пояснюють успіх перейменування Ленінграда 
на Санкт-Петербург за результатами референдуму – для більшості ця ідентичність 
була чужою, якщо не ворожою. Це дозволило звести дискусії про перейменування до 
оцінки необхідності існування міста як «міста Леніна»: «Ленінградська ідентичність 
була навмисно дискредитована як революційно-ленінська і як радянська, при цьому 
соціальний досвід консолідації та подолання відчуження і становості в блокадному 
місті був підданий забуттю» [8, c. 88].

Спосіб пошуку та аналізу міської ідентичності за допомогою звернення до 
пам’яті використовують також В. Середа та Д. Судин у роботі «»Львів’янин» – 
окрема ідентичність чи місце прописки?» [9]. Автори пишуть: «словосполучен-
ня «львівська ідентичність» свідчить про існування спільності між людьми, яка 
створюється на основі: а) усвідомлення існування ідеальної »львівськості», тоб-
то певних зразків поведінки і цінностей, притаманних усім справжнім львів’янам; 
б) визнання цих цінностей своїми і прагнення поводити себе як «справжній львів’янин»» 
[9, c. 94].

Аналізуючи ситуацію, що склалася, автори стверджують, що оскільки близько 
70 % більш-менш регулярно опитуваних з 1994 року мешканців міста за умови вільного 
вибору відповіді визначають себе як львів’яни, можна говорити про те, що львівська 
ідентичність справді існує. Змістовно вона пов’язана зазвичай з двома образами – «єв-
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ропейськість» та національний (український) характер міста. Обидва способи активно 
конструюються з використанням історичних аргументів. Автори пишуть: «Обидва ці
уявлення закорінені у ХІХ столітті. Це був час модернізації Європи, що охопила, хоч 
із значним запізненням, і українські землі. Галичина в уяві австрійських чиновників 
була відсталим краєм, проте австрійські бюрократи намагалися перетворити Львів на 
європейське місто. Якщо західні країни модернізувалися через індустріалізацію, то у 
випадку Галичини мала місце модернізація через бюрократизацію: адже Галичина була 
провінцією Австрійської імперії, а Львів – головним містом “королівства Галичини і 
Лодомерії”. Таким чином Львів активно “європеїзувався”. Саме період другої половини 
ХІХ століття – першої половини ХХ століття створив підґрунтя для подальших носталь-
гійних і міфологізованих конструктів образу Львова як європейського міста кав’ярень, 
театрів і проспектів, де прогулюється вишукане товариство. Цей образ посилюється 
також і за рахунок добре збереженої середньовічної архітектури, яка упо дібнює Львів 
до інших європейських міст. ХІХ століття – це також епоха, коли у Львові зароджується 
модерний націоналізм, який спричиняється до формування його образу як столиці на-
ціонального П’ємонта. Розпочинається період боротьби між національними проекта ми 
(найперше, поляків та українців) за “національний характер” міста та активна сим-
волічна кодифікація оспорюваного міського простору. Якщо додати до цього доволі 
ліберальну, порівняно з Російською імперією, політику Відня у національному питанні, 
стає неважко зрозуміти, чому Львів став столицею українського П’ємонта. Образ, ство-
рений у другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, доповнився подіями 
1988–1989 років, коли на короткий час Львів і його мешканці взяли на себе ініціативу 
у зміні політичного режиму та національному відродженні України» [9, c. 96].

Схожі висновки можемо зробити й за результатами дослідження «Міська 
ідентичність у (пост)сучасному українському місті (приклад Харкова та Львова)»1. Об-
раз «справжнього львів’янина» за результатами фокус-групових інтерв’ю з львів’янами 
найкраще описується у двох дискурсах:

- «Націоналіст-традиціоналіст»: українець, шанує старших, родину, 
традиції (консерватизм, клерикалізм), народну творчість (купує вишиван-
ки), побожність (ходить до церкви) (за словами одного з респондентів 
«справжній львів’янин» описується тріадою «Грядка. Церква. Москалі»);

- «Городянин-інтелігент»: людина, яка веде міський спосіб життя (кафе, 
ресторани, театр), відрізняється мовою та культурою («кава, ґвара»), 
відповідально ставиться до міста.

Водночас у відповідь на стереотип про націоналізм львів’ян останнім часом виникає 
образ мультикультурного міста, також із залученням апеляцій до минулого. При цьому 
«використання» власне «пам’яті» також виявляється проблематичним з різних причин: 
значне число мігрантів, у тому числі з сільської місцевості; активна «радянізація» міста 

1 Дослідження проведене автором за підтримки фондів Канадського інституту україн-
ських студій Альбертського університету, Едмонтон, Канада (Меморіального фонду 
ім. Миколи Кліда) у 2013–2014 років, за що автор висловлює найщирішу подяку. Осно-
вний метод – фокус-групові інтерв’ю, всього опитано 49 осіб у Харкові та Львові.
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за часів СРСР (цілеспрямована зміна історичної пам’яті за рахунок витіснення пам’яті 
про дорадянський період); конкуренція між різними образами міста тощо [10].

Існування двох, інколи таких, що суперечать одне одному, образів Львова 
підтверджує, що йдеться не стільки про усталену «історію», скільки саме про конку-
рентну «пам’ять». Ще краще це видно на прикладі образу Харкова як «Першої столиці».

Начебто відомо, що «Першою столицею» Харків називають тому, що він був сто-
лицею Радянської України у 1919–1934 роках. Але чи справді цей період історії мається 
на увазі, коли місцеві жителі називають себе жителями Першої столиці? Чи справді 
саме цей історичний період є для них ключовим з погляду визначення, хто вони є як 
харків’яни?

Для когось це так. Причому погоджуватися з цим можна з двох протилежних 
поглядів. З одного боку, роблячи (позитивний) акцент на тому, що це історія радянсь-
ка. З іншого, – підкреслюючи загалом український характер Харкова того часу, тобто, 
по суті, виносячи «радянськість» за дужки. Український Харків у цьому сенсі – не 
радянський, а може, навіть і антирадянський. Тут багато кого можна згадувати, хоча б 
Шевельова з його «четвертим» і «п’яту» Харковом [11].

Для когось концепт «Першої столиці» у жодному разі не співвідноситься з тим 
часом. Так, наприклад, для автора книги «Перша столиця» й однойменного відеоканалу 
К. Кеворкяна образ першої столиці взагалі відсилає до глибоко дореволюційного, 
капіталістичного, обивательського, провінційного Харкова [12].

Для більшості ж харків’ян, особливо тих, хто в 1990-ті роки втратив, якщо не 
саму роботу (у сферах науки, промисловості, освіти) то, щонайменше, можливість з її 
допомогою мати заробіток і повагу, концепт «Перша столиця» виражає ностальгію за 
пізньорадянськими часами, коли все це ще було. Іншими словами, «перша столиця» – це 
стійке словосполучення, що дає змогу мати позитивну самооцінку в контексті міської 
ідентичності: «Можливо, все не дуже добре, але ми – Перша столиця!».

Цікаво, що молоді харків’яни часто не надто рефлексують з приводу цього маркеру. 
Вони знають, що місто й, відповідно, його жителі – «Перша столиця», і що це – привід 
для гордості, але чому саме це так і що це означає, про це замислюються мало.

Цікаво також, що бажаний для харків’ян образ Харкова вступає у протиріччя з тим, 
як місто бачиться «ззовні». Для харків’ян їхнє місто продовжує залишатися містом на-
уки та творчості, а для не харків’ян воно стійко асоціюється з Барабашово – одним з 
найбільших в Україні оптово-роздрібним ринком. Харків’яни хотіли б бачити себе креа-
тивним класом, і їм не подобається, що їхнє місто сприймають як «місто торгашів» [13].

Отже, якщо ми розглядаємо міську ідентичність за допомогою концепції уявлених 
спільнот, то маємо наголошувати на «культурній» складовій ідентичності (що, однак, не 
вичерпує всіх її проявів [14]), тобто – на уявленнях про специфіку міста й міських жителів. 
Пам’ять дає чи не якнайбільше аргументів на користь того чи іншого тлумачення цієї 
специфіки відповідно до інтересів груп. І оскільки сучасне (особливо велике) місто є за 
визначенням неоднорідним за складом його мешканців, різні пам’яті конкуруватимуть між 
собою, і питання, яке/чиє місто навряд чи буде колись остаточно вирішеним. Відповідно, 
й міська ідентичність змістовно залишатиметься тією чи іншою мірою проблематичною.
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The article deals with attempts of usage the concepts of memory for studying urban 
identity. The starting point of such efforts is the consideration of urban identity using the 
concept of imagined communities, which means emphasis on the ideas of specifi city of cities 
and urban residents as the basis of identity. These ideas usually have their origins in percep-
tions of the past that enable usage the concepts of memory for identity studies.

Memory studies as a part of social studies in broad sense are based on the Durkheimian 
idea that society always determines any individual phenomena. It means that the society 
decides what people should remember, how they should evaluate past events, and how they 
should behave accordingly to these evaluations. Main authors (M. Halbwachs, J. Assmann, 
P. Ricoeur, P. Nora) one way or another emphasize that every group has its own memory 
that compete with each other. They argue that memory gives lots of arguments for one in-
terpretation of specifi c groups or another according to groups’ interests. Which prove that 
real subject of memory studies is group identity mostly. It is argued that these ideas can be 
used for study of urban identity because the city usually consists with different groups that 
have their own memory.

This approach was applied for the study of the cities of Lviv and Kharkiv. Different 
images of these cities were disclosed; combination and competition of different perceptions 
of each city were shown. Since the modern city is heterogeneous composition of its inhabit-
ants, various memories will compete with each other and the issue of which/whose city is 
will unlikely be completely solved. Accordingly, urban identity remains to be problematic 
to some extent.

Keywords: memory, city, urban identity, imagined community.
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Обговорено обставини, пов’язані з модернізацією структури соціологічного 
знання. Розгортання думок здійснено у контексті з’ясування способів модернізації 
структури соціологічного знання, становлення нових напрямів дослідження та ви-
явлення сутності інституціоналізації соціології армії як альтернативи військовій чи 
воєнній соціології.

Ключові слова: структури соціологічного знання, модернізація науки, соціологія 
армії, сферний підхід, інституційний підхід.

Я можу бути незгодним 
з Вашою думкою, 

але я готовий віддати життя 
за Ваше право висловлювати її. 

Вольтер

Не треба множити сутності 
без необхідності.

Оккам

Постановка наукової проблеми в цій статті випливає із положень сучасної 
філософії та епістемології науки, згідно з котрими вони фіксують через проблему не 
дефіцит знання, а навпаки, його надлишок [12], через що суб’єкт пізнання перебуває в 
ситуації вибору. Зокрема, у соціології ознакою цього на теоретичному етапі дослідження 
є парадигмальний плюралізм, а на емпіричному етапі – вибір поміж способами, на-
приклад, розбудови вибірки, отримання первинних даних чи їх обробки, а згодом й 
інтерпретації результатів тощо. Тому в цій статті як проблему фіксуємо необхідність 
окреслити варіанти вибору способів модернізації структури соціологічного знання, виз-
начивши сучасну домінанту поміж, наприклад, підходом сферним або інституціональним 
і доречність іменування окремих напрямів соціологічної рефлексії через відмову від 
предикатів.

Аналіз останніх публікацій. Відомо, що в соціології за розроблення проекту 
дослідження суб’єкту пізнавальної діяльності треба обрати по черзі: а) методологічні 
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принципи, б) теоретичні засади, в) методи отримання первинних даних, г) методи 
опрацювання цих даних, а також ґ) засоби інтерпретації та впровадження результатів 
[10] тощо. Виникає вибір й у випадку модернізації структури спеціальних та галузевих 
соціологій, котрий має, щонайменше, два різновиди. По-перше, всупереч принципу 
«бритви Оккама» робити спробу проголошення нового напряму за наявності вже існую-
чого. Наприклад, на тлі соціології професійних груп, вже легітимізованої завдяки ство-
ренню науково-дослідного комітету (НДК) Міжнародної соціологічної асоціації (МСА) 
[17] необачно проголосити соціологію професіоналізму (критику цієї спроби див. у 
[29]). По-друге, демонструвати схильність до предикативних назв нових напрямів на-
укового пошуку всупереч можливості зосередження уваги на об’єкті наук у назві цього 
напряму. Така практика набула статусу сумної традиції чи звички, що викликало жваві 
дискусії поміж фахівцями двох наук на Вченій раді факультету соціології та психології 
КНУ ТШ доби його існування до 2007 року. Як кажуть, відчуйте різницю, наприклад: 
«дитяча психологія» чи «соціологія дитинства», «вікова психологія» чи «соціологія 
вікових груп», «юридична психологія» чи «соціологія права», «шкільна психологія» 
чи «соціологія освіти», «медична психологія» чи «соціологія медицини» тощо. 

Розбір зазначеного свідчить про довготривалий вплив на вибір назви психологіч-
ного напряму традицій радянської психології, що водночас була російськомовною та 
предикативною у назвах дисциплін. Пережитки минулого вплинули і на назви гасел/
статей у деяких із соціологічних видань, бо пишуть про аграрну соціологію (далі. – С.),
 економічну С., політичну С. тощо [24, с. 360, 362, 369]. Водночас у цьому виданні 
визнають доречним пропонувати статті з іншими гаслами: С. села, С. політики тощо 
[24, с. 370, с. 368]. У цьому ж виданні продемонстрована стаття з показовою назвою 
– «Соціологія виборів (електоральна соціологія)» [24, с. 360–361]. Отже, є проблема.

Вважаємо, що предикатні назви напрямів розвитку науки треба називати архаїч-
ними, оскільки вони відображають, по-перше, хибне уявлення щодо диверсифікації 
розвитку науки, бо дають підстави неофітам, наприклад від психології, вважати, що 
існує множина окремих психологій (дитяча, медична, шкільна, юридична тощо), а у 
випадку неофітів від соціології – міркувати про множину окремих соціологій (аграрну, 
економічну, політичну тощо). Між тим соціологія – це цілісна наука, яку долучають 
до осмислення соціальних чинників різних напрямів людської діяльності. Аналогічно, 
треба припинити проголошувати національні соціології, наприклад, особливо відо-
мі нам в Україні: російська чи українська соціологія. Назви книжок «Соціологія в 
СРСР», «Соціологія в Росії» не тільки загальновідомі, а за своїм змістом розкривають 
особливості розбудови соціологічних галузей зусиллями вчених як громадян певної 
держави, згідно з національною специфікою функціонування сфер економіки, політики, 
культури та соціальної сфери. Представники природознавчих наук часом іронізують 
з приводу необережного використання слів «національна фізика», бо пам’ятають про 
«німецьку фізику» або «арійську фізику», як націоналістичний рух у середовищі ні-
мецьких фізиків початку 1930-х років, що виник в результаті нерозуміння і неприйняття 
нових фізичних теорій, нині відомих як «теорія відносності» і «квантова механіка», 
тобто, насамперед, робіт А. Ейнштейна, на котрі навішено ярлик «еврейська фізика» 
[2]. Звернення до журналу МСА дають назви статей, в яких територія не є підставою 
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для іменування соціології, наприклад: «Соціологія в Пакистані» [23], «Соціологія в 
Ірландії» [22], бо вести мову про пакистанську соціологію просто недоречно, а тому, 
дякуючи методу індукції, очевидно, що недоречно вести мову і про інші соціології з 
територіальною відзнакою.

Дискурс щодо структури системи соціологічного знання вже неодноразово від-
бувався раніше та було вказано на хибність предикатних назв [16]. Про це мова йшла 
згодом, наприклад, у перебігу діяльності секції №2 І конгресу САУ «Соціологія соціо-
логії: історіографічний аспект знання» [26, с. 13–41]. Наслідком цього для факультету 
соціології КНУ ТШ є впровадження у навчальний план дисципліни «соціологія економі-
ки», бо в центрі уваги на заміну вивчення сфери економіки йде дослідження економіки 
як інституту [13], а до рекомендованої літератури внесено відповідний підручник [15].

Постановка мети. Користуючись пропозицією оргкомітету ІX Львівського со-
ціологічного форуму (ЛСФ), обговорити актуальні проблеми військової та воєнної 
соціології, вважаємо метою статті вказати на суперечності визначення напрямів 
модернізації структури соціологічного знання в Україні та шляхи їхнього подолання. 

Виклад основного змісту. Наука виконує три основні функції: описати, пояснити, 
спрогнозувати. Вона прагне до того, щоб людство на основі достовірного знання могло 
виробити шляхи уникнення майбутньої халепи, бо скрізь нас очікують небезпеки і ри-
зики різного походження. Тобто виникає турбота про таку дію як безпекопродукування 
та розбудову науки «безпекознавство» [7]. Всі живі системи здатні до саморефлексії та 
турбуються про своє майбутнє. Суб’єктів, які займаються науковою діяльністю, також є 
турботи щодо майбутнього науки. Про актуальні питання розвитку соціологи говорять 
на відповідних наукових заходах. Свіжий приклад тому стаття І. Селеньї «Потрійна 
криза американської соціології» [20], друком від червня 2015 року. Світова практика 
показала, що в центрі уваги дві турботи, по-перше, щодо подальшої інституціоналіза-
ції соціології, по-друге, щодо репутації соціології як науки та професії. Показовим є 
звернення Е. Гідденса до соціологічної спільноти. У так званому «Заклику до зброї!» 
він висловив своє занепокоєння з приводу того, чому в ХХІ столітті соціологія втрачає 
свою потужність і перестала бути в центрі уваги інтелектуалів та владних структур [5]. 

Соціологам СРСР постійно доводилося боротися за своє визнання в процесі бо-
ротьби з ідеологією та управлінськими дисциплінами за місце в системі експертного 
знання. Соціологія була задекларована як наука, корисність котрої полягала в тому, щоб 
забезпечити наукове управління суспільством офіційними інститутами, бо замовниками 
соціологічного продукту в ті часи були партійні та державні інститути управління. Проте, 
вивчаючи регулятори поведінки людей, трансформацію мотивів і розподіл стимулів для 
досягнення нібито суспільного блага в бюрократичній, соціально-політичній державі, 
соціологія перетворилася на поліцейську науку [27]. Отже, соціології за радянських 
часів була відведена роль допоміжного засобу для підтвердження ключових положень 
історичного матеріалізму і наукового комунізму, а її дані використовували зазвичай для 
обґрунтування формулювань чергового партійного документа. Водночас треба визнати, 
що радянськими соціологами було зроблено низку досліджень, що заклали основи для 
створення у подальшому відповідних спеціальних та галузевих соціологій, що все ж 
таки мали бути налаштовані під виконання партійних настанов. Після подій, що при-
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звели до розвалу СРСР, структуризація соціологічних досліджень у так званому СНД 
виявилася вже налаштованою на загальну тенденцію, що проголошена президентом 
МСА М. Буравим із чотирьох складових: академічна, критична, прикладна та публічна 
відповідно до завдань, що ставлять замовники до результатів соціологічних розвідок.

Особливо гостра боротьба за інвестиції йде в прикладній сфері, бо прагнуть про-
голосити не тільки нове поле пошуку, а ще й автономність та безконтрольність за якістю 
результатів. Майже кожен аспект буття, явище, або предмет оточувальної дійсності 
прагнуть поєднувати зі словом «соціологія», що призвело до зростання кількості штуч-
них назв галузевих соціологічних дисциплін. Автори таких ноу-хау роблять спроби 
претендувати на «відкриття» нових галузей соціологічного знання, хоча їх предмет ще 
не визнаний, а поняттєвий апарат не концептуалізовано, бо не йдуть далі проголошення 
нових термінів; більш того, теоретичні засади, релевантні предмету, не розроблені, а 
тому ґрунтовних досліджень не проведено. Внаслідок такої модернізації структури 
соціологічного знання, соціологія зазнала інтенсивного горизонтального подрібнення 
свого предметного поля. Цей процес Н. Осипова назвала «кризою дивергенції галузе-
вої матриці соціологічної науки» та вказує на ту обставину, що при цьому переважну 
частину сегментів соціологічного поля заповнюють далекі або автономні від мови цієї 
науки неогалузеві соціології. Ці галузі (підгалузі або субпідгалузі), зазвичай, прого-
лошують спеціалісти не базового профілю, в тому числі із органів державної влади і 
управління або бізнесу. На думку Н. Осипової, переважна більшість з них не вивчали 
ніколи соціологію, особливо її теорію професійно. Проте за тих чи інших життєвих 
обставин вони змушені «вклинитися» в науку, прагнучи отримати високий статус, 
якщо не в ній, то завдяки долучення до неї [18]. Отже, дивергенція галузевої матриці 
сучасної соціології на пострадянському просторі призвела до проголошення значної 
кількості галузей, неадекватних сучасним канонам створення наукового знання, пред-
мети яких неможливо розмежувати на основі просто часткового перетину поєднуваних 
термінів. Але навіть, якщо ці межі позначені, теоретичні засади і дослідна база подібних 
досліджень залишаються явно недостатніми. Ця обставина елімінує науковий статус 
соціології, а саме соціологічне співтовариство призводить до дезінтеграції. 

Cоціологи перманентно переймаються низкою питань, пов’язаних трансформа-
ційними процесами в Україні і роллю соціології та інших соціогуманітарних наук у 
модернізації українського суспільства [9]. В. Ворона зазначив прикру обставину: «…
той, хто опиняється при владі, завжди воліє, що би наука доводила, що саме він може 
«сьогодні й одразу» зробити неможливе можливим. Тому в разі частої зміни влади, а 
тим паче прапорів, наука практично стає непотрібною владі ба навіть шкідливою, і на 
ділі знищується тихо й безкровно фінансовими важелями. Місце науки заступають 
високооплачувані ідеологи, астрологи та ясновидці, закордонні радники і наставники» 
[9, с. 189]. 

Соціологію часто звинувачують в очевидності її результатів. П. Бурдье вважав, що 
таке бачення соціології властиво «профанам», які часто ототожнюють соціологію з со-
ціальною філософією. Аргументами на користь науковості соціологічних досліджень, на 
думку П. Бурдьє, є наявність у соціології однорідних систем взаємопов’язаних понять, 
гіпотез і методів верифікації, тобто все те, що пов’язано з наукою. П. Бурдьє сформу-
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лював завдання соціології і соціологів, що полягають у тому, щоб денатуралізувати та 
убезпечити від фатальності соціальний світ, знищити міфи, в які прихована влада і які 
увічнюють її панування [18, с. 278–279].

Через втрату соціологами світу престижності своєї праці, та бажання надати 
соціології статусу корисної науки в очах громадянського суспільства та суб’єктів 
державного управління, з метою отримувати фінансування на проведення подаль-
ших досліджень, тобто з необхідністю виживання за таких умов життєдіяльності, 
окремі соціологи вдаються мімікрії. Це такий тип адаптивної поведінки, який описала 
українська дослідниця А. Лобанова у монографії «Феномен соціальної мімікрії» [14]. 
Як довела А. Лобанова, практики соціальної мімікрії набули всеохоплюючого характеру 
у всіх сферах життя, та мають свої прояви і в науковій сфері. В людській діяльності 
є така практика як імітація, що означає підробку, правдоподібність, з метою ввести в 
оману або приховати дійсні наміри ініціаторів псевдодіяльності. Мімікрія у соціології 
проявляється різними шляхами, зокрема, пропонуванням псевдонових напрямів 
досліджень (що заявлені, наприклад, в таких некоректних редакціях як «військова 
соціологія» або «воєнна соціологія» або «соціологія професіоналізму» і наполягають 
на якійсь інноваційності. На нашу думку, такого різновиду інновації для соціологічного 
осередку в Україні слугує загрозою втрати своєї наукової ідентичності та цілісності, а 
згодом це може призвести до подальшої профанації соціології в Україні.

Для розуміння суперечностей модернізації структури соціологічного знання вар-
то залучити концепцію поля, розроблену П. Бурдьє. Дослідження поля вищої освіти, 
науки, релігії та економіки привели П. Бурдьє до висновку, що найбільш загальними, 
властивими всім полям характеристиками є відносини конкуренції, монополії, існування 
попиту і пропозиції. Ці обставини відкривають можливість говорити про поле як пев-
ного різновиду ринок. Він стверджує, що в межах поля науки здійснюють «символічне 
виробництво», що визначають як виробництво знань і їх головних складових, якими є 
наукові істини. Це поле є місцем конкурентної боротьби, специфічною ставкою в якій 
є монополія на науковий авторитет, що означений як технічна здатність і – одночасно, 
як соціальна влада, або, монополія на наукову компетенцію, що розуміють як соціально 
закріплену за визначеним індивідом здатність легітимно говорити і діяти від імені на-
уки. Поле, згідно П. Бурдьє, відіграє роль універсального посередника між зовнішніми 
умовами практик та їхньою безпосередньою реалізацією. Посередницька функція поля 
здійснюється на рівні об’єктивних законів розвитку соціальної системи, зовнішніх 
щодо окремого індивіда. Зовнішні детермінанти стосовно агентів, розміщених у пев-
ному полі (інтелектуальному, політичному, мистецькому або освітянському), ніколи не 
діють безпосередньо, їхній вплив завжди опосередкований специфікою поля, в якому 
агенти перебувають, – логікою і законами, розташуванням і боротьбою сил, що діють 
у межах поля.  Зрозуміти  логіку поля, можливо за допомогою поняття «капіталу». 
Позиції агентів усередині поля, на його думку, залежать від суми, обсягу і відносної 
ваги капіталу, яким вони володіють [21, с. 118–119].

На згаданому І Конгресі САУ в 2009 році ми звернули увагу на те, що ризик і без-
пека є такими соціальними явищами, що у разі необхідності є підставою модернізації 
структури соціологічного знання [8]. Самі ж ризики давно вже перебувають в центрі 
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уваги воєнної науки, котра є суперкомплексною за своїм предметом. На теренах ро-
сійської імперії інституціоналізація цієї науки почалась ще за царського політичного 
режиму на межі XVIII–XIX століття з появою генерального штабу збройних сил Росії 
в 1763 році, який потребував різноманітних знань для здійснення своєї діяльності як у 
мирний, так і воєнний час. У 1812 році в структурі міністерства, котре тоді в Росії до-
речно називали саме воєнним, а зараз недоречно іменують міністерством оборони (МО), 
було створено воєнний вчений комітет. Згодом в СРСР діяв спадкоємець цієї установи, а 
на території України до поновлення незалежності в серпні 1991 року діяли його філії – 
воєнно-наукове управління (ВНУ), що зараз діє в складі генерального штабу ЗСУ. Через 
відому консервативність бюрократичних установ, особливо у військовій галузі, і в РФ, 
і в Україні у МО воєнним поставало все, на що кидало погляд керівництво як МО, так 
і цього управління [4]. Тут воєнна (далі – В.) історія, В. медицина, В. психологія, на-
віть В. політологія [28], бо об’єктом останньої є воєнна політика держави, що нібито 
зобов’язує політологів відгукнутися своєю рефлексією на цей різновид політики дер-
жави. Оскільки державі притаманна багатовекторність у політиці, то треба очікувати 
на бурхливий розвиток політології в Україні завдяки проголошенню молодіжної по-
літології, аграрної політології, індустріальної політології тощо. 

Військовослужбовців вже на рівні курсантів учать, що соціологія теж воєнна, а 
тому промовистим є такий приклад. У 2013 році до комісії із соціології НМР МОН 
України надійшов рукопис навчального посібника «Актуальні проблеми воєнної со-
ціології» (далі – НП АПВС) задля виявлення можливості надати йому гриф МОН. Ми 
виявили у змісті рукопису чимало підстав відхилити клопотання ВВНЗ. Найпростіша 
та, що обов’язковий для кожного посібника апарат для орієнтації в матеріалах книги 
(предметний, іменний покажчики) був відсутній, а у наведеному словнику термінів, 
всупереч змісту НП АПВС були відсутні такі суттєві терміни, як військова соціологія; 
воєнна соціологія, теорія воєнної соціології, хоч висловлено турботу про її розвиток на 
початку рукопису. Отже, було виявлено на прикладі як цього рукопису, так і вивчення 
згаданих там джерел, що слабкість термінологічних засад теоретичних праць у галузі 
воєнної соціології не дає можливість визнавати воєнну соціологію як галузь соціології, 
а тільки як практику отримання емпіричного матеріалу стосовно соціальних проблем 
життєдіяльності військовослужбовців ЗС України.

У наш час у силових структурах започатковано цілком доречні для науковців 
дискусії термінознавчого змісту, зокрема аналізують лінгвістичні питання номінації та 
сфери застосування термінів «військовий» та «воєнний» з комунікативно-прагматичного 
погляду. Через відсутність чіткого розмежування військової термінології тактичного 
та стратегічного рівнів йде зараз використання водночас двох термінів військовий та 
воєнний, що потребує невідкладного пояснення. Серед висновків проведеного науково-
лінгвістичного дослідження є такі судження [1]. Термін «військовий» стосується війська. 
Щодо тлумачення терміна «воєнний», то він стосується війни, пов’язаний тільки з нею 
[3, с. 4, 5, 9]. Відповідно до визначення терміна війна [Там само] головним інструментом 
ведення війни є армія, котра в мирний час до неї має готуватися. Тобто військо є одним 
із складових ключових елементів до концепту війна, а не навпаки. Тому воєнний дискурс 
є ширшим у своїх складових аспектах та може включати елементи військового дискурсу 
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і знаходиться в перманентному русі в часовому аспекті. Незмінним залишається тільки 
явище чіткої субординації у спілкуванні між учасниками військового дискурсу. 

Беручи до уваги вищезазначені особливості військового дискурсу, Н. Акульшина 
вважає за доцільне на підставі результатів опрацювання літератури та документів дер-
жавного зразка наголосити, що протягом багатьох років не існувало чіткої стандартизації 
термінологічного корпусу військової галузі. Військові терміни здебільшого застосо-
вували у хаотичному порядку, зокрема прикметники воєнний та військовий, невірне 
вживання яких, в більшості випадків, дуже сильно впливає на правильне розуміння 
контексту відповідних речень документації державного зразка, зокрема воєнної сфери 
та військової галузі. Беззаперечним виявився той факт, що військовий дискурс – це 
дискурс, який, в більшості випадків, застосовується на тактичному рівні, а воєнний – 
на стратегічному та державному рівнях. Тому є доказом численні воєнні та військові 
документи як тактичного, так і стратегічно-політичного рівнів, що наскрізь просякнуті 
військовою та воєнною термінологією із відповідними, дослідженими характеристи-
ками [1]. 

В СРСР та згодом у Росії так звана воєнно-соціологічна думка певним чином 
животіла в статусі секції в складі соціологічних асоціацій СРСР та Росії. Але в такому 
фундаментальному виданні як «Соціологія в Росії» відверто визнано, що звітувати за 
цим напрямом не варто [25, с. 21]. Звісно, проводити наукові дослідження, зокрема й 
соціологічні в збройних силах кожної країни вельми доречно, особливо коли доба не 
є мирною. Тому настає час подолати архаїзми в уявленнях військових соціологів хоч 
би України (як писав класик – «нам своє робити»), що їх напрям досліджень – це не 
«воєнна соціологія» чи «військова соціологія». 

В добу глобалізації соціологічну увагу зосереджено, дякуючи неоінституціоналізму, 
на функціонуванні інститутів у межах інституціональної матриці [13]. Під інституціо-
нальною матрицею науковці розуміють сукупність базисних інститутів, що утворюють 
собою каркас для підтримки функціонування основних підсистем середовища. Базисні 
інститути відображають глибинні риси громадських структур, що визначають кількість 
можливих траєкторій подальшого інституційного розвитку суспільства. Інституціо-
нальний поворот в науці слугує підставою для розвитку не сферної науки, наприклад, 
економічної соціології, а соціології економіки, не політичної соціології, а соціології 
політики, не електоральної соціології, а соціології виборів, не медичної соціології, а 
соціології медицини тощо.

Згідно з інституційним підходом, у воєнній науці настає доба «соціології армії», 
бо армія визнана у світовій соціологічній спільноті як такий соціальний інститут, що, 
по суті, володіє винятковим статусом, бо є одним з основних джерел державності як 
такої, і найважливішим ресурсом збереження влади будь-якого політичного режиму. 
У цьому сенсі контроль за станом справ в армії, за діяльністю командування є чи не 
найважливішою умовою забезпечення політичної стабільності у державі та суспіль-
стві, а також збереження життєздатності правлячої еліти. Водночас відносини армії 
з цивільними інститутами і структурами – або, іншими словами, військово-цивільні 
відносини – треба визнавати важливою складовою частиною всього соціально-полі-
тичного розвитку кожного суспільства, умовою як збереження сформованих порядків, 
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так і здійснення запланованих державою політичних і соціальних проектів. В Україні, 
яка перебуває у перехідному стані системної трансформації, а отже, перебуває в зна-
чній частині в критичних для громадянського суспільства умовах розвитку, соціальна і 
політична ціна військово-цивільних відносин суттєво зростає. Звісно, це не випадково, 
оскільки у цей період, по суті, вирішують питання про формування державності ново-
го, демократичного типу, а військова сила в кінцевому рахунку слугує гарантом такого 
різновиду перетворень, або навпаки – чинником, здатним порушити і навіть розгорнути 
у зворотному напрямі процес суспільних перетворень, повернення до авторитарного 
політичного режиму. Тому соціальне самопочуття армії, ступінь впливу суспільства 
на відповідні процеси значною мірою є не тільки запорукою збереження стабільності, 
але і самого процесу демократизації. 

У мирний час створена в радянський час військова машина була інтерпретована 
як соціально надлишкова, економічно непосильна і політично неприйнятна для розви-
тку держави і громадянського суспільства. У немирний час посилення низки кадрових 
структур, окремих реально діючих традицій і механізмів розвитку армії ведуть до появи 
таких проектів та інтересів у військовій сфері, що іноді суперечать, а нерідко і йдуть в 
розріз з цілями демократизації держави. Додаткову складність ситуації додає і те, що бу-
дучи складовою частиною контролю громадянського суспільства над владою, цивільний 
контроль над армією розвивається на сьогодні з чималими труднощами, відчуваючи на 
собі протидію багатьох політичних структур. Принципово важливо і те, що діяльність 
громадянського суспільства, що поступово складається, створює дуже суперечливі 
механізми їх взаємодії з армією, що володіють часом навіть багатовекторним наванта-
женням по відношенню до цілей її розвитку. Саме це, на наше переконання, має бути в 
центрі уваги соціологічної рефлексії стосовно інституту армії. Соціологам, турбуючись 
про своє власне реноме, не треба оглядатися на колег по суспільствознавчому цеху, що 
заради фінансування своїх досліджень зі сторони МО, погоджуються до проголошення 
предикатних назв дисциплін (воєнна політологія чи психологія, чи педагогіка тощо), а 
тому будемо дотримуватися канонів науково-лінгвістичного дослідження.

Висновки і перспективи подальших розвідок у напрямі за темою статті. 
У перебігу нашого дослідження ми дійшли висновку, що модернізація структури 
соціологічного знання – це не хаотичний а закономірний процес. Соціологія – це на-
ука, що місить у своєму предметі й ризики, і небезпеки, що люди утворюють своєю 
діяльністю (не тільки воєнною), прагнучи задовольнити свої потреби. За наявності 
соціологічної уяви легко збагнути такий можливий бурхливий потік пропозицій нада-
вати експертну підтримку навчальним посібникам з такими назвами: «Актуальні про-
блеми технічної соціології»; «Актуальні проблеми музичної чи художньої соціології»; 
«Актуальні проблеми спортивної соціології» тощо. Очевидно, що наведений вище 
перелік неважко продовжити до кількості наявних зараз центральних органів виконавчої 
влади задля демонстрації абсурду зі сторони деяких груп професіоналів у справі «вдо-
сконалення» переліку дисциплін блоку «цикл професійної та практичної підготовки». 
На сайті МОН України вже давно звернули увагу на те, що ВНЗ, підпорядковані різним 
органам виконавчої влади, треба передати під кураторство МОН України, а, найперше, 
з питань науково-методичної роботи. ВНЗ у підпорядкуванні МО України не є винят-
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ком, а наявність майже двох десятків центральних органів виконавчої влади, що мають 
потужний вплив на вищі навчальні заклади, призводить до того, що останні діють з 
питань науково-методичної роботи автономно. 

Отже, прагнення до викладання саме «воєнної соціології» надає хибне уявлення 
курсантам щодо якоїсь ексклюзивної теоретичної, методологічної чи методичної спе-
цифіки «воєнної соціології». Проголошення ініціативними людьми, як і автором НП 
АПВС, цієї специфіки є найбільш загрозливим для розвитку соціологічної рефлексії 
стосовно діяльності ЗСУ. В текстах стосовно воєнної соціології автори схильні на-
голошувати на специфіці військово-соціологічних досліджень, мабуть, через схиль-
ність військових зазвичай діяти секретно та монопольно, без контролю зі сторони 
громадянського суспільства задля отримання інвестицій без конкуренції. Це надає 
підстави уявляти курсантам, читачам та слухачам, що соціологічне пізнання кожної 
сфери суспільного буття веде до чогось надзвичайного. Якщо економічної сфери, то 
до окремих економіко-соціологічних досліджень та їх специфіки, а в сфері культури, 
відповідно, до культурно-соціологічних досліджень та теж якоїсь дивної специфіки. 
Між тим є загальновідома і логіка соціологічних досліджень, і алгоритми їх організації, 
а тому особливості результатів можуть виникати лише через специфічні риси соціаль-
ного колективу певного типу, а не специфіку воєнно-соціологічного дослідження, тим 
більше його логіку.

Звичайно соціологи шукають способи, щоб бути затребуваними суб’єктами влади 
та відповідати на ті чи інші виклики часу. Але оскільки зараз в Україні іде війна чи 
є АТО, то соціологи прагнуть бути корисними, і відповідно до цих обставин і про-
понують розбудовувати такі галузі соціологічного знання, що пов’язані з війною і 
військом. У цьому контексті проголошують про інституціоналізацію військової та 
воєнної соціології. Це, на нашу думку, є не що інше, як прояв архаїчних уявлень, що 
стало поширеною практикою в науковому середовищі і як наслідок може поставити 
під сумнів результати досліджень соціологів та сформувати стійку недовіру до їхніх 
прогнозів. Проголошення інституціоналізації військової та воєнної соціології є не що 
інше як поширення практики імітації та профанації в науці.

Додамо до вищезазначеного, що структура соціологічного знання в ХХІ столітті 
вже вельми розгалужена, хоч би тому, що евристичний потенціал соціології може 
бути звернутий на будь-який напрямок людської діяльності та оформитися як галу-
зева чи спеціальна соціологічна теорія. Проте при цьому соціологія не втрачає своєї 
цілісності, а навпаки, набуває більшої потужності, бо накопичується як емпіричний 
матеріал, так і теоретичні узагальнення щодо всіх сторін суспільного життя. Отже, 
назва дисципліни «воєнна соціологія» існує тільки за рахунок інерції мислення, 
бо, як відомо, будь-яка справа починається з облікових процедур та систематизації 
емпіричного матеріалу. Зокрема, спочатку проголошують «військову статистику», 
потім «воєнну статистику». Такі знання потрібні – як цей шлях виразно пройшла на-
ука про адміністративно-господарську діяльність, так має пройти його й наука про 
військову діяльність, з підведенням підсумків у формі «соціологія армії». Отже, серед 
окреслених способів модернізації структури соціологічного знання, ми визначили, що 
інституційний підхід слугує підставою проголошувати «соціологію армії» як альтер-
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нативу військовій чи воєнній соціології, де армія у світовій соціологічній спільноті 
розглядається як такий соціальний інститут, що є одним з основних джерел державності 
як такої, і найважливішим ресурсом збереження влади будь-якого політичного режиму.  

В науці взагалі є так звані вічно актуальні теми, до котрих треба віднести й супе-
речності визначення напрямів модернізації структури наукового знання та шляхи їх по-
долання. Якщо оргкомітет ІX ЛСФ подав пропозицію обговорити «Актуальні проблеми 
військової та воєнної соціології» як підставу для роботи секції №4, то ми вважаємо це 
справою цікавою через її провокативність. Соціологи відомі перманентним прагненням 
до пошуку емпіричних індикаторів та згодом кількісних показників задля характеристики 
соціальних явищ чи процесів. Очевидно, що всіх авторів, які відгукнуться на цю про-
позицію, можна буде поділити на дві групи: 1) котрі не мають сумнівів щодо доречності 
вести мову про військову та воєнну соціології та навпаки, 2) котрі, як ми, мають сумніви. 
Без претензій на валідність оцінювання, пропонуємо вважати, що 30 жовтня відбудеться 
методичний експеримент, бо частку (відсоток) авторів першого типу треба вважати харак-
теристикою стану прибічників архаїчних поглядів щодо структури соціологічного знання, 
як мінімум, серед учасників секції №4 ІX ЛСФ. Можливо, їх буде більшість через кон-
сервативність соціологічної спільноти, що нас засмутить тільки частково, бо підтвердить 
висновки нашої доповіді від 2011 року про слабкий рух вітчизняних соціологів вперед. 

Справа у тому, що у Львові 27 травня 2011 року відбувся V ЛСФ, де ми зробили 
доповідь «Соціологія в сучасній Україні: чи є рух вперед?». Її зміст представниками 
редакцій чотирьох соціологічних фахових періодичних видань України було запропо-
новано оприлюднити негайно. Ми обрали збірник «Міжнародний науковий форум» [30] 
через гарантію будь-яких обмежень щодо змісту та обсягу. Згодом оновлений варіант 
потрапив до часопису «Психологія та суспільство» [31]. Висновки тієї доповіді залиша-
ються досі актуальними: «Отже, після розпаду СРСР пострадянська соціологія як наука 
втратила ті надбання, що отримала за радянських часів. Надії на її бурхливий розви-
ток шляхом зміни економічного ладу, який мала відповідно налаштована інтелігенція, 
не виправдались. Ці надії, як виявилось, були ідеалізованими, навіть утопічними. ... 
Здійснилося майже все, але, на жаль, з точністю до навпаки».
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У сучасній Україні існує різновид політичних конфліктів, як конфлікти з приводу 
вибору стратегії та головних векторів суспільного розвитку, мови. Соціально-політичні 
конфлікти виникають з приводу перерозподілу влади, визначається їхня гострота, 
реальні та можливі наслідки. Проте загалом підхід до вивчення соціальних конфліктів у 
теоріях різних науковців розкрито з різних кутів зору та підходів до їхнього вирішення. 
У динамічному поясненні процесу змін, які відбуваються у конфліктних ситуаціях, 
виділяється позитивна роль конфлікту в житті суспільства.

Ключові слова: конфлікт, соціальний конфлікт, боротьба, теорія конфлікту.

Особливістю сучасної ситуації в Україні є те, що значна частина конфліктів, причи-
ни яких знаходяться поза політикою, набуває політичного забарвлення внаслідок спеку-
лятивного використання політичними партіями та рухами історичних, соціокультурних, 
духовних проблем сьогодення у своїх вузькопартійних інтересах. Це, зокрема, стосується 
проблеми двомовності в Україні, оцінки окремих історичних подій та особистостей, 
міжконфесійних взаємин [1]. Суттєву роль у сучасній українській дійсності відіграють 
такий різновид політичних конфліктів, як конфлікти з приводу вибору стратегії та 
головних векторів суспільного розвитку, зокрема, між прихильниками ліберальної та 
соціально-орієнтованої стратегії, європейської інтеграції та проросійської орієнтації, 
входження України в НАТО та збереження позаблокового статусу української держави. 
Розв’язання таких конфліктів можливе лише за умов досягнення широкого суспільного 
консенсусу шляхом проведення публічних дискусій, відкритого обговорення у засобах 
масової інформації, проведення референдумів з найбільш гострих проблем суспільного 
розвитку.

Провідною тенденцією розвитку соціальних процесів у сучасній Україні є нарос-
тання де зінтеграції традиційних соціальних структур та зв’язків і поступове форму-
вання якісно нового типу інтеграції диференціації суспільства.

Практичний досвід останнього десятиліття XX століття яскраво демонструє значне 
загострення боротьби за владу, статус і ресурси, права і сфери впливу найрізноманітніших 
соціальних суб’єктів від владних структур.

Постановка проблеми. У демократичних суспільствах розроблені механізми 
розв’язання соціальних конфліктів. Інтереси різних соціальних груп інституційно 
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репрезентують різні політичні партії й посталий конфлікт розв’язується шляхом пе-
реговорного процесу, реформування суспільства, зміни пануючої еліти на виборах, 
під час парламентської боротьби та іншими цивілізованими методами. У результаті 
відбувається не руйнування, а розвиток та вдосконалення суспільства.

Отже, мета роботи полягає в розкритті особливостей розвитку соціальних 
конфліктів та рухів, які пройшли історичні етапи розвитку конфліктів і дають чіткі 
пояснення сьогоденної ситуації, що склалася в нашій країні. Більшість соціально-
політичних конфліктів виникають з приводу перерозподілу влади.

До перших фундаторів соціологічної парадигми соціального конфлікту справедливо 
зараховують Карла Маркса. Він рідко вживав термін «соціальний конфлікт», вико-
ристовуючи переважно такі поняття, як «суперечність», «боротьба», «антагонізм», 
«соціальна війна» , «революція» , коли йшлося про різні аспекти соціального конфлікту, 
розгляд якого послідовно проходить крізь усю Марксову історико-матеріалістичну 
теорію суспільного розвитку. Він застосував конфліктну парадигму до всього історичного 
розвитку, розглянувши його як боротьбу класів, урухомлену головним протиріччям між 
продуктивними силами та виробничими відносинами. К. Маркс обґрунтував принцип 
матеріалістичного розуміння історії, матеріальної, економічної зумовленості головних 
соціальних колізій. Він вперше докладно й чітко показав, що міжкласовий конфлікт є 
передусім конфліктом інтересів правлячого та пригнобленого класів [2]. Прогностично 
важливим було положення про те, що чим виразнішою буде поляризація пануючого та 
пригноблених класів, тим більше насильницьких форм набуде розв’язання конфлікту. 
Це ми можемо вдало подивитися на прикладі сучасної ситуації, яка відбувається в 
нашій країні.

Проте загалом підхід до вивчення конфліктів у теорії К. Маркса був значною 
мірою однобічним, і не тільки тому, що всі соціальні конфлікти були, по суті, зведені 
до класового конфлікту між пролетарями та буржуа, перекладаючи на сучасний стан 
у суспільстві конфлікт між звичайним населенням і олігархами. 

З оригінальними концепціями виникнення соціальних конфліктів виступили аме-
риканський соціолог Р. Коллінз і англійський соціолог Дж. Рекс. Якщо Р. Коллінз 
досліджує конфлікти здебільшого з позицій мікросоціології, то Дж. Рекс будує свою 
концепцію на базі системного аналізу. Створивши модель «конфліктного суспільства», 
він надає важливого значення економічним чинникам, «засобів до життя» у формуванні 
протиріч і конфліктів [3]. Соціальна система, за Дж. Рексом, направляється корпо-
ративними, об’єднаними власними інтересами, групами. Він був зосереджений на 
інституційному розгляді конфлікту в зв’язку з процесами соціальних змін, нерівністю, 
класовим протистоянням. Найпростіша схема розвитку інституційних конфліктів, 
згідно з Дж. Рексом, охоплює такі моменти: у зрілій соціальній інституції утворюється 
керівне ядро, яке отримує низку переваг у розподілі благ (ми це б назвали привілеями); 
інтереси «правлячої еліти» та решти членів організації починають розходитися; зростає 
напруженість між владними та обділеними групами, одні з яких бажають зберегти 
статус-кво, а інші жадають перерозподілу владних повноважень; висуваються лідери 
опозиції, формується ідеологічне оформлення її інтересів; розв’язання конфлікту веде 
до змін; у результаті чого відбувається оновлення або зміна.
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Отже, сам Р. Коллінз визначає теорію конфлікту в широкому діапазоні, стверджую-
чи, що вона представляється відкритими висновками всіх теорій і здається здатною вра-
хувати всі рівні соціальної реальності, в тому числі, зауважимо, і соціально-політичної 
реальності, правлячої еліти.

Аналіз соціальних змін Дж. Рекс починає з опису «ситуації правлячого класу» – 
такого стану соціальної системи, при якому домінуюча група поширює загальний кон-
троль над основними суспільними інститутами. Це дає Дж. Рексу можливість оголо-
сити прояв невдоволення пригноблених груп найбільш раціональним способом їхньої 
поведінки, провідним ці групи до відкритого опору «правлячому класу». Наслідком 
цього стає визнання за соціальною системою тенденції до постійних прогресивних 
змін [4]. 

Для Дж. Рекса конфлікт займає центральне місце в житті кожного суспільства, 
а порядок лише носить риси «перемир’я», що є наслідком перемоги однієї зі сторін. 
Конструюючи «чисту конфліктну модель», він відокремлює процес розподілу можли-
востей від самих можливостей, надаючи пріоритетний характер. 

Дж. Рекс заперечує існування цілісної культури суспільства як основи неформально-
го соціального контролю, описуючи соціальні зміни як продукт серії владних конфліктів 
між окремими групами, над якими немає ні диференційованих соціальних інститутів, 
ні духовно-ціннісних систем, що здійснюють контроль. Базові соціальні ситуації – 
конфлікт, перемир’я, революція – зізнаються процесами взаємодії раціонального типу. 
Суспільство, по Дж. Рексу, складається з конкретних груп і конкретних дій «реальних 
індивідів, що діють незалежним шляхом». Важчим є для нього пояснити наявність 
соціального порядку. Як вже говорилося, стабільність у Дж. Рекса є наслідок без-
перервного конфлікту і супутнього цьому конфлікту придушення невдоволення нижчих 
верств вищими. Прагнучи створити логічно струнку теорію конфлікту Дж. Рекс зводить 
нанівець значимість нормативно-ціннісних аспектів життя суспільства, представля-
ючи людську діяльність як раціональний, але прагматичний акт. Однак, описуючи 
конкретні соціальні процеси: революцію, перемир’я і так далі, він змушений вказувати 
на «ідеальні» чинники, що вносить невідповідність у загальні теоретичні побудови, 
що призводить до протиріччя, нерозв’язного в межах теорії, абсолютизує розподіл. 

Дослідники, які розвивали цю модель, намагалися позбутися цього протиріччя, 
вводячи поділ макро- і мікропроцесів, де перші розглядалися як інструментальні, а 
другі, в силу близькості до реальних людей, наділялися моральними та ірраціональними 
елементами. Однак ці спроби не мали успіху. «Дане протиріччя могло бути подолано 
тільки в разі створення інтегральної теорії, що розглядає порядок і конфлікт в якості 
особливих і різних умов, якими вони і є насправді, а не як абстрактні теоретичні по-
ложення.

На противагу домінування функціоналізму, низка соціологів наприкінці ХХ сто-
ліття, звертаючись до творчості К. Маркса і Г. Зіммеля, намагалися відродити підхід, 
який вони позначали як «теорію соціального конфлікту». Л. Козер розвивав концепцію 
Г. Зіммеля, намагаючись показати, що конфлікт має позитивну функцію у складних 
плюралістичних суспільствах. Р. Мертон розглядав теорію конфлікту в якості однієї 
з «теорій середнього рівня», тобто допоміжної стосовно структурно-функціональної 
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теорії. Для складних суспільств характерне поєднання безлічі інтересів і конфліктів, що 
представляють собою якийсь урівноважуваний механізм і запобігають нестабільності. 
Конфлікти, за образним висловом Л. Козера, – це страхуючий клапан системи, що 
дає змогу через наступні реформи й інтегративні зусилля на новому рівні приводити 
соціальний організм у відповідність зі зміненими умовами. Цінність конфліктів полягає 
в тому, що вони запобігають «окостенінню» соціальної системи, відкривають дорогу 
інноваціям.

Багатогранніший розгляд суспільства у світлі конфліктної парадигми дав М. Ве-
бер, котрий у полеміці з К. Марксом підкреслював багатовимірність стратифікаційних 
відмінностей. Ставлення до влади, відмінності у статусі й престижі окремих соціальних 
груп, розподіл людей за релігійними та ідеологічними ознаками. М. Вебер вважав так 
само важливими, як і соціальну стратифікацію за принципом відношення до власності. 
Насамперед, увагу М. Вебер приділяв аналізові конфліктів у середовищі самого прав-
лячого класу та статусних правлячих груп. Головний конфлікт сучасної йому держави 
він вбачав у боротьбі між політичними партіями, які репрезентують спектр інтересів 
громадського суспільства, та бюрократією, чиновництвом [5]. Він далекоглядно перед-
бачив, що майбутнє суспільство буде диктатурою чиновників, а не робітничого класу, 
що і ми можемо підтвердити сьогодні.

Георг Зіммель, підкреслюючи значення конфлікту, не приймав ні Марксову 
дихотомічну модель, ні ту концепцію, згідно з якою кінцевим результатом соціальних 
конфліктів є руйнування існуючого соціального устрою. Він вважав, що конфлікт має 
позитивні щодо соціальної стабільності функції і сприяє інтеграції існуючих груп 
і спільнот. Г. Зіммель, називаючи соціальний конфлікт «суперечкою», вважав його 
психологічно обумовленим явищем і однією з форм соціалізації. Проте найважливішим 
положенням його соціології конфлікту, яке визначило напрям витлумачення соціальних 
конфліктів на багато років, було акцентування на конфліктній сутності людини, її 
поведінки в соціумі. Корені соціальних конфліктів, за Г. Зіммелем, в природі людини, 
в іманентній її агресивності й конфліктності, що провокується суспільним життям [6]. 

 Отже, теоретики соціального конфлікту неокласичного етапу розвитку цієї пара-
дигми Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг, Дж. Рекс фокусують увагу на динамічному 
поясненні процесу змін і виділяють позитивну роль конфлікту в житті суспільства. На 
відміну від теорії структурного функціоналізму, представники якого виносять конфлікти 
за межі соціальної системи як щось невластиве для неї, він доводить, що конфлікти є 
продуктом внутрішнього життя суспільства, тобто він акцентує на їхню стабілізуючу 
роль для соціальної системи. За словами Р. Дарендорфа: «Той, хто вміє впоратися з 
конфліктами шляхом їх визнання та регулювання, той бере під свій контроль ритм 
історії. Той, хто упускає таку можливість, отримує цей ритм собі в супротивники» [7].

Р. Дарендорф і Л. Козер: беруть початок у вивченні конфлікту К. Марк-
са і Г. Зіммеля і є сучасними послідовниками, «класиками», таким визнається 
німецький соціолог Р. Дарендорф і американський учений Л. Козер, ідеї яких 
стали концептуальною основою сучасної парадигми конфлікту. На думку 
Дж. Тернера, вони продовжують розвивати два основних напрямки, заданих «родо-
начальниками»: Р. Дарендорф представляє діалектичну теорію конфлікту в традиції 
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діалектичного підходу К. Маркса, а Л. Козер – конфліктний функціоналізм, що розвиває 
ідеї Г. Зіммеля. Найвидатнішим сучасним соціологом, який дотримується діалектичної 
теорії конфлікту, є Р. Дарендорф. За Р. Дарендорфом соціальний конфлікт завжди був і 
буде властивий будь-якому суспільству в силу неминучої відмінності інтересів. Однак у 
постіндустріальному суспільстві, дослідженням якого і займався Р. Дарендорф, основне 
протиріччя соціальних систем переміщається, на його думку, з економічної площини, 
зі сфери відносин власності в область відносин панування-підпорядкування, де ос-
новний конфлікт виявляється пов’язаний з перерозподілом влади. Водночас динаміка 
його виникнення в суті повторює логіку міркувань К. Маркса про діалектику розвитку 
конфлікту: об’єктивна протилежність інтересів сторін, усвідомлення цієї протилежності, 
виникнення соціальних організацій. Р. Дарендорф докладно розбирає умови виникнен-
ня конфліктів, фактори, що визначають їхню гостроту, реальні та можливі наслідки і 
т. д. Роботи Р. Дарендорфа по праву дають змогу розглядати його як одного з сучасних 
класиків у вивченні конфлікту. У той же час, на думку критиків, поняття «конфлікт», 
поряд з такими основними для Р. Дарендорфа поняттями, як «насильство», «панування, 
підпорядкування» і «діалектика», використовується ним риторично [7, с. 144]. (Треба 
сказати, це поширений докір, що адресується конфліктології.) Р. Дарендорф намагається 
застосувати свої міркування до широкого кола соціальних конфліктів; в його текстах 
«конфлікт між підприємцями та профспілками» сусідить з конфліктом «між Сходом 
і Заходом» [9, с. 159], унаслідок чого він (там же) зазначає: «У цьому місці повинен 
стати повністю ясним сенс взятого за основу широкого визначення конфлікту. Форма 
зіткнення, яка в повсякденній мові називається “конфліктом” (втім, як і так звана “кла-
сова боротьба”), виявляється тут тільки однією формою більш широкого феномену 
конфлікту, а саме формою крайнього або значного насильства».

Р. Дарендорф вважає що в людському суспільстві не існує сталості, оскільки немає 
в ньому нічого сталого. В книзі «Соціальний конфлікт в сучасності» Р. Дарендорф в 
центр аналізу суспільного конфлікту ставить структурну гіпотезу про те, що нині поле 
конфлікту збігається з проблемою права кожного громадянина на доступ до благ і з мо-
деллю відторгнення від цього права [10]. Після того як були вичерпані причини для супер-
ництва «по вертикалі», ліквідовані ресурси класової боротьби, сучасність пропонує нову 
схему конфлікту навколо самого статусу громадянина, який з попередньої умови і рушій-
ної сили «старого» класового конфлікту (за право володіти речами і благами) стає «новим» 
знаряддям політичного удару і соціального відторгнення від певних суспільством можли-
востей доступу до речей і благ. Відбувається зміна співвідношення між рівним правом на 
володіння благами і нерівною можливістю доступу до них. Критиком цієї теорії виступив 
В. Джаконіні, який вважав, що, таким чином, соціальний конфлікт у Р. Дарендорфа не 
збігається з внутрішньою динамікою соціальної сфери, а виявляється через феномени 
«маргіналізації», «поділу», «виключення» [11]. Ілюзія, що капіталізм гарантує добробут 
для всіх, зникає, і географічна дистанція між «нами» і рештою світу стає все менш обна-
дійливою. Виникло нове джерело конфлікту: між «нами», тобто більшістю, спрямованим 
у майбутнє, що користуються все більш витонченими товарами і благами, і «не нами», 
тобто меншістю (якому, проте, судилося постійно збільшуватися), все голосніше (хоча 
і не завжди виразно) заявляє про пріоритет для себе проблему володіння хоч якимись 
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товарами і благами, про те, що він потребує «допомоги посеред достатку». Ідеї Р. Дарен-
дорфа і Л. Козера підготували ґрунт для затвердження основних принципів конфліктів, 
що визнає закономірність і неминучість конфліктних явищ, можливість їхнього перебігу 
в різноманітних, в тому числі і конструктивних формах, а також можливість керування 
конфліктами.

Доволі інтенсивно почали розробляти конфліктологічну проблематику і в Україні зо-
крема в Інституті соціології НАН України та в Інституті дослідження проблем молоді та в 
інших наукових центрах. Проте велика кількість розробок не можуть замінити відсутності 
загальних концептуальних засад, які дозволили б побачити спільне джерело, механізми ви-
никнення соціальних конфліктів в Україні. Без такої концептуальної мети теоретичної про-
робки «зависають у повітрі» й численні емпіричні дослідження стану громадської думки.

Отже, регулювання соціальних конфліктів є вирішальним засобом зменшення 
насильництва майже у всіх видів конфліктів. Конфлікти не зникають за допомогою 
їхнього регулювання; вони не обов’язково стають відразу менше інтенсивними, але 
такою мірою, якою їх вдається регулювати, вони стають контрольованими.

Головна відмінність полягає у тому, що західна конфліктологічна сучасна па-
радигма відображає конфлікти стабільного громадського суспільства, якого ми ще 
не маємо. Тому найперше необхідний розгляд специфіки розвитку конфліктів в осо-
бливий історичний період розпаду тоталітарних структур, розпаду імперії, розвалу 
централізованої економіки, причому в конкретному українському суспільстві з при-
таманною йому економічною, політичною, духовною специфіками.
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CONFLICT AND SOCIAL MOVEMENTS

I. P. Shevel

Kyiv National University of Culture and Arts,
Jevhena Konovaltsya Str., 36, Kyiv, Ukraine, 02000,

Shevelinna@ukr.net

Modern country has a variety of political confl icts, as confl icts over the choice of 
strategy and the main vectors of social development, language. Social and political con-
fl icts arising from the redistribution of power. Confl ict, defi ned by their sharpness, real and 
potential consequences. However, the general approach to the study of confl ict in various 
scientifi c theories reveals from various angles and approaches to their solution. In the process 
of explaining the dynamic changes that occur in confl ict situations, stands the positive role 
of confl ict in the community.

The current situation in Ukraine is a feature to consider confl icts where many causes 
of confl icts within the policy becomes politicized due to the speculative use of political par-
ties and movements, historical, cultural, spiritual problems present in their interests. This 
is particularly pertinent issue of bilingualism in Ukraine, measurement of certain historical 
events and personalities interfaith relations. In modern Ukrainian reality this kind of political 
confl icts plays a signifi cant role, as confl icts over the choice of strategy and the main vectors 
of social development, particularly among supporters of liberal and social-oriented strategy, 
European integration and pro-Russian, Ukraine’s entry into NATO and the preservation of 
the non-aligned status of the Ukrainian state.

Keywords: confl ict, social confl ict, struggle, confl ict theory.
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Статтю присвячено необхідності розроблення соціології соціальної політики як 
галузі соціологічної науки. Основними аргументами на користь наукової та практичної 
значущості появи ще однієї області соціологічного знання є: актуалізація напряму 
держави, що іменується «соціальна політика»; зростаюча пріоритетність соціальної 
сфери в ХХІ столітті; відсутність у вітчизняній науці адекватної теорії, аналогічної 
тим, які забезпечують економічну або загальнодержавну політику. Для побудо-
ви теорії соціальної політики пропонується використовувати категорії соціології – 
«соціальні відносини» та «соціальна структура». Також показано значення даних 
соціологічних досліджень, які разом з офіційною статистикою грають роль емпіричної 
бази соціології соціальної політики.

Обґрунтовано необхідність введення в систему соціологічного знання нової галузі, 
яка б відповідала потребам українського суспільства.

Ключові слова: соціальна структура, соціальні відносини, диференціація, 
соціологія соціальної політики. 

Проблема дослідження полягає у такому. Для державної політики України 
традиційним є відставання в соціальній сфері. Статистичні та соціологічні дані свідчать 
про невідповідність рівня та якості життя населення світовим соціальним стандар-
там. Економічний детермінізм досі залишається головною тенденцією державної 
політики. Це є однією з причин «модернізації, що запізнюється». Також спостерігається 
невідповідність соціальної політики Конституції України, згідно з якою Україна про-
голошена «правовою та соціальною державою».

Отже, виникає практична потреба у з’ясуванні головних чинників такої ситуації 
в соціальній сфері українського суспільства. Можливість вирішення цієї проблеми 
пов’язана зі знанням законів функціонування соціальної сфери. 

Соціологічна наука в її теоретичному та емпіричному вимірах дає можливість 
зрозуміти закони соціальної сфери, як такої, де зосереджені соціальні відносини. Саме 
тому соціологія здатна виконати методологічну функцію щодо соціальної політики.

 Якщо порі вняти соціальну політику з економічною, то неважко побачити, що 
остання має методологічний фундамент, утворений класичною та сучасною економічною 
наукою. Розроблення соціологією моделей соціальної політики має практичне та теоре-
тичне значення. Вона може доповнити соціологічну науку ще однією галузевою теорією.

Соціологія соціальної політики в якості галузевої соціології здатна виконувати 
методологічну функцію щодо сучасної політики держави. 
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Розуміння законів функціонування соціальної сфери суспільства повинно з’ясувати 
значення соціальних відносин для стимулювання економічних відносин, а також для 
реалізації та захисту соціальних прав людини.

Соціальні показники рівня та якості життя, розроблені на підставі теоретичних по-
ложень, законів і категорій, мають стати основою для планування напрямів соціальної 
політики, визначення її ефективності. Останнє має практичне значення для держав-
ного управління в сфері соціальної політики. 

Публікації, присвячені соціальній політиці мають як теоретичний, так і емпіричний 
характери. Виокремимо дослідження, які з’являються у пострадянський період та 
які започатковують соціально-політичну проблематику. В роботах В. Скуратівського, 
Е. Лібанової, П. Шевчука, М. Лукашевича та інших ми знаходимо визначення соціальної 
політики, аналіз її складових, зокрема соціального захисту [1, 8, 19, 20].

Важливі ідеї можна знайти у працях Б. Дикона «Глобальна соціальна політика», 
О. Сергієнко «Соціальна політика в сучасному світі та в Україні», В. Бідан «Гуманістична 
складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій» та інших. Це на-
самперед стосується співвідношення економічного і соціального розвитку. Автори по-
казують що такий зв’язок є опосередкованим; що країни, які не є високо розвинутими 
в економічному відношенні, здатні обігнати економічно розвинуті в сфері соціальних 
відносин [3, 4, 6].

У сучасному інформаційному просторі можна знайти велику кількість досліджень 
присвячених окремим проблемам соціальної політики, а саме проблемам: безробіття 
[12, 13], бідності [5], політиці, в галузях економіки, які впливають на стан зайнятості 
та добробуту населення. Головний недолік усіх публікацій полягає у відсутності певної 
наукової бази. Закони, категорії, методи якої могли б стати науково-методологічним 
підґрунтям соціальної політики. 

 Мета дослідження має теоретичний та практичний зміст. Вона зумовлена за-
значеною вище проблемою. По-перше, ми пропонуємо обґрунтування об’єктивної 
необхідності розроблення нової галузі соціології, а саме, соціології соціальної політики. 
По-друге, важливо сформулювати об’єкт та предмет соціології соціальної політики. 
Наступним завданням є спроба обґрунтувати теоретичну та практичну доцільність 
соціології соціальної політики, її значимість для державного управління у сфері 
соціальної політики.

 Соціальна політика – це напрям діяльності держави, який в Україні не має 
власної науково-теоретичної бази. Поява в останні часи значної кількості досліджень 
підтверджує думку автора, що науковці знаходяться у пошуку адекватної теорії, але коли 
соціологія знайшла своє місце в системі вітчизняного суспільствознавства, з’явилась 
можливість дослідження законів соціальної сфери [1–3].

 Об’єкт соціології соціальної політики можна визначити як соціальну сферу 
суспільства.

 Предметом соціології соціальної політики є закони функціонування соціальної 
сфери та механізми регулювання соціальних відносин.

 Починати побудову соціологічної концепції соціальної політики треба з системи 
категорій. Головне місце в ній належить поняттю «соціальні відносини».
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 Якщо узагальнити визначення цієї категорії в науковій літературі, то соціальні 
відносини це:

- відносини диференціації в суспільстві;
- стосунки, які утворюються між певними групами в суспільстві; 
- відносини, які регулюються нормами та цінностями;
- відносини, що складаються між інститутами держави, громадянського 

суспільства та населення з приводу задоволення життєвих соціальних по-
треб;

- система цінностей населення, крізь «призму» яких воно оцінює сьогодення, 
минуле та майбутнє.

 Між цими визначеннями та політичними стратегіями держави існує прямий 
зв’язок. Визначення соціальних відносин зумовлює цілі соціальної політики.

 Перше визначення передбачає логіко-математичне зіставлення, згідно з яким 
піддаються вимірюванню ознаки, на підставі яких порівнюються певні об’єкти в 
категоріях «рівності-нерівності», «більше-менше». Наприклад, досліджуючи майнову 
структуру суспільства, ми визначаємо дистанцію між доходами майнових груп, маємо 
на увазі децильний показник.

 Тобто політична стратегія держави може бути спрямована або на ліквідацію 
диференціації у суспільстві (між доходами громадян, між етнічними групами, тощо) 
або на врахування соціальної диференціації, на «адресну» соціальну політику.

 В Україні створені напрями державної політики скеровані на певні групи 
суспільства. Соціологи вивчають специфіку цих груп, розробляють їх «соціальний 
портрет».

 Згідно з другим визначенням соціальних відносин (соціальні відносини – це 
стосунки, які утворюються між певними групами в суспільстві). Державна політика 
має ще одну функцію. Турботою держави є регулювання конфліктів у міжетнічних, 
трудових, майнових відносинах, а також між населенням і владою. Це може бути 
політика перерозподілу доходів через гнучку податкову систему, політика соціального 
партнерства стосовно найманих працівників та працедавців. Показником відносин між 
політичною елітою та пересічними громадянами є рівень довіри населення до влади.

 Соціальні відносини – це система цінностей населення, крізь «призму» яких воно 
оцінює сьогодення, майбутнє та минуле. Це визначення має особистісний аспект, в 
якому присутній суб’єктивний зміст. 

 У контексті соціології соціальна політика держави розглядається як один із видів 
соціальної діяльності, що будується на сконцентрованій у громадській думці ціннісній 
компоненті.

 Політичний зміст соціальних відносин полягає у тому, що вони виникають між 
населенням та державою з приводу задоволення життєвих соціальних потреб. Але тут 
є два важливих моменти. А саме: йдеться не тільки про економічні потреби, а й про 
соціальні та культурні права людини, які є базовими цінностями (потреби, які пов’язані 
з розвитком особистості, самореалізацією, охороною здоров’я, освітою та інше).

 Виникає запитання: хто має бути суб’єктом задоволення потреб, а саме від кого 
залежить рівень життя людини? Відповідь на це питання залежить від вибору моделі 
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соціальної політики. Наприклад, ліберальна модель соціальної політики спрямована на 
мінімізацію ролі держави та на активну позицію самої особистості («суспільство рівних 
можливостей»). Соціально-демократична система виділяє головного суб’єкта, а саме 
державу, як соціально відповідального. Європейська консервативна модель розподіляє 
відповідальність між державою, профспілками та працедавцями. 

 Соціальні відносини – це відносини, які регулюються нормами, тому метою 
державної соціальної політики у соціальній сфері є нормотворча діяльність. 

 У сучасному українському суспільстві набуває актуальності правовий погляд на 
соціальну політику та соціальні відносини. Але більшість науковців та політиків не 
помічають зв’язку між правовими та соціальними відносинами [6], [7], [8].

 Соціальна політика – це здійснення і захист соціальних, культурних та економічних 
прав людини, здебільшого з боку держави. 

 Вітчизняна наука, яка традиційно спиралась на марксистську методологію, визна-
вала економічні відносини основним фактором, що детермінує розвиток суспільства. 
Але в таких концепціях як «держава загального добробуту» та «соціальна держа-
ва», що набули статусу державної ідеології в країнах західної Європи, соціальним 
відносинам надано цільову функцію. Українська держава, згідно з Конституцією, також 
є соціальною.

 У книзі «Глобальна соціальна політика» Боба Дікона, Мішель Халс і Поля Станс – 
сучасних дослідників соціальної політики, руйнується примітивне уявлення про 
механічний зв’язок між рівнем добробуту населення та економічним розвитком країни 
[4, c. 62–64]. Порівняльний аналіз соціальної політики показав, що вище певного рівня 
економічних передумов не існує необхідного зв’язку між цими чинниками. Дуже ба-
гато коректив вносить політичний чинник. Виняткове місце займають декілька країн 
що мають показники людського розвитку набагато нижчий ніж можна було б судити 
за їхнім ВНП. Японія, Великобританія та США у 2013 році займали відповідно 17-те, 
14-те, 5-те місце за рейтингом людського розвитку, поступаючись Норвегії, Австралії, 
Швейцарії, Нідерландам.

 Основою соціальних відносин є соціальна структура. В соціології існує декілька 
визначень соціальної структури. Більшість дослідників визначають соціальну струк-
туру як упорядкований, ієрархічний зв’язок між групами суспільства, інститутами, що 
зумовлює позиції, ролі та статуси індивідів. 

 Одним з найважливіших наукових завдань є проблема знаходження ознак, на 
підставі яких виділяють певні групи. Класовий підхід довгий час домінував, тоді як 
інші групові ознаки мали другорядну форму. Але завдяки стратифікаційній парадигмі, 
погляд на групоутворюючі ознаки став різноманітнішим. Автори стратифікаційного 
та структурно-функціонального підходів (М. Вебер, П. Сорокін, Т. Парсонс) виокрем-
лювали рівень прибутку, освіту, професію, владу, які, як вони вважали, зумовлювали 
позицію і статус людини в соціальній ієрархії. Таке відхилення від класового погляду 
на структуру суспільства дало змогу здійснити «деідеологізацію» уявлень про неї. 

 Вивчення соціальної структури дає можливість звернути увагу на проблему 
соціальної динаміки. Рівень мобільності є критерієм для визначення ступеня відкритості 
суспільства.
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 Важливо згадати й ще один погляд на соціальну структуру в класичній соціології 
часів Г. Зіммеля та Е. Дюркгейма. Вони звернулися до соціальної диференціації, без ура-
хування її спрямованості до верху або низу соціальної піраміди. Такий підхід відповідає 
сучасним демократичним цінностям. Тобто права людини вже передбачають правову 
рівність і справедливість при великій диференціації суспільства. Дж. Роулза в роботі 
«Теорія справедливості» [9] виявляє можливість існування справедливості в умовах 
об’єктивної нерівності соціуму. Це віддзеркалює ситуацію, яка відповідає принципам 
соціальної держави і ринкової економіки. Ринкові відносини передбачають можливість 
для людини мати не тільки державні джерела прибутків, а й ще ті, які надає недержавна 
власність, тоді як на непрацездатних громадян розповсюджується політика соціального 
захисту з боку держави та «неприбуткового, недержавного сектору».

 Дуже важливим та доцільним є погляд на соціальну структуру та соціальні відносини 
як на сукупність рівноправних, але диференційованих за своїми ознаками груп.

 Масові опитування населення дають змогу отримати дані, значення яких для теорії 
та практики соціальної політики полягає в такому:

- вони є джерелом інформації, без аналізу якого розроблення Програм 
соціального розвитку (регіональних та загальнонаціональних) буде 
здійснюватись без урахування пріоритетів населення; 

 - результати соціологічних досліджень є засобом комунікації, зв’язку, який 
дає можливість знати реакцію населення на дії влади;

- соціологічна інформація є видом статистики. Офіційна соціальна та 
соціально-економічна статистика в Україні супроводжується даними 
соціологічних досліджень, що дає змогу вченим і державним службовцям 
отримувати набагато ширшу основу для аналізу.

 Можна навести приклад застосування соціологічної інформації для аналізу двох 
показників рівня соціального розвитку країни – показника бідності та показника 
безробіття. Це дає можливість вносити корективи стосовно оцінки рівня та якості життя.

 Згідно з офіційною статистикою, поза межою бідності в Україні знаходяться 8,6 % 
(а саме 3,2 мільйони осіб), без урахування частини зони проведення антитерористичної 
операції. [10] Відповідно до європейських стандартів цей відсоток має дорівнювати 10. 
На підставі соціологічного дослідження населення України – 16,4 % (а саме 7 мільйонів 
осіб) опинились за межею бідності [5].

 За статистикою Міністерства праці та соціальної політики, безробіття в Україні 
знаходиться у 2015 році на рівні 2 % від загальної кількості працездатного населення 
[11]. Європейський стандарт – це 5–8 %. Згідно з даними МОП в 2015 році в Україні 
було 9,7 % безробітних. Опитування населення показало що в 2014 році 8 % населен-
ня втратило роботу [12]. Також за даними соціологічного дослідження, проведеного 
центром IFES у 2015 році, 35 % опитуваних українців вважають безробіття головною 
проблемою [13].

 Cправа в тому, що розходження між статистикою та даними соціологічних 
досліджень полягає у впливі на повсякденну свідомість традиційних цінностей гро-
мадян. Опитування показують, що вони в пошуках роботи лише в останню чергу 
звертаються до служб зайнятості та отримують статус безробітного.
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 На майнову самоідентифікацію громадян впливають їхні традиційні уявлення про 
матеріальний стан. Зокрема, ті хто не вважає себе такими, які опинились за порогом 
бідності (83,6 %), вказують, що їм вистачає на життя загалом, але не вистачає на те, щоб 
заощаджувати. І це в умовах відсутності медичного страхування в Україні, зростаючої 
вартості ліків, соціальних послуг, житла.

 Згідно з урядовими даними, щороку зростають розміри заробітної плати та пенсії 
(в середньому на 20 %). Але 48,9 % опитаних зауважують, що матеріальні умови їхнього 
життя залишились такими самими. 

 Якщо порівняти дані стосовно середньої заробітної плати по регіонах та 
рівня бідності по тих самих регіонах (без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції), то можна побачити, що спостерігається така тенденція, 
крім Києва: найбільша середня заробітна плата в Дніпропетровській, Запорізькій, 
Миколаївській, Одеській областях. Але за рівнем благополуччя (крім Запорізької) вони 
займають не найкращі позиції (відповідно 8-му, 5-ту, 16-ту). 

 Висновки
 У статті обґрунтовано актуальність введення в систему соціологічного знання нової 

галузі. Соціологія соціальної політики відповідає потребам сучасного українського 
суспільства.

 Зміст та сутність таких категорій соціології як «соціальні відносини» та «соціальна 
структура» дають їм можливість виконувати методологічну функцію щодо теорії та 
практики соціальної політики.

 Методи соціології, зокрема масові опитування населення, надають дані, значення 
яких для теорії та практики соціальної політики полягає в тому, що вони коректують 
офіційну статистику, доповнюючи її.

 Соціологічна інформація щодо стану громадської думки є різновидом інформаційно-
комунікативного зв’язку між державою та громадянським суспільством. 

 Перспектива подальшого розвитку наших досліджень полягає у тако-
му. По-перше, пропонується вивчити напрями соціальної політики стосовно окре-
мих груп суспільства, а саме, професійно-кваліфікаційних, майнових, гендерних, 
етнонаціональних та ін.

 По-друге, на підставі соціологічних та статистичних даних застосувати систему 
соціальних показників для визначення стану соціального розвитку суспільства.

 По-третє, важливо проаналізувати соціальну політику в Україні у контексті прав 
людини. 
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OF THE SOCIOLOGY OF SOCIAL POLICY

O. S. Pavlega
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 The article offers the new conception for our sociology. It is «Sociology of Social 
Policy». This conception may become one of sociological branch. Arguments in favor of this 
idea are : the fi rst, increasing meaning of social policy in Ukraine and the second, declaration 
«Social State» according to Ukrainian Constitution. Absence of appropriate theory in the 
domestic science is the reason of lack needed methodological foundation. This scientifi c 
situation makes the essence of the problem. Theoretical and empirical methods of sociology 
play the role of methodology of the state social policy. All kinds of the state policy poses own 
methodological foundation. For example, economical policy is armed by appropriate theory. 
There is profound methodological theory of state and power. Theoretical methodology is one 
of conditions of systematical and professional management. To start building the sociology 
of social policy it’s necessary to select categories which will be elements of the theoretical 
system. We’ve used notions : «social relations» and «social structures». These categories 
are the most constructive because their defi nitions discover the contests of the social sphere 
which is the object of the social policy. The analysis of different defi nitions beginning from 
sociological classical theory shows that sociological understanding of social relations creates 
methodological conditions for systematization main aims of the state social policy. The other 
category «social structure» also has a lot of interpretations. It allows to apply it as the means 
of construction addressing social policy which is able to consider special needs and interests 
of each social group of society. Sociological surveys supply signifi cant information. They 
are the sort of statistics. So, the defi nition of the subject and the object of the sociology of 
social policy must be result of our research . 

Keywords: social structure, social relations, differentiation, sociology, social policy.
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Проаналізовано дослідницькі підходи, які можна використовувати під час ви-
вчення правової культури. Виявлено переваги та недоліки кожного із них у дослідженні 
правової культури. Запропоновано оптимальний підхід до вивчення правової культури 
в межах соціології.

Ключові слова: правова культура, правосвідомість, теоретичні підходи.

Однією із визначальних ознак демократичного суспільства є висока правова куль-
тура. Такий рівень правової культури забезпечить знання усіма соціальними акторами 
своїх прав та обов’язків, дотримання законів у щоденному житті, повагу до існуючих 
законів та довіру до правоохоронних органів й органів судочинства. Згідно з останніми 
результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у 
березні 2015 року, 81,4 % респондентів не довіряють судам, а 75,9 % – прокуратурі [5]. 
Отже, значний відсоток респондентів не виявляє довіри до інституцій, які покликані 
захищати їхні порушені права. Також у сучасній Україні існує високий рівень виправ-
дання неправових практик, зокрема корупції, крадіжок особистого майна, підробки до-
кументів для отримання пільг тощо. Тому така ситуація не сприяє формуванню високої 
правової культури, яка є однією із передумов формування демократичного суспільства.

Правова культура є одним із тих концептів, які досліджуються різними дисципліна-
ми соціогуманітарного корпусу. Концепт «правова культура» має більше напрацювань 
у теоретичному плані в юриспруденції та залишається все ще недостатньо розпрацьо-
ваним у соціології.

Найчастіше теоретичні доробки соціологів орієнтуються на конкретні емпіричні 
дослідження без належної інтерпретації понять. Також дослідники вивчають лише певні 
аспекти правової культури і не охоплюють весь спектр проблеми. Зокрема, О. Панькова, 
М. Требін, Г. Варданянц досліджують правосвідомість, яка є одним з елементів правової 
культури [3, 6, 1]. О. Проць та Г. Клімова розглядають підходи до вивчення правової 
культури у юриспруденції та філософії [4, 2]. Л. Фрідман вивчає правову культуру у 
поділі її на внутрішню та зовнішню [7].

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні підходи до вивчення правової 
культури та окреслити пізнавальні можливості кожного з них.
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Г. Клімова, дослідниця правової культури у філософії, виділяє такі підходи до ви-
вчення правової культури: суб’єктивний, діяльнісний, антропологічний, технологічний, 
соціологічний та аксіологічний [2, с. 293].

У контексті суб’єктивного підходу, під правовою культурою розуміється певний 
ступінь знання законодавства та поваги до норм права. Послідовна реалізація цього 
підходу при аналізі правової дійсності призводить до ототожнення правової культури 
із правосвідомістю [2, с. 293].

За діяльнісним підходом правова культура розглядається як правотворча діяльність. 
Вона розуміється як процес і результат творчості людини в галузі права [2, с. 293].

Як бачимо, суб’єктивний та діяльнісний підходи вивчають лише по одній складо-
вій частині правової культури. Тобто в межах суб’єктивного підходу вивчається лише 
правосвідомість, а в контексті діяльнісного підходу можна досліджувати лише практики 
соціальних акторів. Тому ці два підходи мають певні обмеження для комплексного до-
слідження правової культури. 

Антропологічне розуміння правової культури виходить з того, що культура охоплює 
все, що відрізняє життєдіяльність людини і суспільства від природи, яка існує, тобто всі 
сторони людського буття. Культура охоплює все, що створено людиною і характеризує 
історичність її буття у світі. Одним із визначень правової культури в межах цього під-
ходу є розуміння її як системи матеріалізованих та ідеальних елементів, що належать 
до сфери дії права та їх відбиттю в свідомості і поведінці людей [2, с. 294]. 

У межах технологічного підходу, правова культура розуміється як сукупність при-
йомів, процедур, норм, що історично змінюються і характеризують рівень правової ді-
яльності, який був досягнутий суспільством. Акцентуємо не на те, що робиться в право-
вій галузі, а на те, як це робиться [2, с. 294]. Технологічний підхід до вивчення правової 
культури, на мою думку, варто використовувати дослідникам у сфері юриспруденції 
для вивчення правових процедур у конкретний період розвитку суспільства.

Аксіологічний підхід розглядає правову культуру, як систему правових цінностей, 
що розвиваються та відповідають рівню соціального прогресу, якого досягло людство. 
Вони також відображають у правовій формі важливі соціальні цінності, які вплива-
ють на стан і спосіб правового життя особистості та суспільства. Правові цінності 
становлять основу ціннісно-нормативних орієнтацій правової свідомості і слугують 
головним чинником соціокультурної інтеграції [2, с. 294]. На мою думку, цінності є 
важливою складовою правової культури, оскільки соціальні актори діють відповідно 
до своїх ціннісних орієнтацій. Коли ми вивчимо цінності певного актора, то зможемо 
спрогнозувати, яким рівнем правової культури він володіє. Але варто зазначити, що не 
завжди цінності є основою поведінки.

Хоча Г. Клімова досліджує правову культуру через призму філософії, проте на-
магається розглянути цей концепт у межах структурного функціоналізму. Авторка у 
межах свого дослідження коротко подає структуру правової культури та її функції у 
суспільстві.

Г. Клімова розглядає структуру правової культури у доробках інших дослідників. 
Приміром, розгляд структури за С. Алєксєєвим охоплює такі складові:
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 стан правосвідомості у суспільстві, тобто ступінь вираження знання і ро-
зуміння права, усвідомлення необхідного суворого виконання вимог закон-
ності, розвиненості відчуття права і законності;

 стан законності, який характеризується ступенем розгорнутості усіх її вимог, 
реальністю їх здійснення;

 стан законодавства, його досконалість за змістом і формою;
 стан практичної роботи суду, прокуратури, інших юридичних органів, які 

застосовують право, що виражає їхню реальну роль у правовій системі, сту-
пінь використання передових прийомів юридичної техніки [2, с. 294–295].

Г. Клімова подає ще розгляд структури правової культури у напрацюваннях інших 
дослідників правової культури, а саме: В. Камінської та А. Ратінова. На їхню думку, до 
складу правової культури входять такі елементи: 

 право як система норм, що виражають державні вимоги;
 правовідносини, тобто система суспільних стосунків, що регулюється правом;
 правові заклади як система державних органів та громадських установ, що 

забезпечують правовий контроль, регулювання та виконання права;
 правосвідомість, тобто система духовного відображення всієї правової дій-

сності;
 правова поведінка, тобто система практичної діяльності людей з виконання 

і застосування права;
 політична оцінка права і правової поведінки, правотворчу діяльність, правову 

науку;
 державно-правову ідеологію;
 права і свободи громадян [2, с. 296].

На думку Г. Клімової, правова культура виконує низку функцій у суспільстві: піз-
навальну, регулятивну, нормативно-ціннісну, комунікативну та прогностичну.

Пізнавальна функція полягає у засвоєнні правової спадщини минулих епох і су-
часних досягнень права. Регулятивна функція правової культури спрямована на за-
безпечення стійкого та ефективного функціонування суспільства шляхом припису 
індивідам та соціальним групам стандартів соціально корисної поведінки. Правова 
культура забезпечує узгодження і підпорядкування соціальних прагнень та ідеалів 
різних груп правовим приписам суспільства і тим самим вносить упорядкованість у 
суспільні відносини [2, с. 297].

Нормативно-ціннісна функція забезпечує приведення правової поведінки у відпо-
відність із зразками поведінки, орієнтирами якої є норми позитивного права і норма-
тивні настанови природного права. У результаті культурно-правового оцінювання одні 
елементи правової дійсності ухвалюються, інші піддаються критичному осмисленню 
[2, с. 297].

Комунікативна функція правової культури сприяє узгодженості суспільних, гру-
пових та особистих інтересів, забезпечує соціальне згуртування людей. Ця функція 
реалізується в правовому спілкуванні, процесі отримання освіти, опосередковується 
засобами масової інформації, літератури та інших видів мистецтва [2, с. 297].

Прогностична функція виражається в можливостях передбачувати напрями роз-
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витку правової системи, правотворчості і реалізації права, юридичної практики, со-
ціально-правової активності громадян [2, с. 297].

Одна із дослідниць правової культури у сфері юриспруденції – О. Проць виділяє 
чотири основні підходи до розуміння та дослідження правової культури. Серед них: фі-
лософський, соціологічний, соціально-антропологічний та інформаційно-семіотичний.

У межах філософського підходу правова культура розглядається як аналітичне 
явище, що виражене в рівні розвитку регулятивних якостей права, правових ціннос-
тей, досконалості законодавства, ступеня взаємодії та взаємовідповідальності держави 
та особистості, що загалом відноситься до духовної культури та правового процесу 
в суспільстві [4, с. 77]. На мою думку, філософський підхід дає змогу досліджувати 
правову культуру лише у межах взаємодії суспільства та держави. Тобто у межах цього 
підходу виключаються із поля її вивчення такі важливі елементи, як правосвідомість 
суспільства загалом чи особи зокрема та практики конкретних соціальних акторів. Я 
вважаю, що філософський підхід можна обирати як дослідницьку стратегію у випадку, 
якщо дослідження правової культури охоплює лише теоретичний аспект.

Тісно пов’язаний із філософським підходом – соціально-антропологічний підхід, 
за яким правова культура охоплює все, що створено людиною в різноманітних сферах 
правового буття суспільства: право, правову науку, правову свідомість, юридичну прак-
тику, національні правові традиції. У рамках цього підходу правова культура виступає 
як уся правова реальність, що включає в себе норми, знання, цінності, статуси, а також 
їх реалізацію в правопорядку [4, с. 77]. Отже соціально-антропологічний підхід до ви-
вчення правової культури дає змогу більш цілісно вивчати правову культуру, на відміну 
від філософського підходу. Хоча одним із недоліків цього підходу є те, що недостатня 
увага надається практичним аспектам правової культури. Саме відтворення практик 
на основі засвоєних соціальним актором норм, знань та цінностей дає можливість до-
слідити реалізацію правових знань у щоденному житті.

Антропологічний підхід уможливлює розкрити динаміку правової культури, ви-
ділити її центр і периферію. Рушійними силами динаміки правової культури є супе-
речності між змістом правової культури та суспільними відносинами [4, с. 78]. На 
мою думку, антропологічний підхід можна використовувати тим дослідникам правової 
культури, які вивчають її крізь призму історичної ретроспективи. Саме тоді, саме цей 
підхід дає можливість розуміти, які саме зміни в суспільній свідомості спричинили 
зміни у правовій культурі.

У межах інформаційно-семіотичного підходу правова культура охоплює усі ре-
зультати правової творчості як окремого індивіда, так і суспільства загалом: символи, 
ідеї, смисли, відповідно до яких складається ставлення людини до дійсності, вибудову-
ється правове буття людини. Отже, фундаментом інформаційно-семіотичного підходу 
до правової культури виступає твердження про те, що вона втілює засоби, способи та 
результати людської й суспільної діяльності у правовій сфері. Правова культура в руслі 
цього підходу також – і світ смислів, які людина вкладає у свою правову поведінку [4, 
с. 79]. На мою думку, інформаційно-семіотичний підхід дає змогу вивчати психологічні 
аспекти правової культури, а не соціальні. Тому цей підхід варто використовувати до-
слідникам, які вивчають правову культуру в юридичній психології.
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Для соціологічного підходу правова культура – це явище, яке розглядається з двох 
позицій. По-перше, як характеристика рівня розвитку правових явищ на певному етапі 
розвитку суспільства (правова культура суспільства). По-друге, як якісна характеристи-
ка сприйняття права й правової поведінки окремої особистості (правова культура осо-
бистості). З погляду соціологічного підходу правова культура характеризує якісний стан 
правового життя суспільства [4, с. 78]. Також варто зазначити, що О. Проць, описуючи 
дослідницькі можливості соціологічного підходу до вивчення правової культури, не 
зазначила, що з погляду другої позиції ще варто досліджувати і правову обізнаність, а 
не тільки якісні характеристики сприйняття права. Саме тоді вивчення правосвідомості 
дасть змогу дослідити усі складові правової культури.

На жаль, теоретичні напрацювання соціологів не достатньо уваги приділяють 
вивченню правової культури. Немає концептуальних підходів, які б розпрацьовували 
цю тематику комплексно. Зазвичай дослідники концентрують свою увагу на вивченні 
правосвідомості, яка є одним із елементів правової культури. Практично немає теоре-
тичних напрацювань щодо правових чи не правових практик. Більшість досліджень, які 
стосуються проблематики правової культури, мають практичну спрямованість, і тому 
автори не здійснюють теоретичного обґрунтування емпіричних досліджень.

Правова культура часто розуміється як синонім «живого закону» Є. Ерліх чи «права 
в дії» П. Роско. Соціологи Л. Фрідман, Дж. Вітман, які досліджують право, розуміють 
правову культуру як цінності, ідеї, установки, які суспільство має відносно закону. 
П.  Геберлье (Häberle) розуміє правову культуру як противагу до тоталітаризму. Тобто 
цей термін використовується синонімічно із правилами закону. Деякі дослідники ро-
зуміють правову культуру як певний спосіб мислення. П. Легранд згадує про епістеми, 
А. Райлз (Riles) говорить про правові знання, а Н. Луман про колективну пам’ять [7]. 

У ХХ сторіччі М. Вебер здійснив порівняння соціології культури і права та пред-
ставив ідею раціональності, як культури, що є основним критерієм для західного права. 
М. Вебер бачив значні культурні відмінності в межах цього західного закону, особливо 
між цивільним законним і загальним правом [7].

Правова культура виступає між законом і культурою, але межі цих понять не є 
чіткими. Згідно з поширеним розумінням серед західних дослідників правова культура 
є культурним фоном права, який створює закон та надає йому сенс. Це охоплює роль 
права у суспільстві, роль різних правових джерел, фактичну владу різних акторів та 
інститутів. Проте приблизно всі ці елементи можуть також бути описані як частина 
закону. З цієї причини правова культура не може бути відділена від закону. Також є про-
блематичним взаємозв’язок правової культури та культури загалом. Оскільки правову 
культуру часто розглядають як частину культури, яка стосується безпосередньо права. 
Тим не менше, право присутнє у всіх сферах життя, тому важко провести чітку грань 
між правовою культурою та загальною культурою [7]. 

Л. Фрідман розділяє внутрішню та зовнішню правову культуру. Внутрішня правова 
культура визначає ставлення до закону правових суб’єктів, таких як судді, адвокати, 
прокурори та ін. Зовнішня правова культура визначає ставлення до закону загальної 
кількості населення [7]. Правова культура складається з таких елементів як правосві-
домість та практики індивіда. Правова культура складається із правосвідомості, тобто 
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правових знань та установок, а також із практик, які здійснюють індивіди на основі 
їхніх знань у правовій сфері.

У соціології правосвідомість розглядають як сукупність поглядів, ідей, які ви-
ражають відношення індивідів, соціальних груп до права. На мою думку, специфіку 
розгляду правосвідомості у соціології варто розглянути детальніше у теоретичних 
напрацюваннях інших дослідників.

Український соціолог М. Требін розглядає види деформації правосвідомості гро-
мадян України. Автор виділяє такі види деформацій: правовий інфантилізм, право-
вий нігілізм, правовий ідеалізм, правовий дилетантизм, правову демагогію, феномен 
переродження. Правовий інфантилізм, на думку М. Требіна, є найм’якшим різновидом 
деформації правосвідомості. Він виникає або на основі повної відсутності знання 
про будь-який елемент правової дійсності, або на основі забуття таких знань. Щодо 
правового нігілізму, то він проявляється у загальному негативно-заперечувальному, 
нешанобливому ставленні до права, закону і нормативного порядку. Тобто, можемо 
говорити про приниження ролі права суспільством. Також автор зазначає, що правовий 
нігілізм – це різновид деформації правової свідомості, яка виражається у наявності у 
носіїв зневажливого, негативного або байдужого ставлення до права і правової дійсності 
за відсутності наміру здійснення правопорушень. Правовий ідеалізм передбачає 
абсолютизацію ролі права і правових інститутів у регулюванні суспільних відносин 
[6, с. 60]. Правовий дилетантизм, на думку М. Требіна, означає вільне поводження 
з законом, тобто поверхове або неадекватне тлумачення правових норм, відсутність 
системного підходу при їхній оцінці, що загалом зумовлено легковажним ставленням 
до права. Правова демагогія передбачає легковажне або свідоме ставлення такого 
впливу окремої особи або громадських організацій на свідомість людей, наслідком 
якого стає формування однобічного чи викривленого уявлення про правову дійсність. 
Щодо останнього виду деформації, то, на думку автора, це є найнебезпечнішим про-
явом деформації правової свідомості. Під переродженням правосвідомості розуміється 
такий вид її деформації, що виявляється в усвідомленому ігноруванні і запереченні 
закону та супроводжується наявність у носіїв наміру на здійснення правопорушень. 
Правосвідомість, що перероджується, виявляється в різних формах і, насамперед, у 
вигляді навмисного порушення законів і інших нормативно-правових актів, що су-
проводжуються здійсненням злочинів та інших правопорушень[6, с. 60–61]. На мою 
думку, М. Требін досить вдало здійснив концептуалізацію видів деформації правової 
свідомості. Але для комплексного розгляду цієї проблематики варто розглянути практи-
ки у правовій сфері, які визначаються через правову свідомість, і тоді ці напрацювання 
покажуть повну картину деформації правової культури українських громадян. 

Український соціолог О. Панькова також розглядає правову свідомість населення 
України, але при цьому зосереджує свою увагу на захисних стратегіях працюючих 
українців при порушенні їхніх соціально-трудових прав. Дослідниця проаналізувала 
результати соціологічного моніторингу «Українське суспільство: 1994–2006», який 
проводиться Інститутом НАН України [3, с. 24–33]. На жаль, дослідниця не здійснила 
відповідної інтерпретації понять, а також не зробила висновків щодо рівня правової 
свідомості населення України на основі опрацьованих результатів.
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Російський соціолог Г. Варданянц вважає, що правосвідомість є фільтром для 
оцінки діючого права і різних правових явищ. Правосвідомість породжує потребу в 
правовій регламентації поведінки у суспільстві. Тобто суспільна свідомість створює 
попит на права і правову динаміку в суспільстві. Також автор зазначає, що після знання 
і розуміння правових явищ, норм діючого права йде вищий ступінь правосвідомості – 
усвідомлення права як особливого соціального явища, його ідей і принципів, усві-
домлення вимог конкретних норм діючого законодавства, прав і обов’язків, а також 
вироблення переконання в необхідності дотримання норм права [1, с. 118–122]. На 
думку Г. Варданянца, право породжує правосвідомість, але і саме формується свідо-
містю, однак суспільною свідомістю, правовою за своєю сутністю, оскільки суспільна 
свідомість є створена правом, а свідомістю пануючих соціальних груп. Колективна 
свідомість пануючих соціальних груп, заснована на специфічних нормах моралі, стає 
джерелом і «фільтром» правової свідомості всього суспільства. Але правова свідомість 
не є породжена «потребою в регламентації», навпаки саме правосвідомість формує 
потребу в правовій регламентації. 

Автор зазначає, що варто розрізняти правосвідомість особи, групи, суспільства та 
інших суб’єктів соціальності. Правову свідомість суспільства треба визнати доміную-
чою у процесі формування правосвідомості соціальних груп та особистостей; однак 
правосвідомість особи, групи первинна у створенні права [1, с. 119–121].

Дослідження правової культури є досить актуальним у сучасному українському 
суспільстві, оскільки на сучасному етапі його розвитку відбуваються процеси 
демократизації, які не є можливими без високого рівня правової культури у суспільстві. 

Дослідження правової культури у соціології є здебільшого практичними, і вивчають 
рівень, стан правової культури, а також ставлення до певних правових чи не правових 
норм, явищ у суспільстві. Теоретичні напрацювання соціологів при розгляді правової 
культури не є цілісними, оскільки автори, зазвичай, розглядають правосвідомість, 
яка є її складовою частиною. Майже не розглядаються практики у контексті правової 
культури. Хоча й емпіричні напрацювання соціологів також мають фрагментарний ха-
рактер, оскільки не відображають повною мірою рівня правової культури. Практичні 
дослідження найчастіше вивчають або правову поінформованість, або ініціювання дій 
у випадку їхнього порушення. Також ці дослідження, зазвичай, досліджують певну 
соціальну групу, але немає цілісного розгляду цієї проблематики для всього суспільства.

Для дослідження правової культури можна використовувати різноманітні 
дослідницькі підходи. На мою думку, усі вищеперелічені підходи до вивчення правової 
культури можна розділити на чотири групи за основним фокусом дослідження. До двох 
груп підходів ми можемо віднести по одному з них.

Підходи, які вивчають правосвідомість:
 суб’єктивний.

Підхід, у контексті якого можна досліджувати ціннісний аспект правової культури:
 аксіологічний.

До двох інших груп можемо віднести більше, ніж один із підходів.
Підходи в межах, яких можна вивчати практики:
 діяльнісний;
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 технологічний.
Підходи, в межах яких можна вивчати стан правової культури на певному етапі 

розвитку суспільства або її динаміку:
 філософський;
 соціально-антропологічний;
 антропологічний;
 інформаційно-семіотичний.

На мою думку, найбільш комплексно дослідити правову культуру дасть змогу 
соціологічний підхід, який виділяла у своїх напрацюваннях О. Проць. У межах цього 
підходу можна досліджувати правову культуру суспільства та особи. Також дослід-
ницькі можливості цього підходу дають можливість вивчати її складові, а саме: право-
свідомість та практики.

Більшість соціологів, вивчаючи правову культуру, зосереджують свою увагу лише 
на правосвідомості. На мою думку, це є суттєвим недоліком досліджень правової 
культури в межах соціології. Комплексна теоретична схема для дослідження правової 
культури має охоплювати вивчення правосвідомості та практик соціального актора 
в її межах. Однак, вивчаючи лише правосвідомість, з погляду дослідника випадають 
дії чи бездіяльність соціального актора. Адже саме практики показують відтворення 
правосвідомості у щоденному житті.
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SOCIAL APPROACHES TO THE STUDY 
OF THE LEGAL CULTURE: THEORETICAL ASPECT
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The article investigates an important factor of democratic society – legal culture. The 
article analyzes the research approaches that can be used in the study of legal culture. In 
particular, to investigate legal culture researchers use the following approaches: subjec-
tive, activity, anthropological, technological, sociological, axiological, philosophical, socio-
anthropological and informationally semiotic. The advantages and disadvantages of each 
of the theoretical approaches in the study of legal culture are shown. It is pointed out that 
depending on the chosen approach in the study of legal culture, the focus of the research 
will be placed within research capabilities of the certain approach. Most research approaches 
consider different aspects of legal culture, such as sense of justice, values, practices, status and 
dynamics of legal culture development. This imposes certain limitations for the researchers, 
as it does not allow to study this topic fully. Comprehensive study of the legal culture can 
be carried out in terms of sociological approach. The article shows that it is a sociological 
approach that allows to examine all components of the legal culture, namely sense of justice 
and legal practices. Also within this approach, it is possible to study the status and evolution 
of the legal culture on different stages of society development. The study of legal culture in 
a modern Ukrainian society is considered as well. It is revealed that modern legal culture 
studies have certain disadvantages and shortcomings. In particular, sociological investigations 
of the legal culture in Ukraine are characterized with fragmentation and practical orientation.

Keywords: legal culture, sense of justice, theoretical approaches.



УДК 364.4

БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

О. А. Величко, О. О. Олійник

Національний університет водного господарства та природокористування, 
вул. Соборна 11, м. Рівне, Україна, 33000,

oliynuk_olena@ukr.net

Досліджено сутність та форми прояву соціальної відповідальності особистості. 
Виявлено думку студентів вищих навчальних закладів Рівненської області щодо питань 
благодійності. Визначено, що студентство стає все більш соціально відповідальним і по-
зитивно ставиться до індивідуальної благодійності. Проаналізовано сфери благодійної 
діяльності. Виявлено, що для студентів медицина та охорона здоров’я, допомога враз-
ливим верствам населення є пріоритетними сферами благодійності. Визначено мотиви 
та умови здійснення благодійності.

Ключові слова: благодійність, волонтерство, соціальна відповідальність, 
суспільство.

Постановка проблеми. Проблема соціальної відповідальності на сучасному етапі 
розвитку українського суспільства набуває особливої актуальності. Стихійні ринкові пе-
ретворення, політична та соціально-економічна нестабільність, загострення військової 
ситуації, поширення соціальних ризиків та їхніх негативних наслідків зумовлюють 
необхідність пошуку інноваційних підходів до регулювання соціальних відносин. 
Відтак необхідною умовою становлення громадянського суспільства та демократії в 
Україні постає розвиток соціальної відповідальності особистості, що є універсальною 
формою взаємозв’язку та взаємодії людини і суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток соціальної відповідальності 
є предметом досліджень у працях відомих українських та зарубіжних учених, зо-
крема: О. Грішнової, М. Дейча, П. Друкера, А. Керолла, А. Колота, Е. Лібанової, 
О. Новікової, М. Саприкіної, Н. Супрун, Н. Шмиголь та ін. Науково-прикладні засади, 
обґрунтовані в роботах цих учених, забезпечують поширення принципів соціально 
відповідальної поведінки. Водночас специфіка прояву соціальної відповідальності на 
особистісному рівні вимагає деталізації її сутності та можливих форм реалізації. 

Метою дослідження є оцінювання поширення благодійності як прояву соціальної 
відповідальності особистості на основі опитування студентів вищих навчальних 
закладів Рівненської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідальність людини сьогодні 
відіграє першорядну роль, виступає імперативом-потребою кардинальної перебудови 
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як господарського мислення, так і господарських практичних дій щодо нинішнього і 
майбутнього існування людини. Оскільки людина живе у суспільстві та за його допо-
могою вирішує майже всі загальні проблеми свого життя, відповідальність набуває 
соціального характеру, тобто вона насамперед постає як соціальна відповідальність 
людини за свої рішення і дії як перед собою, так і перед іншими людьми. Отже, со-
ціальна відповідальність є критерієм якості соціальних відносин між особистістю й 
суспільством, що перебувають у діалектичній єдності за принципами взаємної відпо-
відальності [3, с. 57].

Соціальна відповідальність людини є ні що інше, як факт наявності у структурі її 
особистісного потенціалу таких цінностей, як совість, довіра, толерантність, чесність, 
співучасть, обов’язковість, співчуття, почуття справедливості, правдивість, любов до 
ближнього, доброта. Тобто, соціальна відповідальність людини – це форма вияву її 
духовно-моральних цінностей і настанов [5, с. 33].

Отже, теоретична конструкція сутності соціальної відповідальності людини має 
бути відображенням:

1) органічного зв’язку людини з суспільством і природою;
2) поєднання у людині трьох начал – біологічного, соціального і духовного;
3) соціальної діяльності людини та її соціально відповідальної поведінки [4, с. 6].

Відтак соціальна відповідальність особистості є тією базою, що формує соціальну 
відповідальність бізнесу, держави, суспільства. Вона обумовлює різноманітні фор-
ми прояву і реалізації соціальної відповідальності людини. Зокрема, за результатами 
експертних оцінок щодо стану і перспектив розвитку соціальної відповідальності в 
Україні визначено, що соціальна відповідальність особистості може проявлятися че-
рез виконання зобов’язань перед собою, членами родини, колективом і суспільством, 
дотримання правових і соціальних норм, сумлінне ставленні до праці, обов’язків, від-
даності дорученій справі та приводить до розвитку моральних якостей особистості й 
поширення благодійності [3, с. 61–62].

Благодійність має різні форми прояву, наприклад: милостиня, спонсорство, ме-
ценатство, волонтерство, гуманітарна допомога, благодійні фонди та інше [1, с. 89]. 
Сьогодні науковці та практики активно дискутують щодо форм, методів та суб’єктів 
здійснення благодійної діяльності. При цьому велика увага приділяється проявам бла-
годійності серед громадян.

Рівень участі у благодійній діяльності, як організацій, так і індивідів, є важливим 
показником, що характеризує ступінь готовності суспільства та основних суб’єктів його 
розвитку до соціально відповідальної поведінки. Причому має значення як безпосеред-
ня участь у благодійній діяльності, так і опосередкована – через підтримку та участь у 
діяльності благодійних організацій і фондів. У 2013 році Україна посідала 102 місце в 
рейтингу благодійності. Зокрема, тільки 8 % українців жертвували гроші на благодій-
ність, 29 % наших співвітчизників займалися волонтерською діяльністю і лише 36 % 
українців готові були допомагати ближньому [2, с. 139]. За два роки в царині індивіду-
альної благодійності відбулися позитивні зміни. Так, у 2015 році Україна покращила 
свої позиції на 13 пунктів і займає 89 місце в загальному рейтингу благодійності. При 
цьому грошові пожертвування здійснювали 38 % українців [7, с. 33].
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У світлі сучасних подій необхідно зазначити, що рівень благодійної діяльності 
серед громадян зростає. Тому важливим завданням постає проведення досліджень 
для визначення громадської думки щодо благодійності як форми прояву соціальної 
відповідальності особи. 

Основним рушієм змін в Україні нині виступають молоді люди. Це амбіційні, іні-
ціативні, активні громадяни, які орієнтовані на зміни в нашій державі. Молодь та без-
посередньо студенти починають отримувати знання про концепцію стійкого розвитку, 
соціальну відповідальність, механізми здійснення благодійності, активно залучаються 
до волонтерства тощо. Особи, які навчаються і мають доступ до інформації, розуміють, 
що в кризових ситуаціях, в яких часто опиняються інші люди, групи людей, місто, 
регіон або держава, їхня роль зростає. Таким чином до них приходить усвідомлення 
необхідності пожертви. І навіть в кризових ситуаціях глобального масштабу, ініціативні 
молоді люди не втрачають відчуття своєї цінності і починають об’єднуватися, що за-
безпечує створення так званої критичної маси, коли зміни є неминучими. 

З метою виявлення думки студентів вищих навчальних закладів Рівненської області 
щодо питань благодійності як форми прояву соціальної відповідальності особистості, 
авторами було здійснено експертне опитування студентів вищих навчальних закладів 
Рівненської області. Анкета для опитування містила вісім запитань. Опитування про-
водили протягом вересня–жовтня 2015 року. В ньому взяло участь 110 студентів семи 
вищих навчальних закладів Рівненської області ІІІ–ІV рівнів акредитації як державної, 
так і приватної форми власності.

За результатами дослідження найперше зазначимо, що 43 % опитаних одноразово 
жертвували на потреби армії, на допомогу хворій дитині або по-іншому здійснювали 
благодійну діяльність. 35 % респондентів постійно приймають участь у різних благо-
дійних програмах. Водночас 18 % студентів не мають фінансових можливостей для бла-
годійності, але хотіли б нею займатися, а 4 % вважають, що благодійність – це завдання 
держави та підприємств, тому принципово не беруть участь у таких програмах (рис. 1). 

Рис. 1. Чи є для Вас актуальним питання благодійності?
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Отже, 96 % опитаних сприймають благодійність як певний обов’язок і орієнтовані 
на благодійність, інші 4 % демонструють відсторонення. Причиною цього може бути 
недовіра до громадських ініціатив (відомо багато випадків шахрайства при збиранні 
коштів для учасників АТО, хворих дітей чи в інших благодійних акціях), або ж дається 
в знаки відсутність достатньо сформованої культури та соціальної відповідальності 
особистості. 

На запитання щодо суб’єктів здійснення благодійності в Україні, 54 % респондентів 
відповіли, що цією діяльністю повинен займатися кожен громадянин у міру своїх 
можливостей. Тобто, якщо раніше була поширена пасивність серед населення в цій 
сфері, то тепер явними стають філантропічні настрої та відродження патріотизму. 24 % 
опитаних вважають, що ефективнішим буде благодійництво великих компаній та 
підприємців. З однієї сторони, сектор бізнесу має більше можливостей і масштаб 
благодійності набагато ширший. Але з іншої – компанії можуть реалізувати благодійні 
програми з шахрайськими цілями (для «відмивання» грошей, особистих вигод тощо). 
19 % респондентів вважають, що благодійництво – це обов’язок спеціальних державних 
фондів, а 16 % опитаних обрали ініціативні громадські організації як основний суб’єкт 
здійснення благодійної діяльності в Україні. Водночас студенти активно виявляли 
власні думки щодо цього питання, зокрема необхідність створення цільових об’єднань 
громадян, підприємств та державних установ з метою реалізації благодійних ініціатив.

Щодо сфер життєдіяльності суспільства, які сьогодні найбільше потребують до-
помоги, то 49 % респондентів віддали пріоритет медицині та охороні здоров’я (рис. 2). 
Стан екології, рівень професійних захворювань та виробничого травматизму, наслідки 
військових дій на Сході України, дороговартісне лікування вроджених і набутих дитячих 
хвороб та інші чинники підтверджують необхідність допомоги цій сфері.

Рис. 2. У яких сферах, на Вашу думку, найбільш необхідною є благодійна діяльність?

Водночас 20 % респондентів віддали перевагу допомозі українській армії, що може 
бути спричинено бажанням людей припинити військові дії. Громадяни втомилися від 
постійної напруги. На Схід нашої держави було мобілізовано величезну кількість людсь-
ких, матеріальних і фінансових ресурсів, але результати та наслідки антитерористичної 
операції в Україні не задовольняють очікувань українців. 

Також серед опитаних неодноразово було озвучено необхідність благодійності у 
спорті. Зокрема, респонденти виділяють дитячі види спорту та категорію параолімпійців.
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Оскільки залучені експерти – майбутні фахівці у різних сферах діяльності, важ-
ливо дослідити їхнє ставлення до колективної соціальної відповідальності, а саме – 
соціальної відповідальності бізнесу. Аналізуючи розвиток соціально відповідального 
бізнесу в Україні, актуальним стає питання мотивації та державного стимулювання. 
Адже в економічно розвинених країнах організації, які реалізують благодійні програми, 
отримують пільги в оподаткуванні, пріоритетність у тендерах і державних закупівлях, 
що гарантує разом із соціальним також і видимий економічний ефект [6, с. 233–235]. Тож 
68 % респондентів вважають, що держава повинна бути зацікавлена у таких 
підприємствах і підтримувати їх. З них 25 % зазначили, що заохочення повинне бути 
не матеріальним, а моральним: подяка від громадськості, суспільне визнання, форму-
вання позитивної репутації. Водночас 25 % опитаних виступають проти стимулювання 
бізнесу з боку держави, оскільки вважають, що благодійність повинна бути насамперед 
безкорисливою (рис. 3). 

Рис. 3. Чи необхідне, на Вашу думку, заохочення благодійників (підприємців, 
благодійних фондів, фізичних осіб) з боку держави?

Аналізуючи соціальну відповідальність українського бізнесу, важливо дослідити 
рівень довіри людей до таких організацій. Так, 76 % опитаних студентів прихильники 
думки, що безкорисливих підприємців немає, а їхні соціально відповідальні ініціативи 
та благодійні програми реалізуються лише з маркетинговою метою: для підвищення 
популярності бренда. Зі сторони ж підприємців такий підхід відповідає концепції «ро-
зумного егоїзму». В будь-якому випадку соціальний ефект від соціально відповідальних 
програм відповідає очікуванням населення, тому громадськість треба інформувати, 
що така поведінка організацій є допустимою та позитивною. Водночас це сприятиме 
поширенню теорії та практики реалізації соціальної відповідальності усіх суб’єктів.

Відкритим залишається питання добросовісності самих підприємців щодо 
здійснення благодійної діяльності. 18 % респондентів вважають, що через такі про-
екти бізнес «відмиває» гроші і лише 8 % опитаних впевнені, що основною метою є 
добробут місцевого населення та країни загалом.
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Щодо особистісного рівня соціальної відповідальності, то, як доводять результати 
цього дослідження, найпоширенішим проявом благодійної діяльності серед студентів 
є грошова допомога – 56 % (рис. 4). На другому місці – допомога речами, медикамен-
тами або продуктами (24 %). Таку форму благодійності можна вважати надійнішою, 
ніж грошову, оскільки вона має цільовий характер і її складніше використати не за 
призначенням. Водночас реалізація матеріальної допомоги потребує більших затрат 
часу та спеціальних підготовчих етапів. 

Рис. 4. Що з перерахованого Ви зробили задарма (безкоштовно) за останній рік?

Майже п’ята частина респондентів зазначила, що не здійснювала жодних указаних 
форм реалізації благодійності. Серед інших варіантів варто відзначити волонтерські 
роботи в дитячих таборах та цільову допомогу для бійців антитерористичної операції.

Оскільки благодійність – це добровільне і безкорисливе пожертвування, кожна лю-
дина сама приймає для себе рішення – робити їй це чи ні. Тут вступають у силу особисті 
внутрішні мотиви, загальні тенденції в країні та залежні від них настрої інших людей. 
Тож основним мотивом здійснення благодійності є допомога нужденним людям (45 %). 
Війна в країні, зростання чисельності біженців і переселенців, поширення у засобах 
масової інформації звернень про допомогу, спонукають людей до філантропії. Водночас, 
17 % опитаних бажають отримати гарантії того, що благодійність принесе результати. 
Інші респонденти розраховують на можливість нових знайомств, а також застосовують 
«правило бумеранга» – чим більше жертвувати, тим більше повернення (див. рис. 5).

Окрім мотивів важливо дослідити умови, за яких респонденти готові ви-
трачати більше коштів на благодійність. Адже сьогодні перед кожною осо-
бою постають різні обмеження: фінансові, фізичні, психологічні. Відтак, 
65 % опитаних згодні витрачати більше коштів на благодійність, якщо упевняться, 
що ці кошти будуть використані за призначенням. Тож постає дві основні проблеми:

1) недовіра до тих благодійних організацій, які займаються збиранням коштів;
2) недостатня поінформованість про благодійні акції, способи пожертв, місця 

прийому матеріальної чи грошової допомоги.

24%

56%

5%

15%

18%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 , , 

 

   ,   
 

 

  



109Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

Вирішенням цих проблем треба зайнятись благодійним організаціям шляхом актив-
них інформаційних кампаній, зокрема із залученням різних засобів масової інформації 
(радіо, телебачення, преса, мережа Інтернет). 

Ще однією умовою здійснення благодійної діяльності є зростання доходу, адже 
для 39 % опитаних саме недостатній дохід є основною причиною низького рівня 
благодійності (рис. 6). У цьому випадку ця проблема є наслідком тих негараздів і 
протиріч, які існують в соціально-економічній системі України: дефіцит гідних робочих 
місць, низький рівень оплати праці, заборгованість з виплати заробітної плати, тіньова 
зайнятість, соціальні ризики тощо. 

Рис. 5. Що найбільше Вас мотивує зайнятися благодійністю?

Рис. 6. За яких умов Ви погодилися б витрачати більше коштів на благодійність?
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 П’ять відсотків респондентів згодні витрачати більше коштів на благодійність за 
умови, що це принесе їм більше користі або у крайніх випадках, коли кошти знадо-
бляться комусь більше, ніж самому благодійнику.

Висновки. Отже, становлення демократичного суспільства безпосередньо 
взаємопов’язане з формуванням соціально свідомого, відповідального та активно-
го населення. Рушієм таких тенденцій виступають здебільшого молоді люди, які 
налаштовані патріотично, мають власне бачення щодо дій і наслідків сучасних змін 
як у регіоні, так і у державі та вважають необхідністю підвищення рівня соціальної 
відповідальності індивіда в екологічній, соціальній та економічній сферах. Здійснене 
дослідження підтвердило, що студентство Рівненської області стає все більш соціально 
відповідальним і позитивно ставиться до індивідуальної благодійності. Проте на цьому 
шляху є проблеми, які повинні вирішуватись на різних рівнях соціальних відносин. 
Зокрема, процес благодійності повинен бути налагоджений відповідно до принципів 
соціальної відповідальності: добровільність, прозорість, діалог із зацікавленими сторо-
нами, безкорисливість. Тоді в громадськості зросте довіра до добродійних організацій, 
набудуть поширення нові мотиваційні інструменти, психологія людини буде направлена 
на допомогу іншим, а відтак, благодійність набуде якісно нового рівня розвитку. 

Для усвідомлення ефективності благодійності кожен індивід повинен, найперше, 
почути про благодійні практики. Тобто забезпечення інформаційної відкритості на 
регіональному рівні є сприятливим чинником, який дасть змогу активізувати населення 
у цій царині, оскільки чим частіше людина чує про прояви соціальної відповідальності, 
тим швидше і якісніше вона сприймає цю інформацію, а відтак, починає відповідно 
себе поводити. 

Необхідно також налагодити довіру між суб’єктами та ініціаторами місцевих 
благодійних проектів, акцій та інших заходів. Це питання є досить актуальним у су-
часному суспільстві, тож автори вважають необхідною умовою розвитку благодійності 
налагодження ефективного зворотного зв’язку. Проведення та результати соціально 
відповідальних акцій чи проектів повинні бути висвітлені за допомогою повідомлень 
у регіональних засобах масової інформації, соціального звіту, інтерв’ю тощо. За такого 
підходу рівень довіри населення почне зростати, участь індивідів у благодійних програмах 
збільшиться, що забезпечить позитивні тенденції розвитку соціальності відповідальності. 
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This article analyses the essence and forms of social responsibility of an individual. In 
order to identify the views of young people on issues of charity, the authors then conducted 
a survey among the students of the higher educational establishments of Rivne Oblast.

The paper suggests that the students become more and more socially responsible and 
demonstrate positive attitude to individual charity. The proportion of respondents who gave 
donations once in their lives equals to 43 %. 35 % of students regularly donate to charitable 
causes and take part in various charity programmes. 18 % of students do not have the fi nancial 
capacity to participate in charitable giving, but would like to do it, and 4 % are fundamentally 
against such programmes.

The research also examines the charity scope. The study revealed that medicine and 
health care, as well as assistance to vulnerable groups of the population are priority charity 
areas for students. The most common manifestation of charitable activity among students 
is fi nancial aid (56 %). Donations of clothing, medications or food appeared on the second 
place (24 %). The key motive of charitable giving is helping people in need (45 %). 17 % 
of respondents want to get assurances that the charity will have corresponding results, other 
respondents are counting on the possibility of meeting new people. 65 % of respondents 
agree to spend more money on charity if they are confi dent that these funds will be used for 
the noted purpose. Insuffi cient income is a major cause for the low levels of charity in case 
of 39% of respondents. The received answers are closely correlated with the major social 
and economic issues in Ukraine.

The paper substantiates the necessity to provide information transparency of charitable 
organizations and establish trust between the actors and initiators of charitable projects, events 
and other activities in order to develop charity as a manifestation of social responsibility 
of an individual.

Keywords: charity, volunteering, social responsibility, society.
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НАДІЙНІСТЬ КОДУВАННЯ ПРОЕКТИВНИХ МАЛЮНКІВ:
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На прикладі роботи з проективними малюнками, виконаними респондентами 
під час інтерв’ю у 14 регіонах України, показано особливості перевірки надійності 
кодування бінарних категорій. Доведено проблемність використання відсотка згоди і 
висуває аргументи на користь k Коена. Міститься загальні рекомендації для проведення 
кодування візуальних матеріалів.

Ключові слова: k Коена, кодування, надійність, проективний малюнок.

Надійність та валідність у сучасній соціогуманітарній традиції виступають клю-
човими індикаторами якості даних, отриманих за допомогою тієї чи іншої методики. 
Робота з проективними методами, як вербальними, так і візуальними, передбачає 
особливий підхід до їхнього встановлення, адже саме критика їхньої надійності та 
валідності є однією з перепон для їхнього активного застосування. Існування великої 
кількості неоднозначностей у первинному матеріалі, недостатньо чітко прописані 
категорії кодування – це може стати причиною появи ненадійних даних. Усвідомлюючи 
цей факт, починаючи з 1991 року «Journal of Personality Assessment» почав вимагати 
від авторів, що використовують результати тесту Роршаха, доказів, що мінімум 80 % 
оцінок кодувальників по ключових критеріях сходяться між собою [1, с. 476]. Ця стаття 
має на меті проілюструвати особливості перевірки надійності кодування більш струк-
турованого матеріалу – проективних малюнків «свого простору», виконаних у межах 
проекту «Регіон, нація та інше»1 – а також показати, що не завжди варто орієнтуватися 
виключно на відсоток згоди, а треба застосовувати більш гнучкі показники.

Ф. Белл, описуючи роботу з масивами візуальних матеріалів, розглядає надійність як 
міру узгодженості кодувальників, що може бути продемонстрована через кореляцію між 

1 Дослідження ініційоване університетом Сент-Галлена (Швейцарія) та охоплювало п’ять 
тематичних проектів, присвячених історії, літературі, мові, релігії та економіці сучасної 
України. Цей проект передбачав як кількісне опитування, так і якісне інтерв’ювання та 
фокус-групові дискусії. Координація якісним соціологічним дослідженням відбувалася у 
Центрі міської історії Центрально-Східної Європи (Львів, Україна) під керівництвом доц., 
к.с.н. Вікторії Середи.
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оцінками однієї вибірки відповідних змінних групою кодувальників (інтер-кодувальна 
(inter-coder) надійність) чи одним кодувальником за різних обставин (інтра-кодувальна 
(intra-coder) надійність) [4, р. 21]. Інтер-кодувальна надійність – це широковжива-
не поняття для визначення міри того, наскільки незалежні кодувальники однаково 
оцінюють характеристики повідомлення чи артефакту і при цьому приходять до однако-
вих висновків. Як синонім у цьому контексті застосовують поняття «згода» (agreement), 
яким вимірюють рівень того, наскільки кодувальники схильні давати ідентичні оцінки 
об’єктам [9]. Рекомендований рівень згоди між кодувальниками у контент-аналітичних 
дослідженнях – 0,9 або 90 % співпадінь [4, р. 22]. Коефіцієнти 0,9 і вище майже завжди 
прийнятні, 0,8 і вище – прийнятні у більшості випадків і 0,7 і вище – можуть прийматися 
у деяких дослідженнях і для деяких коефіцієнтів. У той час як відсоток згоди виступає 
«ліберальним» показником надійності, існують також «консервативні» показники (на 
зразок π Скотта, κ Коена та α Кріппендорфа) [9]. 

С. Морозов, говорячи про роботу з проективними методами у психологічному 
дослідженні, виділяє такі рівні контролю інтерпретативної надійності [3]: 1) надійність 
підбору первинної інформації для аналізу (адже, по-перше, протоколюються не всі 
реакції, і, по-друге, для подальшої інтерпретації використовується далеко не все: 
на якісь блоки інформації дослідник звертає більше уваги, якісь інші – ігнорує); 
2) надійність ідентифікації показників (максимально можлива однозначність 
інтерпретації показника); 3) надійність висновку, що опирається на сукупність окремих 
показників; 4) однозначність остаточного діагнозу. Для соціології загалом і авторсько-
го дослідження зокрема особливо важливими є перші три рівні контролю, адже вони 
відповідають традиційним етапам у роботі з даними в соціології (збирання даних, 
аналіз та інтерпретація, науковий висновок).

Отож, надійність кодувальника або оцінювальника – одна з найважливіших скла-
дових перевірки надійності в роботі з проективними методами, адже саме кодуваль-
ник присвоює числові значення змістовим показникам. Показником надійності ко-
дувальника, на думку А. Анастазі, виступає коефіцієнт кореляції між оцінками двох 
кодувальників [1, с. 119]. Однак такий підхід до встановлення надійності критикується 
представниками медійних досліджень, які застосовують коефіцієнти кореляції ф Кен-
далла, r Пірсона та rs Спірмена лише для встановлення зв’язку між змінними, адже 
сама природа кодування не передбачає тієї незалежності змінних, якої вимагають 
статистичні процедури [6, p. 242–257]. 

У своїй статті М. Ломбард, Дж. Снайдер-Дач та К. Брейкен аналізують 200 
досліджень зі сфери масової комунікації, реалізованих у період з 1994 по 1998 роки, 
і вказують на те, що далеко не у всіх них (у 69 % випадків, тобто в 137 текстах) 
фігурують показники інтер-кодувальної надійності [8]. Тобто вказування цього по-
казника у публікаціях досліджень на основі контент-аналізу не так давно не було 
нормою академічної культури навіть на Заході. Аналізуючи підходи до оцінки інтер-
кодувальної надійності К. Кріппендорф, М. Ломбард, Дж. Снайдер-Дач радять не 
використовувати відсоток згоди між оцінювальниками, хоч він і найпоширеніший 
і найпростіший для обрахунку, адже вказаний індекс ігнорує можливість того, що 
оцінки кодувальників можуть збігатися випадково. Тому В. Скотт у 1955 році запро-
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понував інший показник, який ґрунтується на відношенні очікуваних та реальних 
співпадінь оцінок [10]. Через декілька років свій показник – k Коена – обрахував 
Я. Коен. Його обчислення здійснюється за такою формулою [5, р. 214], у якій Pr(o) – 
спостережуваний рівень згоди, а Pr(e) – рівень згоди, очікуваний випадково:

Важливо, що і π Скотта, і k Коена дозволяють оцінити інтер-кодувальну надійність 
лише для двох кодувальників та застосовуються до категоріальних даних. Для обчис-
лення надійності більше, ніж двох оцінювальників, використовують коефіцієнти типу 
k Флейша [6, p. 32] чи коефіцієнт множинної кореляції W Кендалла. Особливості обра-
хунку κ Коена та π Скотта відповідають логіці лог-лінійної моделі mover-stayer (яку не 
надто доречно перекладають як «мінливі-віддані»), що застосовувалась для перевірки 
стабільності відповідей респондентів у панельних дослідженнях [2, с. 117–130].

Ще один сучасний дослідник, К. Кріппендорф, наголошує на проблемності викори-
стання коефіцієнтів асоціації, кореляції та консистентності для встановлення надійності 
контент-аналізу [7, p. 412]. Його рекомендації полягають, по-перше, у розробленні де-
тальних та зрозумілих інструкцій для кодувальників та їхній незалежній одне від одного 
роботі, по-друге, у застосуванні коефіцієнтів згоди (на зразок π Скотта для номінальних 
шкал) замість коефіцієнтів кореляції та відсотка згоди між кодувальниками, по-третє, у 
встановленні прийнятного рівня згоди і, нарешті, у виваженій перевірці усіх значимих 
висновків на предмет надійності [7].

До схожих висновків приходять М. Ломбард, Дж. Снайдер-Дач та К. Брейкен. Се-
ред важливих рекомендацій стосовно вимірювання інтер-кодувальної надійності при 
контент-аналізі вони також вказують неможливість застосування у цій процедурі лише 
відсотка згоди між кодувальниками, коефіцієнтів кореляції та тесту k2 [9]. Дослідники 
мотивують це іншою природою даних, яка не передбачає коваріації. Як показники 
інтер-кодувальної надійності вони пропонують спеціально розроблені в комунікаційних 
дослідженнях π Скотта, κ Коена та α Кріппендорфа [9]. Коефіцієнт κ Коена можна об-
рахувати за допомогою програми SPSS та Microsoft Excel, α Кріппендорфа – у програмі 
Krippendorff’s alpha 3.12a (версія станом на лютий 2015 року).

Отож, забезпечення та перевірка надійності кодування передбачає два основні 
напрями роботи: змістовий і статистичний. Змістовий блок об’єднує формуван-
ня інструкцій та навчання кодувальників. Рекомендації стосовно цього знаходимо у 
Ф. Белла [4, р.17–22]:

1) чітко окреслити змінні та їхні характеристики. Вони мають бути 
взаємовиключними і вичерпними (mutually exclusive and exhaustive), адже 
основний виклик контент-аналізу – визначити змінні та їхні категорії так, 
щоб кодувальники могли їх стабільно й однозначно класифікувати;

2) навчити кодувальників застосовувати окреслені критерії для конкретних 
випадків, тобто якісно провести інструктаж;

3) перевірити інтер-кодувальну надійність post factum.

.
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Щоб проілюструвати можливості встановлення надійності кодування проективних 
малюнків, використано дані інтерв’ювання для всеукраїнського дослідження «Регіон, 
нація та інше: Інтердисциплінарне та міжкультурне переосмислення України». Метод 
проективного малюнку «свого простору» поєднувалися з глибинними інтерв’ю для 
тематичного підпроекту, що мав на меті виявити особливості історичної пам’яті та 
локальної ідентичності громадян України. Польовий етап проходив упродовж 2012–2014 
років в 14 областях України. У кожній із них було обрано місто (адміністративний 
центр), районний центр та село, де було опитано вісім (у випадку міста та містечка) 
або шість (у випадку села) осіб. Питальник був складений як напівструктурований 
і об’єднував блоки запитань, що стосувалися біографії респондента, особливостей 
його чи її зв’язку з місцем проживання, ознайомленості з локальною історією, а також 
специфіки історичного наративу у тому чи іншому регіоні. Проективний малюнок за-
вершував інтерв’ю. Респонденти могли відмовитися малювати (скажімо, якщо це була 
старша людина), тоді його чи її просили виконати вербальний опис «свого простору», 
однак для подальшого опрацювання використано лише «фізичні» малюнки.

У процесі підготовки до кодування проективних малюнків було розробле-
но спеціальні таблиці, які так само конструювалися в процесі наукових дискусій з 
працівниками відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН 
України. Згодом проводили інструктаж та навчання групи кодувальників. Необхідність 
розроблення детальної інструкції та проведення ґрунтовної роботи з оцінювальниками 
пояснюється серед іншого і тим, що «ми впізнаємо лише те, що уже знаємо» [11, p. 94]. 
Без проведення такої попередньої роботи кодувальники можуть просто «не помічати» 
ті категорії, наявність яких вони мали б фіксувати. Після виконання ними кодування 
здійснювалась статистична перевірка надійності шляхом обрахунку відсотку згоди та κ 
Коена (для двох кодувальників та дихотомічних змінних) та інтра-класового коефіцієнта 
кореляції ІССС, який використовують в ситуації, коли працювало більше, ніж два ко-
дувальники номінальних змінних. Тобто було дотримано покроковості процедур, на 
які вказував Ф. Белл.

До проведення методологічного експерименту з кодування проективних малюнків 
були залучені студенти кафедри історії та теорії соціології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, які проходили виробничу практику у Центрі міської 
історії Центрально-Східної Європи у 2013–2014 роках. Це були студенти четвертого та 
п’ятого (спеціалісти та магістри) курсів. У дослідженні надійності кодування викори-
стано результати кодування п’яти осіб (четверо дівчат і один хлопець). Перед початком 
роботи усі вони проходили інструктаж, під час якого на прикладі конкретних малюнків 
чи інтерв’ю студенти спершу під керівництвом інструктора, а згодом самостійно при-
своювали значення тим чи іншим категоріям. 

Кодувальний лист містив перелік змінних, кожна з яких мала власне віяло варіантів 
відповіді, а також коментарі стосовно того, що саме в конкретному випадку підлягає 
кодуванню. Загалом, більшість змінних можна поділити на дві категорії: категорія 
наявності (кодувальник вказує на те, чи присутній певний елемент на малюнку, чи ні) 
та категорія судження (кодувальник приймає рішення стосовно інтенсивності прояв-
лення певної характеристики, або ж кодує характеристику, виходячи із заданого віяла). 
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Успішність кодування категорії наявності безпосередньо залежить від випадкових, як-
от уважність чи втома, та систематичних особистих характеристик. До других можна 
зарахувати загальну культурну компетентність, скажімо, кодувальник має вміти по-
бачити на малюнку простору ті сакральні об’єкти, які належать не лише до його чи 
її релігійної традиції. Яскравим прикладом такої похибки були результати кодування 
наявності дому на проективному малюнку – одна із кодувальниць була схильна бачити 
його вдвічі частіше, аніж це робили інші. Стосовно категорії судження, то тут осо-
бливо важливо враховувати систематичні «зсуви», які можуть бути у кодувальників. 
Наприклад, дехто може регулярно присвоювати вищі або нижчі значення залежно від 
власних переконань та оцінок. Саме тому для проектів, які ґрунтуються на кодуванні, 
дуже важливо залучати декількох кодувальників, щоб виявити та мінімалізувати вплив 
як випадкових, так і систематичних чинників. 

Ця стаття має на меті проілюструвати особливості кодування категорій наявності. 
Їм у кодувальних таблицях відповідали змістові запитання, які передбачали бінарну 
відповідь «так» / «ні», на зразок то, чи зображено на малюнку вулицю, парк або 
індустріальний об’єкт. У процесі перевірки надійності кодування цих змінних було 
використано k Коена та для зівставлення – відсоток згоди. На відміну від тесту k2, який 
оперує частотами, k Коена побудована на ймовірностях і вказує на те, чи співпадіння в 
оцінках кодувальників не могло статися випадково. Цей показник може варіювати від 
-1 (ідеальне неспівпадіння) до 1 (ідеальне співпадіння), а 0 означає те, що кодуваль-
ники могли дійти до згоди випадково. Ілюстрація ситуацій з розподілу оцінок двох 
кодувальників – k1 і k2 – запропонована у таблиці 1.

Таблиця 1
Моделювання ситуацій при різних значеннях каппи

Ідеальне неспівпадіння, 
k

Ідеальне співпадіння, 
k

Випадковий збіг, 
k

K2: так K2: ні K2: так K2: ні K2: так K2: ні
K1: так 0 50 K1: так 50 0 K1: так 25 25
K1: ні 50 0 K1: ні 0 50 K1: ні 25 25

Обрахунок k Коена здійснюється на основі ймовірного підходу до визначення рівня 
згоди між кодувальниками, тому в ідеальній ситуації значення присвоєних категорій 
мали б бути незалежними. Проте оскільки студенти оцінювали одні й ті самі малюнки, 
це обмеження потрібно враховувати. Як можливе рішення дослідники також пропо-
нують застосовувати коефіцієнти AC1 та α Аікіна [6, p. 70], які засновані на більш 
реалістичному припущенні, що тільки частина спостережуваних оцінок може збігтися 
випадково, однак в основі свого обрахунку вони мають той самий алгоритм, що і k Коена, 
і різняться від неї хіба обрахунком очікуваних частот. Саме тому це дослідження 
орієнтуватиметься на k Коена, хоча про її обмеження також потрібно пам’ятати під 
час інтерпретації результатів.

Інтерпретація значення k  Коена зазвичай здійснюється за такою схемою [12, 
р. 362]: 
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- 0,01-0,20 – відсутність згоди;
- 0,21-0,40 – слабкий рівень згоди;
- 0,41-0,60 – середній рівень згоди;
- 0,61-0,80 – значний рівень згоди;
- 0,81-0,99 – майже ідеальна узгодженість.

Натомість, ми пропонуємо замість запропонованих п’яти виділити три інтервали, 
пам’ятаючи, також, про їхню умовність: 

1) менше 0,33 – недостатня узгодженість; 
2) 0,34–0,66 – задовільна узгодженість; 
3) понад 0,67 – достатня узгодженість. 

За таких умов значення менше 0,33 однозначно відкидаються, понад 0,67 – при-
ймаються, а стосовно значень в інтервалі між 0,34 та 0,67 рішення залежить від: 
1) рівня узгодженості між іншими кодувальниками; 2) наповненості категорій – ідеться 
про вимогу, яка необхідна для тесту χ2, однак в контексті k Коена не фігурує – частоти 
не менше 5 у комірках, стосовно яких перевіряється рівень згоди; 3) наближеності до 
одного із крайніх значень; 4) відсотка згоди між кодувальниками. Щодо останнього, 
то також потрібно враховувати існування «парадоксу каппи», коли низьким значення 
k Коена відповідає значний відсоток згоди, про який згадують 

Е. Вієра та Дж. Гаррет [12, р. 362]. Саме тому прийняття рішення щодо задовільності 
рівня згоди має ґрунтуватися на комплексі умов, а не лише на одній із них.

Щоб проілюструвати особливості роботи з k Коена, наведемо декілька таблиць 
із результатів методологічного експерименту із залучення декількох кодувальників. 
Кожна комірка містить показник k Коена для двох кодувальників, наприклад, К1 і К2 
або К3 і К5, а для порівняння в дужках наведено відсоток згоди між ними, котрий, хоч 
і не є надто надійним показником, однак часто використовується у дослідженнях, що 
ґрунтуються на присвоєнні кодувальниками значень певним категоріям. Також зазна-
чимо, що усі k Коена є статистично значимими на рівні р=0,001. 

Приклад, який ілюструє значення k Коена при кодуванні бінарної змінної (наявність 
людей на малюнку), наведено у таблиці 2. Комірка на перетині колонки та рядка вказує 
на рівень згоди між двома кодувальниками. Наприклад, значення, що виділене жирним 
шрифтом – 0,552 (96,0) – показник згоди (k Коена та відсоток співпадінь у присвоєні 
значень) між К2 та К4, другим та четвертим кодувальником.

Таблиця 2
Згода стосовно зображення людей (так або ні)

К1 К2 К3 К4
К2  0,687 (97,3)    
К3  0,604 (97,7)  0,618 (96,9)   
К4  0,517 (96,9)  0,552 (96,0)  0,853 (99,1)  
К5  0,479 (95,5)  0,510 (94,7)  0,508 (96,0)  0,552 (96,0)
  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)
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Отож, при зівставленні кодування присутності людей на малюнках каппа у 8 випад-
ках із 10 входять до інтервалу задовільної надійності, а у двох випадках – достатньої, 
у той час як відсоток згоди становить понад 95 % майже в усіх випадках. Цей резуль-
тат вказує на те, що учасники методологічного експерименту легко ідентифікують 
антропоморфні фігури на малюнках «свого простору». Щоправда, люди присутні 
лише на 2,7 % – 5,8 % усіх проективних малюнків, а тому замість відсотка згоди варто 
акцентувати увагу лише на значеннях k Коена.

Щодо оцінок наявності на проективних малюнках культових споруд (таблиця 
3), то у цьому випадку кодувальники продемонстрували дуже високу одностайність: 
усі значення k Коена потрапляють до третього інтервалу (достатня узгодженість), а у 
половині випадків вони становлять понад 0,8. Це можна пояснити тим, що існує поши-
рений спосіб зображення, наприклад, церков, які маркуються хрестом на куполі, а тому 
кодувальники легко їх відрізняють. Аналогічно, є досить поширені способи маркування 
мечетей (зображення мінарету з півмісяцем поряд з будівлею) та синагог (будівля із 
зіркою Давида). До того ж, респонденти інколи підписували зображені об’єкти, що 
значною мірою полегшувало процес кодування. Нарешті, ця категорія досить чітко 
окреслена, а тому класифікувати церкву, мечеть або синагогу як культову споруду не 
вимагає значних зусиль, хоча і залежить від культурної компетентності. Будівлі цього 
типу, згідно з оцінками учасників методологічного експерименту, присутні на кожному 
п’ятому малюнку.

Таблиця 3
Згода стосовно зображення культових споруд (так або ні)

К1 К2 К3 К4
К2  0,823 (93,7)    
К3  0,855 (95,1)  0,832 (94,2)   
К4  0,836 (94,7)  0,732 (91,1)  0,846 (95,1)  
К5  0,682 (89,3)  0,713 (91,5)  0,742 (91,5)  0,746 (92,0)
  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)

Досить цікава ситуація виникла із кодуванням дому (таблиця 4). У порівнянні 
з рештою кодувальників, які вказували на його присутність у більш, аніж третині 
випадків, одна із учасниць експерименту була схильна бачити дім на кожному третьому 
із чотирьох малюнків. Врахування цієї системної похибки і вилучення одного рядка з 
аналізу призводить до зростання значення k Коена, яка тепер варіює в інтервалі від 0,478 
до 0,706 і її середнє значення становить 0,612 (без вилучення одного із кодувальників 
середнє значення k Коена для усіх п’яти кодувальників становить 0,485). Цей випадок 
показує, як систематична похибка впливає на надійність результатів загалом. 
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Таблиця 4
Згода стосовно зображення дому (так або ні)

К1 К2 К3 К4
К2  0,694 (84,9)    
К3  0,506 (75,5)  0,586 (80,8)   
К4  0,478 (74,2)  0,706 (86,6)  0,699 (86,2)  
К5  0,364 (67,5)  0,278 (58,6)  0,293 (60,0)  0,243 (56,0)
  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)

Стосовно інших елементів зображення, то у випадку спільності оцінок наявності 
на малюнках громадських споруд каппа варіює в інтервалі 0,375–0,681, індустріальних 
об’єктів – 0,427–0,799, пам’ятників – 0,489–0,780, парків та скверів – 0,498–0,812. В 
усіх випадках значення належать до задовільного рівня надійності, хоча у випадку 
громадських споруд та індустріальних об’єктів один із кодувальників вказував значно 
меншу кількість одиниць, аніж решта. Це можна пояснити тим, що ці типи споруд 
інколи важко ідентифікувати, а самі поняття можуть включати в себе різнотипні об’єкти. 

Під час роботи з малюнками також була присутня бінарна змінна, яка фігурувала 
не як категорія наявності, а як категорія судження: згода стосовно розміщення малюнку 
на аркуші (по центру або збоку). У її випадку каппа становила від 0,444 до 0,620, що 
відповідає варіативності в межах задовільного.

Таблиця 5
Згода стосовно розміщення на аркуші (центр або збоку)

К1 К2 К3 К4
К2  0,444 (75,1)    
К3  0,620 (86,6)  0,470 (76,0)   
К4  0,527 (79,5)  0,591 (80,4)  0,575 (81,3)  
К5  0,576 (84,8)  0,550 (79,5)  0,591 (84,8)  0,516 (78,6)
  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)  Kappa (%)

Отож, результати методологічного експерименту стосовно кодування проективних 
малюнків ілюструють задовільний і достатній рівень надійності даних, що стосуються 
категорії наявності. Найбільша одностайність проявляється в тих випадках, коли існує 
певний «звичний» спосіб малювання того чи іншого об’єкта, як у випадку із зображен-
ням людей чи культових споруд. Значною мірою досягнути вищого рівня надійності 
допомагають підписи об’єктів та записані коментарі респондентів під час виконання 
цього завдання.

На цьому етапі можна зробити декілька загальнометодологічних висновків-реко-
мендацій, які безпосередньо стосуються надійності кодування проективних малюнків:

1) перед початком кодування: 
1.1) здійснення інтерпретативного аналізу вибірки зображень для уточнення 

категорій у кодувальних таблицях;
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1.2) апробація кодувальних таблиць на іншій вибірці матеріалів із проведеного 
дослідження;

1.3) обговорення кодувальних таблиць у середовищі дослідників-спеціалістів у 
заданій темі, яка підлягатиме кодуванню;

1.4) розроблення детальної інструкції для роботи із кодувальними таблицями;
1.5) проведення навчання групи кодувальників з використанням реальних 

випадків з масиву зображень; 
2) у процесі кодування: 

2.1) контроль за самостійністю реалізації поставленого завдання;
2.2) регулярна перевірка якості роботи (наприклад, кожен учасник методичного 

експерименту один із 50 малюнків кодує в присутності інструктора);
2.3) проведення обговорення з групою кодувальників після завершення їхньої 

роботи (виявлення проблемних моментів, які треба враховувати під час 
здійснення подальшого аналізу результатів);

3) під час аналізу закодованих матеріалів:
3.1) розроблення оптимальної схеми для прийняття рішення стосовно задовільності 

рівня згоди, наприклад, три рівні значення κ – незадовільна, задовільна, достатня;
3.2) врахування наповненості категорій, особливо у випадку незначного або 

надто великого наповнення значенням комірок у таблицях, на основі яких 
обраховується рівень згоди, і вибір на користь κ, а не відсотка згоди;

3.3) зіставлення з одновимірними частотними та відсотковими розподілами, які 
допомагають виявити системні відмінності у інтерпретації;

3.4) залежність якості кодування від природи даних (наприклад, більша згода 
стосовно чітко окреслених культурних категорій, як-от культові споруди);

4) під час підбирання матеріалів для публікації: 
4.1) детальний опис методології проведення дослідження і процедури кодування 

його результатів;
4.2) наведення різних прикладів, котрі як підтверджують, так і спростовують 

авторські твердження.
Щодо перспектив для подальшого дослідження, то актуальною залишається мож-

ливість зваження значень відповідно до значень κ, подальше експериментування з 
процедурою кодування і статистичними показниками надійності роботи кодуваль-
ників, а також уточнення розробленої схеми роботи за допомогою інших емпіричних 
досліджень.
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While ensuring the reliability of coding visual materials (and projective drawing is an 
example of such type of data), researcher has to take into account two main lines of work: 
informative and statistical. Informative block integrates preparation of reliable instructions 
and coding tables, which had to be tested and discussed with experts, providing trainings for 
group of independent coders, and checking the quality of their work-in-progress and overall 
results. Statistical block involves decisions about mathematical procedures, which would be 
used for testing reliability, and relevant calculations.  

Author reveals problems with using percentage of agreement between independent 
coders and gives reasons in favor of Cohen’s k. This statistical coeffi cient was developed 
by Jacob Cohen in 1960s, and it is commonly used in mass-media studies. Cohen’s k is 
calculated as ratio of the difference between observed and expected by chance percentage 
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of agreement between coders and the difference between one and expected percentage of 
agreement. This coeffi cient could be used as a measure of agreement between only two 
coders, and it is designed for work with nominal variables.

Author shows how Cohen’s k as reliability measure could be used for analyzing coded 
projective drawings. Those drawings were created during interviews in 14 Ukrainian regions, 
which were collected in 2012–2014 for «Region, nation and beyond» project, founded 
by University of Saint Gallen in Switzerland. Projective drawings depicted informant’s 
perception of his or her «own space». Group of fi ve independent coders (BA and MA 
students from the department of history and theory of sociology from Ivan Franko Lviv 
National University) worked with two types of variables: categories of presence (binary 
nominal) and categories of judgment (nominal or ordinal). Cohen’s k was calculated for 
categories of presence, and the percentage of agreement was used as a comparison to it. 
Also author developed her system of making decisions about the reliability of coding based 
on the meaning of Cohen’s k.

Finally, this article contains general guidelines for coding visual materials according to 
the stage of the research: from developing coding tables to preparing materials for publication.

Keywords: Cohen’s k, coding, reliability, projective drawing.
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Українська соціологія уже має певний досвід теоретичних рефлексій етно-
соціокультурної маргінальності. Верифікація теоретичних конструкцій даними 
емпіричного соціологічного дослідження підтвердить наші уявлення щодо характе-
ристик цього явища, допоможе розробити ефективні технології усунення його деструк-
тивних функцій. Розвідка спрямовується на вирішення проблеми визначення емпірично 
фіксованих індикаторів етносоціокультурної маргінальності.
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Одним із атрибутів наукового знання є верифікація теоретичних положень дани-
ми емпіричних досліджень. Цей вимір, тобто здатність до верифікації, є невід’ємною 
рисою соціології як особливої галузі наукового знання. Констатація названого факту 
означає, що соціологічне дослідження, по-перше, може претендувати на статус науко-
вого тільки у тому разі, коли його теоретичні положення знаходять своє підтвердження 
емпіричними даними. Іншими словами, у такий спосіб доводять, що соціологічне 
дослідження не є «голим» теоретизуванням, умоглядною спекуляцією. Емпірична 
верифікація незаперечно стверджує, що теоретичні концепції цієї науки вибудовуються 
на конкретному емпіричному підґрунті, вони адекватно відображають об’єктивні дійсні 
виміри соціальної реальності. По-друге, здатність до верифікування емпіричними 
даними теоретичних соціологічних концепцій надає  дослідженням цієї суспільної 
дисципліни великої практичної цінності. Адже верифіковані теоретичні соціологічні 
концепції не тільки глибоко, сутнісно, достовірно відображають об’єктивні, реально 
існуючі взаємозв’язки, взаємозалежності, взаємодії, що мають місце у соціальному 
середовищі. Завдяки цим своїм атрибутивним вимірам соціологічна теорія розкриває 
інший свій важливий аспект – технологічність. Теоретичні конструкції соціології у пев-
ному аспекті треба розглядати і як технології трансформування соціальної реальності, 
надання їй вимірів передбачених соціоінженерними проектами.

Саме на кореляцію теоретичних положень і емпіричних вимірів як на визначальну 
рису соціологічного дослідження вказують автори монографії «Робоча книга соціолога»: 
«Важливою процедурою в соціологічному дослідженні є зіставлення теоретичних по-
ложень та емпіричних даних із метою подальшого емпіричного обґрунтування гіпотез. 
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Для розв’язання цих завдань застосовують спеціальні логічні операції» [1, с. 118]. 
Найважливішими із цих операцій є інтерпретація і операціоналізація понять. Сутність 
цих процедур полягає у відповіді на запитання: в яких емпірично фіксованих формах 
об’єктивуються виміри предмета дослідження. Або, іншими словами, ця процедура 
зводиться до пояснення того, у яких об’єктивно існуючих, чуттєво даних формах 
розкривається зміст абстрактного поняття, що ним позначається цілісна сукупність 
найзагальніших характеристик досліджуваного явища. 

Автори цитованого вище монографічного дослідження визначають такі вимоги до 
процедури інтерпретації та операціоналізації понять: «Розкриття змісту понять може 
бути повним тільки у тому разі, якщо його інтерпретація відбувається у двох напрямах: 
зіставлення цього поняття з іншими поняттями (теоретична інтерпретація поняття) і 
зіставлення його з даними спостереження і експерименту, тобто з емпіричними даними 
(емпірична інтерпретація поняття). У першому разі розкривається теоретичний зміст 
поняття, у другому – емпіричний. Емпірична інтерпретація понять є специфічною 
процедурою пошуку емпіричних значень теоретичних термінів» [1, с. 118–119]. 

Отже, цілком виправдано буде стверджувати, що обов’язковою методологічною ви-
могою до повноцінного соціологічного пошуку як наукового дослідження серед іншого 
є емпірична інтерпретація змісту теоретичних понять. У межах такого методологічного 
підходу до соціологічного дослідження теоретичний аналіз є своєрідною пропедев-
тичною частиною повномасштабного, тобто такого, яке містить у собі дві складові, 
теоретичну та емпіричну, єдиного комплексу соціологічної рефлексії.

Необхідність здійснення емпіричної інтерпретації абстрактних теоретич-
них понять пояснюється тією обставиною, що цілісні сукупності властивостей, 
«схоплені» змістом теоретичних абстракцій, не мають безпосередньої форми ви-
явлення. Звідси і з’являється методологічна вимога, тлумачення змісту абстрактного 
поняття у змісті тих понять, які відображають безпосередні, емпірично фіксовані форми 
виявлення характеристик явища, цілісна сукупність вимірів якого «схоплена» у змісті 
абстрактного поняття. Такі поняття у соціології позначаються як поняття-індикатори. 
Термін «індикатор» застосовується тут у традиційній для соціології інтерпретації: 
«Індикатор (лат. Indicator – покажчик) – доступна спостереженню і вимірюванню харак-
теристика об’єкта, що вивчається. Необхідна умова для вибору індикатора – наявність 
зв’язку (безпосереднього або опосередкованого) між індикатором і тією характеристи-
кою, яку він, на думку дослідника, повинен виявити. Як індикатор може виступати 
або сама характеристика, або її стан, зміна цього стану та міри цієї зміни. Із ряду 
індикаторів, притаманних об’єкту, що вивчається, вибирають найбільш харак-
терний» [2, с. 142]. 

Застосуємо тепер ці універсальні для наукового пошуку, а отже, і для соціологічного 
дослідження, методологічні вимоги з метою визначення індикаторів, тобто емпірично 
доступних спостереженню і вимірюванню характеристик явища етносоціокультурної 
маргінальності. Чи, іншими словами, доведемо, що виміри етносоціокультурної 
маргінальності об’єктивуються у названих нижче доступних безпосередньому спосте-
реженню і вимірюванню явищах, сукупність характеристик яких відображена змістом 
понять-індикаторів.
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Термін «етносоціокультурна маргінальність» – це високого рівня абстракція, 
теоретичне поняття, яке своїм змістом відображає, по-перше, специфічний якісний 
стан етносоціокультурної системи, по-друге, особливий тип соціокультурних систем. 
Маргінального стану соціокультурна система набуває у межах її перетворення зі стану, 
що може бути позначений термінами «початковий», «вихідний» тощо, до стану, який 
доцільно назвати як «цільовий», «прогнозований» і таке інше. За певних обставин, 
зусиллями соціоінженера, який здійснює трансформацію етносоціокультурної системи, 
тобто переводить її зі стану «вихідний» у стан «прогнозований», ця система у межах 
між початковим і цільовим станами тільки частково втрачає виміри початкового стану 
і набуває певної сукупності, але не усіх прогнозованих вимірів. Такий якісний стан 
етносоціокультурної системи характеризує специфічне поєднання певної частини, але 
не усіх і початкових, і цільових вимірів. У цьому стані етносоціокультурна система 
зберігає частину вимірів початкового стану і за цими вимірами вона ідентифікується із 
цим станом, тобто частково знаходиться у ньому. Водночас вона встигає набути певної 
множини вимірів цільового стану, а отже (принаймні частково), ідентифікується з 
вимірами прогнозованого стану, знаходитися і у ньому. Названі вище характеристики 
вихідного і цільового станів у особливий спосіб взаємодіють, а отже, знаходяться у 
взаємозв’язках, взаємозалежностях тобто, інтегруються у системну цілісність. У такий 
спосіб утворена, етносоціокультурна система перебуває на межі, на узбіччі двох якісно 
різних станів, частково ідентифікується з кожним із них і водночас є якісно новою 
специфічного типу етносоціокультурною системою. Цей специфічний якісний стан і, 
водночас особливий тип, етносоціокультурної системи відображається змістом понять 
«маргінальний стан етносоціокультурної системи» та «маргінальна етносоціокультурна 
система». 

Наголосимо, маргінальна соціокультурна система, а отже і етносоціокультурна си-
стема якісних вимірів маргінальності, набуває через її незавершену трансформацію. У 
цьому разі не йдеться про причини часткового перетворення, через яке соціокультурна 
система набула маргінальних характеристик. Констатується тільки наявність причинно-
наслідкового зв’язку певного якісного стану соціокультурної системи із незавершеною її 
трансформацією. Наголосимо, незавершене перетворення соціокультурної системи при-
водить її у маргінальний стан, породжує специфічний тип – маргінальну соціокультурну 
систему.

Маргінальність як стан етносоціокультурної системи можна зобразити графічно 
(див. рис. 1). Для цього початковий якісний стан системи буде позначено індексом «А», 
а цільовий – індексом «С». У процесі руху від початкового стану «А» до цільового 
стану «С», тобто у межах перебігу її трансформування етносоціокультурна система 
втрачає частину вимірів (структурних характеристик) початкового стану і набуває 
частини характеристик (вимірів структури) стану цільового. У такий спосіб параме-
три цих станів (елементи структури) в особливий спосіб поєднуються, інтегруються, 
а це означає, що етносоціокультурна система входить у специфічний (маргінальний) 
якісний стан відносно початкового і цільового, що його буде позначено індексом «ас». 
У межах проміжного якісного стану етносоціокультурна система за своїми вимірами 
є такою, характеристики якої найадекватніше відображає термін «маргінальність». 
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Чи, іншими словами, засобом трансформування утворюється якісно нова специфічна 
етносоціокультурна система, особливість якої своїм змістом відображає дефініція 
«маргінальна етносоціокультурна система».

Рис. 1
 
Точка «ас», що позначає маргінальний стан етносоціокультурної системи, може 

знаходитися будь-де у просторі між точкою «А» і точкою «С». Етносоціокультурна 
система, яка у процесі її (трансформування) руху від якісного стану, позначеного 
точкою «А», до якісного стану, позначеного точкою «С», знаходиться у точці «ас», є 
маргінальною етносоціокультурною системою. Така система – це якісно нове систем-
не утворення, за сукупністю своїх вимірів відмінне від систем, позначених індексами 
«А» та «С». Тобто маргінальні соціокультурні, а відтак і етносоціокультурні системи, 
є специфічним типом систем. Дослідження цього типу систем є одним із актуальних 
завдань для української соціології.

Як показує аналіз його застосування, евристичний потенціал сформульовано-
го провідним теоретиком Чикагської школи соціології Робертом Е. Парком понят-
тя «маргінальна особа» виявився напрочуд потужним. Зміст дефініції є настільки 
глибоким, а розвиток її обсягу настільки стрімким, що беззаперечним треба вважа-
ти твердження М. Шульги: «…майже все в суспільному житті можна визначити як 
маргінальність» [3, с. 5]. Підтвердженням цієї його тези можна зокрема вважати і 
сформульоване в українській соціології (етносоціології) теоретичне визначення явища 
етносоціокультурної маргінальності1. 

Проте теоретичного обґрунтування можливості існування явища етносоціокультурної 
маргінальності у контексті його соціологічного дослідження буде недостатньо. 
Пояснюється такий підхід попередньо окресленою природою соціологічної науки. 
За визначенням, свої теоретичні конструкції вона обґрунтовує даними емпіричного 

1 Див., наприклад, статтю М. Шульги «Національна і політична маргіналізація за умов 
системної кризи».
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аналізу. Тобто, перед дослідником постає потреба доведення буття етносоціокультурної 
маргінальності не тільки у теоретичних побудовах, конструкціях, але й емпірично 
фіксованих формах. Або, іншими словами, необхідно пояснити як сукупність вимірів 
«схоплених» змістом категорії «етносоціокультурна маргінальність» виявляється у 
емпірично фіксованих явищах, характеристики яких відображені змістом понять, по-
значуваних у соціології як поняття-індикатори. 

Вектор пошуку емпіричних індикаторів етносоціокультурної маргінальності 
визначається природою соціальної реальності, яку П. Сорокін тлумачить як реальність 
соціокультурну. «Кожен процес значущої людської взаємодії складається із трьох 
компонентів… Ці компоненти включають у себе: 1) мислячих, діючих і реагуючих 
людей, які є суб’єктами взаємодії; 2) значення, цінності і норми, завдяки яким індивіди 
взаємодіють, усвідомлюючи їх і обмінюючись ними; 3) відкриті дії і матеріальні арте-
факти як рушії або провідники, за допомогою яких об’єктивуються і соціалізуються 
нематеріальні значення, цінності і норми» [4, с. 193]. В іншому місці він розвиває цю 
тезу так: «Структура соціокультурної взаємодії… характеризується трьома аспектами 
невіддільними один від одного: 1) особистість як суб’єкт взаємодії; 2) суспільство як 
сукупність індивідів, що взаємодіють із його соціокультурними відносинами і про-
цесами і 3) культура як сукупність значень, цінностей і норм, якими володіють особи, 
що взаємодіють, і сукупність носіїв, що об’єктивують, соціалізують і розкривають ці 
значення. … Жоден із членів нерозривної тріади (особистість, суспільство і культура) 
не може існувати без двох інших. Не існує особистості як соціуму, тобто як носія, 
творця і користувача значеннями, цінностями і нормами без кореспондуючих куль-
тури і суспільства. За їхньої відсутності можуть існувати тільки ізольовані біологічні 
організми. Аналогічно немає надорганічного суспільства без взаємодіючих особисто-
стей і культури; немає і живої культури без взаємодіючих особистостей і суспільства. 
Тому жодне із цих явищ не можна досліджувати належно без розгляду інших складо-
вих тріади» [6, с. 218–219]. Тобто, соціальну групу (а, отже і етносоціальну) потрібно 
досліджувати і як певну культуру (значення, цінності і норми), колективно вироблену 
цією групою. 

У межах сформульованого П. Сорокіним підходу, етносоціокультурна система 
розкривається як система етносоціокультурних значень, норм і ціннісних орієнтацій, 
колективно вироблених певною (у нашому разі етнічною) спільнотою. Тобто, ця си-
стема характеризується деякою специфікою, полягає вона у тому, що система має не 
універсальні соціальні, а особливі, етносоціальні виміри. Найважливішими, загаль-
ними, визначальними вимірами етнічності соціокультурної системи є мова, куль-
тура та етнічна самосвідомість. Ці виміри відмежовують етнічність від неетнічності, 
наприклад, професійності, кровної спорідненості, релігійності тощо. Тобто, названа 
вище сукупність вимірів (мова, культура, етнічна самосвідомість) надає соціальній 
спільності етнічної своєрідності, специфіки, вирізняє її серед соціальних спільностей як 
етнічну соціокультурну спільноту. Названі універсальні риси етнічності відмежовують 
етнічні від неетнічних спільнот.

Вище ми уже наводили традиційне в українській соціології тлумачення індикаторів, 
згідно з яким як індикатор може виступати або сама характеристика, або її стан, зміна 
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цього стану та міри цієї зміни. З низки індикаторів, притаманних об’єкту, що вивчається, 
вибирають той, що є найхарактернішим для відображення досліджуваних аспектів. На 
підґрунті такої інтерпретації індикаторів тепер потрібно пояснити, які ж емпірично 
фіксовані соціальні явища виправдано буде віднести до форм об’єктивації етнічної 
маргінальності. Для цього треба зробити короткий історичний екскурс, який допомо-
же, по-перше, пояснити актуальний стан етносоціокультурних вимірів українського 
суспільства, по-друге, віднайти форми виявлення етносоціокультурної маргінальності.

 Стосовно реалій українського суспільства, це означає ось що. Починаючи при-
близно із середини XVII століття, тобто протягом майже 350 років над українським 
етносом проводився унікальний в історії експеримент. За своїм змістом він зводився 
до винищення українства як етносоціокультурної системи. Відбувалося нищення як 
шляхом фізичного вигублювання носіїв української етнокультурної системи, наприклад, 
через голодомор, у роки Другої світової війни тощо, так і через нівелювання української 
етнічної культури, насамперед мови. Ця розвідка не спрямована на вивчення вище-
окресленого експерименту, її автор тільки констатує сам факт такого експерименту. 
Наше ж дослідження спрямоване на пізнання результатів і наслідків названого експе-
рименту. Його (експеримент) автор розглядає як процес трансформування української 
етносоціокультурної системи у москвинську етносоціокультурну систему, тобто як про-
цес асиміляції українства шляхом, по-перше, фізичного винищення носіїв українства і, 
по-друге, руйнування його етнічної мови, культури, духовності. Важливо зазначити, що 
у межах пропонованого підходу «москвинізація» пояснюється соціокультурним про-
цесом складнішим за асиміляцію. Асиміляція у такому ракурсі постає як тільки один із 
аспектів москвинізації. Термін «москвинство» тут використаний як історична самоназва 
(етнонім) тієї етносоціокультурної системи, у яку потугами носіїв москвинства перетво-
рювалася українська етносоціокультурна система. Тобто йдеться про процес перетворення 
етнокультурної системи «українство» у етнокультурну систему «москвинство».

На початковій стадії система, що трансформувалася мала, чіткі й однозначні 
виміри, вони позначаються терміном «українство». Результатом перетворень перед-
бачалося надання цій системі якісно інших характеристик. Їхня цілісна сукупність 
буде позначена терміном «москвинство». Трансформаційні зусилля не увінчалися 
успіхом, тобто москвинський соціоінженер не отримав прогнозованого ним резуль-
тату, етносоціокультурна система «українство» не перемістилася у якісний стан 
«москвинство». Водночас трансформаційні потуги названого вище соціоінженера 
мали певні наслідки1. У структурі української етнічної суперкультури сформувалася 
специфічна субкультура. Сукупність вимірів цієї субкультури адекватно відображає 
термін «етномаргінальна субкультура».

Отже, якщо етносоціокультурна система має чітко визначені, сталі характеристики 
мови, культури, етнічної самосвідомості, то маргінальна етносоціокультурна система 
1 Автор розрізняє поняття «результат» і «наслідок». Результат (трансформації) – це такий стан 

вимірів системи, якого вона мала б набути відповідно до проекту соціоінженера. Тобто ре-
зультат – це сукупність прогнозованих соціоінженером характеристик трансформовуваної 
ним системи. Наслідок – це такий стан соціокультурної системи, якого вона набула через дії 
соціоінженера, але сукупності вимірів якого соціоінженер не передбачав.
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(етномаргінальна субкультура) матиме характеристики, що частково ідентифікуються 
із двома різними якісними станами (початковим та цільовим), що їх вона набуває 
у просторі під час руху від початкового до цільового станів. Тобто емпіричними 
індикаторами етносоціокультурної маргінальності є зміни стану вимірів етнічності. 
Це означає, що у маргінальній етносоціокультурній системі кожну із найважливіших, 
визначальних рис етнічності характеризуватиме специфічне змістове наповнення її 
вимірів. Наприклад, мовні форми наповнюються змістом, що засвідчує поєднання 
певних вимірів кожної із мов. Мова заполоняється суржиком, наприклад, кальками 
слів іншої (цільової) мови, невиправданими запозиченнями слів іншомовного похо-
дження, неправильними наголосами тощо. Тут мається на увазі, що мова маргінальної 
етносоціокультурної системи не збагачується через процес культурного ендосмосу, а 
саме збіднюється шляхом її забруднення мовними зворотами іншомовного походження, 
що не розширюють інтерпретативний потенціал мови, а навпаки збіднюють, звужують 
його неприродними запозиченнями. 

У сфері культури формою виявлення маргінальності етносоціокультурної си-
стеми може бути зокрема ставлення до історичних героїв, подій того етносу, в 
етносоціокультурній системі якого утворюється етномаргінальна структурна ланка. Це 
стосовно реалій українського суспільства може бути відношення до таких історичних 
постатей, як Іван Мазепа, Симон Петлюра, Роман Шухевич. Або ж оцінки діяльності 
УПА чи армії УНР, битви під станцією Крути тощо. Тобто, у сфері культури етнічна 
маргінальність виявляється через ціннісні орієнтації маргінальної етнічної субкультури 
до культурних значень етнічної суперкультури. 

Нарешті у сфері самосвідомості мова може йти про таку форму виявлення 
маргінальності етнічної субкультури, як ідентифікація себе із атрибутивними вимірами 
етнічної суперкультури. Наприклад, якщо індивід ідентифікує себе із певною етнічною 
спільнотою, то цілком виправдано буде очікувати, що він вважатиме рідною мову того 
етносу, із яким він себе ототожнює. Чи, іншими словами, якщо індивід ідентифікує 
себе із тією чи тією етнічною спільнотою, то до тих чи інших конкретних звичаїв 
цієї етнічної спільноти він також відноситиметься як до своїх, близьких йому, одно-
полярних із тим етносоціокультурним середовищем, носієм якого є така людина.

Якщо ж індивід ідентифікує себе із певним етносом, але водночас рідною визначає 
мову не того етносу, із яким він себе ідентифікує, а іншого, того, який є для ньо-
го чужим, то виправдано буде стверджувати те, що тут має місце неповна, часткова 
самоідентифікація індивіда із певним етносоціокультурним середовищем. Наприклад, 
якщо особа, котра називає себе українцем, отже, ідентифікує себе як українця, водночас 
рідною вважає російську мову, то за своїми етнокультурним вимірами така особа част-
ково збігається з кожною із цих якісно різних етносоціокультурних систем. Насправді 
така особа знаходиться на межі, на узбіччі двох різних етносоціокультурних середовищ. 
А це означає, що відносно цих двох різних середовищ така особа займає маргінальне 
становище. Відповідно, етносоціокультурна система, носієм якої є такий індивід, також 
кваліфікується як етномаргінальна. Адже одна сукупність характеристик етнічності 
такої етносоціокультурної системи частково ідентифікується із «початковим», а інша 
з «цільовим», чи, іншими словами, прогнозованим, очікуваним якісним станом. 
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Визначені у розвідці індикатори етносоціокультурної маргінальності забезпечать 
можливість проведення широкомасштабного емпіричного соціологічного дослідження 
з метою встановлення, по-перше, чіткої і однозначної відповіді на питання щодо 
чисельності етномаргінальної групи в Україні, по-друге, визначать її просторову 
локалізацію. По-третє, стануть підґрунтям для розроблення механізму здійснення 
заходів, спрямованих на усунення тих дисфункцій, які корелюються із наявністю в 
структурі українського суспільства етномаргінальної соціокультурної спільноти.
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The evolution of the theoretical and methodological approaches to understanding of the essence 
of the ethnicity and the character of the ethnos structure in contemporary Ukraine are critically 
analyzed in article. The changes in the number of ethnic and linguistic structures of the population 
in Ukraine in general and in some specifi c regions are analyzed in the article. The centuries-old 
depedence on Moscow oppressor has led Ukrainian ethnos to particular qualitative state that was 
already noticed by the sociological discourse. One of the forms of this state is ethnomarginal 
subculture embedded in the structure of Ukrainian etnic superculture. Ukrainian sociology already 
has some experience of theoretical refl ections on ethnosotsiociocultural marginality. Verifi cation 
of the theoretical constructs of empirical sociological research will multiply our understanding of 
the characteristics of this phenomenon and help to develop the effective technologies to address its 
destructive functions. The study addresses the problem of determining empirically fi xed indicators 
of ethnosociocultural marginality. The substance of spiritual values of the etnomarginal subculture 
is determined by its place in the structure of Ukrainian ethnic superculture. The contemporary 
conditions of interethnic relations are analyzed and the prospects of future researches are pointed 
out. The author focuses on methodological problems of subject’s fi eld.
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Розкрито особливості становлення і розвитку вітчизняної соціологічної науки у 
60–70-ті рр. ХХ століття. Висвітлено діяльність трьох соціологічних центрів, які діяли на 
той час у м. Львові. Додатковим фокусом аналізу є дослідження західноукраїнського села 
за період 1939–1970 років, проведеного відділом конкретно-соціологічних досліджень 
Інституту суспільних наук Львівського державного університету імені Івана Франка.  

Ключові слова: інституціоналізація, масові опитування, промислова соціологія, 
соціологія студентства, соціологія села.

Аналіз розвитку вітчизняної соціологічної науки показує, через яку гостру боротьбу 
і конфлікти вона пробивала собі дорогу в життя, завойовуючи науковий авторитет та 
вплив у державі та суспільстві. Без зайвого перебільшення можна сказати, що жодна га-
лузь суспільного знання не зазнала подібних «ходінь по муках», особливо це стосується 
радянського періоду, коли у другій половини ХХ століття відбувалося її становлення 
як самостійної наукової дисципліни.

Життєві труднощі спонукають до їхнього всестороннього осмислення та висновків. 
На наш погляд, усі майбутні покоління вітчизняних соціологів повинні знати і пам’ятати 
про історичні уроки та долі старших колег.

Сучасні українські соціологи стверджують про неможливість розвитку соціології 
в Радянському Союзі. У наукових статтях і монографіях акцентовано на тому, що на-
ука про суспільство не може розвиватися у суспільстві недемократичному. Ставлення 
дослідників до соціології радянського періоду здебільшого негативне, критичне або ж, у 
кращому випадку, нейтральне. Чимало соціологів вважає, що теоретико-методологічних 
напрацювань, які б заслуговували на увагу в соціології радянського періоду, не було. Але 
чи дає це право сучасним дослідникам викреслювати цей період із контексту розвитку 
історії вітчизняної соціології як цілковито безнадійний, не вартий уваги. Можливо, не 
амнезія  радянського періоду, а раціональна історична реконструкція важлива сьогодні. 
Спробуємо проаналізувати ті незначні здобутки української соціології зазначеного 
періоду, які, на нашу думку, важливі.

© Лапан Т. Д., 2015
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Розвиток української соціології упродовж XX століття був суперечливим і неодно-
значним. Україна перебувала у складі СРСР, що не могло не позначитися на розвитку 
вітчизняної соціології. Це пов’язано, без сумніву, з об’єктивними умовами, за яких розви-
валася наука у країні. Як зазначає Н. Черниш, «соціологію радянського періоду можна вва-
жати однією з найвідсталіших наук і в Україні, і загалом в СРСР… Український соціолог 
В. Степаненко додає, що становище соціології в радянській Україні було ще гіршим, ніж 
в СРСР загалом, оскільки в ній панував жорстокіший, консервативніший політичний 
та ідеологічний режим, який відверто демонстрував антипатію до соціології» [1, 
с. 116–117]. Напевно, є підстави говорити про недостатній рівень розвитку радянської 
соціології. Незважаючи на такий «науковий песимізм», у цій статті хочемо закцентувати 
увагу на процесі «відродження» інституціоналізації соціології в радянський період у 
Львові. Саме на прикладі одного з міст Західної України можна простежити цікаві факти 
щодо «співпраці» радянської влади і соціологів. Без сумніву, соціологія була потрібним 
джерелом інформації про суспільство для радянської номенклатури. Однак важливими 
соціологічними даними оперували лише на владному рівні. Соціологічні опитування 
радянського періоду засвідчують цілком протилежні дані від тих, які згодом, після 
цензурування, містили аналітичні монографії та статті. Унаслідок опитувань соціологи 
одержували реальні дані про радянське суспільство, однак «компетентні структури» 
перетворювали їх на потрібні для радянського партійного керівництва й утвердження 
певної ідеології у тому ж таки соціумі. Спробуємо підтвердити цю думку аналізом 
діяльності декількох соціологічних центрів у радянському Львові.

Про діяльність соціологічних інституцій радянського періоду в Україні відомостей, 
на жаль, мало. На сторінках українських журналів є лише поодинокі згадки про ра-
дянську соціологію [2]. Немає чіткості навіть у назвах соціологічних структур і відділів. 
Такий науковий пошук триває.

У 60-х роках ХХ століття почався новий етап розвитку соціології в радянській 
Україні. У Львові у цей час діяло три соціологічні центри: 

1) лабораторія конкретно-соціальних досліджень Львівського державного 
університету імені Івана Франка [3, арк. 5];

2) відділ конкретно-соціологічних досліджень Інституту суспільних наук 
Львівського державного університету імені Івана Франка [4];

3) відділ соціологічних досліджень Львівського відділення Інституту економіки 
АН УРСР [3, арк. 5].

Лабораторія конкретно-соціальних досліджень Львівського держуніверситету 
була створена на підставі Наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР № 195 від 15 квітня 1964 років [5, арк. 88]. У Наказі йшлося про те, що 
лабораторія створена «з метою поглиблення і розширення наукових досліджень у галузі 
суспільних наук, об’єднання зусиль колективу для розробки комплексних наукових 
праць із найважливіших питань і практик комуністичного будівництва та наукового 
атеїзму» [5, арк. 88]. Вона була штатною (бюджетною) і перебувала в безпосередньо-
му підпорядкуванні Ректорату Університету. У серпні 1964 року затверджено штат 
лабораторії у складі 4 осіб: старший науковий співробітник – 1, старших лаборантів – 
2, лаборант – 1. Згідно з Наказом Ректора від 21 квітня 1964 року § 2 «створену 
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лабораторію конкретно-соціальних досліджень передати Інституту суспільних наук 
Університету. Директору Інституту суспільних наук т. Олексюку М. М. виділити для 
новоствореної лабораторії необхідне приміщення та обладнання, вжити заходів для 
укомплектування лабораторії відповідними спеціалістами. Представити до 15 травня 
1964 року в Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та в Ректорат 
Університету план роботи лабораторії на 1964 рік» [5, арк. 88]. Основним напрямом 
досліджень стала проблематика, пов’язана з діяльністю вищої школи.

У 1963–1969 роках після розформування Львівського філіалу Академії наук 
Інститут суспільних наук діяв як частина Львівського державного університету імені 
Івана Франка. Таку реорганізацію проведено за розпорядженням ЦК КПУ. Колектив 
інституту розцінював це як перший крок до ліквідації установи. Про це йшлося у 
численних скаргах, протестах, петиціях працівників. Громадська кампанія не змогла 
зупинити задуманої в партійних верхах реформи, однак у складі університету інститут 
залишився структурною одиницею з усіма своїми підрозділами [4]. У березні 1967 року  
в Інституті суспільних наук створено новий відділ конкретно-соціологічних досліджень. 
У цьому відділі працювало 7 осіб: завідувач відділу, 4 молодших наукових співробітники 
і 2 старших лаборанти [3, арк. 4]. Відділ конкретно-соціологічних досліджень виконував 
колективну тему: «Соціалістичні перетворення в західноукраїнському селі» [3, арк. 5].

У 1966 році ліквідовано відділ економіки Інституту суспільних наук і чимало його 
працівників перейшли до створеного в 1964 році Львівського відділення Інституту 
економіки АН УРСР. У 1960-х роках, за часів «косигінської господарської реформи», 
кількість працівників інституту збільшилася втричі для «забезпечення наукового супро-
воду реформи». Вперше в історії інституту з 1965 року його економічні дослідження 
були орієнтовані на експерименти, які проводились у господарській практиці, зокрема 
під час розроблення питань удосконалення планування і матеріального стимулювання 
на підприємствах різних галузей промисловості. 

Соціологічний підрозділ Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР роз-
робив методики соціального планування на промислових підприємствах республіки. Ці 
методики і пов’язані з ними концепції, як і розроблення Донецького відділення Інституту 
економіки АН України, помітно збагатили промислову соціологію та соціологію праці 
в Україні.

Отже, в 60-х роках ХХ століття започатковано різнотематичні соціологічні 
дослідження. Однією з таких актуальних тем стало комплексне вивчення сіл у 
західних областях УРСР відділом конкретно-соціологічних досліджень Інституту 
суспільних наук . Детальніше розглянемо саме це дослідження відділу. Мета полягала 
у виявленні змін у селах західних областей УРСР за роки радянської влади та до-
сягнень у розвитку продуктивних сил, побуті, культурному і духовному житті селян. 
Звичайно, відкидаючи ідеологічну складову (продемонструвати лише досягнення і 
значні позитивні трансформації, що відбулися протягом радянського періоду порівняно 
з дорадянськими в західноукраїнському селі), дослідження проведене на високому 
теоретико-методологічному рівні.

З відібраних на початку дослідження 40 пунктів, розташованих у різних частинах 
Західного регіону, залишилося 6: Дорожів, Стенятин Львівської області, Журавлине 
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Волинської області, Колодрібка, Мирне Тернопільської області, Нижній Березів Івано-
Франківської області [6]. Протягом 1968–1970 років в усіх шести селах детально об-
стежено кожну сім’ю. Неоціненні дані одержано від самих селян шляхом анкетного 
опитування, бесід, інтерв’ю, записів спогадів, включного спостереження. Масштаби 
опитування були великими, про що свідчить обсяг і зміст інформації. Вибірка становила 
приблизно 3 тис. мешканців сіл [3, арк. 9]. 

Важливим і відповідальним етапом дослідження було складання анкети колективом 
відділу конкретно-соціологічних досліджень, за допомогою якої здобули максимально 
повну й об’єктивну інформацію. Розроблено три блоки питань (близько 500 відкритих 
питань в анкеті) [3, арк.9]. У першому блоці містилася інформація про особливості 
колгоспної власності, економічного становища селян, принципи оплати праці. У дру-
гому – про культурні особливості сільського населення, національно-психологічні 
традиції в сільському середовищі, навчання й освіту сільського населення. У третьому 
блоці (як підсумок) йшлося про позитивні зміни в західноукраїнському селі радянського 
періоду порівняно з дорадянським. Якщо економічні дослідження були серйозними, 
ґрунтувалися на статистиці і відображали нові тенденції, то дослідження «духовного 
життя», навпаки, було заідеологізованим і поверховим [7]. 

У дослідженні використано соціологічну та статистичну інформацію. Соціологічний 
інструментарій складався з двох взаємопов’язаних анкет: «Анкета сім’ї» [8] та «Анкета 
працівника».

Під час посімейного обстеження записували такі відомості:
1. Вік, стать, сімейний стан, національність, професія, місце праці й похо-

дження членів сім’ї на 1939, 1950 і 1968–1970 років.
2. Народжуваність і смертність дітей після 1920 року.
3. Одруження, розлучення, зовнішні зв’язки (виїзди, листування, родинні 

зв’язки) і вибуття членів сім’ї після 1920 року.
4. Стан землі, худоби і житла, забезпеченість господарським інвентарем, пред-

метами домашнього і культурного вжитку, книгами і періодикою в 1939 і 
1968–1970 роках, а також плани сім’ї щодо придбання їх у найближчому 
майбутньому.

5. Зміни в харчуванні, одязі, лікуванні та стані здоров’я членів сім’ї за роки 
радянської влади.

Закінчувалася анкета посімейного обстеження питаннями про ставлення членів 
сім’ї до своєї праці, професії і побутових умов на селі, про участь у культурному та 
громадському житті, дотримання релігійних обрядів, плани щодо майбутнього їхніх 
дітей. Додатково за спеціальними анкетами вивчали інтелектуальні інтереси учнів, 
життєві плани і моральні цінності молоді.

Оскільки всі питання були відкритими, це дуже ускладнювало аналіз та 
інтерпретацію даних. Отримані дані про побут і працю селян працівники відділу опра-
цьовували без технічних засобів [9, с. 161; 3, арк. 9]. 

Перед виконанням дослідження науковці, задіяні в цьому проекті, детально опра-
цювали архівні та друковані джерела, документацію безпосередньо на місцях. Ста-
тистичну інформацію збирали за допомогою 12 статистичних форм, як-от: «Довідка 
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про населений пункт», «Довідка сільської ради», «Довідка про колгосп», «Довідка про 
школу», «Довідка медичного закладу», опрацьовували газетні публікації, які містили 
основні показники, що характеризували умови праці і життя в досліджуваних пунктах.

Переживши війну, період відновлення народного господарства радянські громадяни 
почали висувати більш високі вимоги до умов праці та життя. Основні теми перших 
соціологічних досліджень села: соціальна структура сільського населення; міграція 
селян у міста; бюджети часу і стиль життя сільського населення; праця в сільському 
господарстві, трудові колективи колгоспів; рівень життя населення, приватні ділянки 
селян. 

Сільська спільнота сильно відрізнялася (як і сьогодні, до речі) від міської . Тому від 
соціологічної групи вимагали якнайкраще пізнати цю спільноту. Учасники експедиції 
мали індивідуальний підхід до опитуваних, враховували їхні нахили та зацікавлення, 
тому й зібрали унікальну інформацію. Науковці відвідували колгоспні збори, сесії 
сільських рад, культурні заходи в сільських клубах, церковні богослужіння. Дослідники 
опитували селян протягом кількох років по декілька разів – з метою посімейного об-
стеження, для вивчення сільської документації, безпосереднього спостереження за 
культурним і громадським життям села. Повторні експедиції перевіряли результати й 
висновки роботи.

У відділі конкретно-соціологічних досліджень Інституту суспільних наук працю-
вали: завідувач відділу Г. Ковальчак, наукові працівники П. Максимук, Я. Жовтанецька, 
В. Голяк, П. Зубович, старші лаборанти Б. Микитів, А. Буська. Найефективніша модель 
функціонування будь-якого наукового колективу ґрунтується на принципі «злиття 
досвіду і молодості». Відродження соціології у СРСР відбувалося без потрібного на-
укового наставництва, що вплинуло на професійність соціологічних кадрів, а також 
методологічний і методичний рівні культури соціологічного дослідження. У довідці 
про діяльність відділу зазначено, що серед працівників немає жодного соціолога за 
спеціальністю: «Всі вони повинні в процесі наукової роботи перекваліфіковуватися 
в соціологів. Теоретичною підготовкою співробітники відділу займалися самотужки, 
використовуючи загальнодоступну соціологічну літературу, видану в останні роки» [3, 
арк. 4]. Звичайно, відсутність фахових соціологів ускладнювала роботу, інколи навіть 
була серйозною перешкодою. У радянський період всі ті, хто займався соціологією, були 
самоуками. У відділі конкретно-соціологічних досліджень працювало від 7 до 9 людей  .

Львівський колектив науковців зібрав і опрацював чимало важливої інформації [10], 
оскільки чіткою була організація досліджень та продуманою методологія. Невеликий 
колектив, вивчаючи складний соціальний об’єкт, працював як одне ціле. Ефективність 
дослідження полягала в тому, що була чітка спеціалізація й одночасно інтеграція. У 
дослідженні використовували єдину програму збирання інформації, методи опрацю-
вання й аналізу інформації. Кожний дослідник самостійно опитував респондентів. Він 
міг заглиблюватися в різні теми настільки, наскільки вважав за потрібне. 

Складне і багатогранне дослідження становища сільського населення та соціально-
культурних процесів на селі, проведеного під керівництвом Г. Ковальчака, було важ-
ливим та потрібним, однак об’єктивні дані соціологічного дослідження залишилися 
лише в анкетах. Ретельно зібрані дані працівники відділу не змогли опублікувати в 
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науковій літературі. Монографія «Соціальні перетворення у радянському селі. На 
прикладі сіл західних областей Української РСР» містила сфальсифіковані дані до-
бре організованого і якісно проведеного соціологічного опитування. На жаль, були 
спотворені й інші опитування.

Відділ конкретно-соціологічних досліджень ліквідували у 1972 році, а працівників 
переведено в інші відділи, які теж проводили соціологічні дослідження [9, с. 161].

Сьогодні вітчизняна соціологія, намагаючись викристалізувати свою теоретичну 
базу, предмет і методи досліджень, активно інтегрується у світову соціологічну науку. 
На нашу думку, цей процес неможливий без знання історії української соціології.

Отже, по-перше, соціологія радянського періоду – це складова історії української 
соціології; по-друге, радянські соціологи проводили дослідження, методологія яких не 
втратила актуальності й сьогодні; по-третє, для радянської соціології була характерна 
добре продумана організація досліджень; по-четверте, доцільно провести дослідження, 
які б за глибиною і кількістю не поступалися тим, що організовували в УРСР; по-п’яте, 
цією статтею вшановуємо тих дослідників, котрі працювали в чітко окреслених рамках 
радянської соціології і котрі сьогодні безпосередньо творять її історію.
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The article describes the features of the beginnings of the formation and development of 
national social science in the 60’s and 70’s of the twentieth century. It highlights activities of 
three sociological centers, which were at that time in Lviv. An additional focus of the analysis 
is studying of the western village for the period of 1939–1970 years, that was carried by the 
Department of specifi c empirical sociological research of the Institute of Social Sciences 
of Ivan Franko Lviv National University. Conclusions about the most important features of 
Ukrainian sociology at that time are made: sociology of the soviet period in Ukraine should 
be perceived as a part of the history of Ukrainian sociology; some methodological and 
empirical elaborations done by the soviet sociologists at that time are relevant to contemporary 
sociological discourse; the logistics of the empirical sociological studies in soviet times was 
very well conceived. This article is a tribute to Ukrainian sociologists that worked in soviet 
times under the marxist ideological pressure.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАС-МЕДІА У ПЕРІОД 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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Присвячено аналізу особливостей функціонування мас-медіа у період трансформа-
ції сучасного українського суспільства, а також проблемі соціальної відповідальності 
засобів масової комунікації. Зазначено, що соціальний інститут мас-медіа займає 
дистанційну позицію у вирішенні суспільно-важливих проблем та лише нагнітає 
кризові процеси соціуму загалом. Розглянуто політичний та економічний впливи на 
діяльність засобів масової комунікації. Мас-медіа розглянуто як особливий простір 
інтеракції, мета якого полягає у створенні суспільного діалогу. У дослідженні запро-
поновано виділяти чотири аспекти соціальної відповідальності мас-медіа: морально-
етичний, правовий, корпоративний, економічний. Зазначено, що наявність грамотної 
інформаційної політики не дозволить засобам представлення громадської думки пере-
творитися на інструмент маніпулятивних технологій. 

Ключові слова: українське суспільство, трансформація, мас-медіа, відповідальність, 
соціальна відповідальність. 

Українське суспільство переживає складний період свого розвитку. Таке поняття як 
«трансформація» чи не найкраще описує особливий стан соціуму, в якому відбуваються 
зміни сфер, форм та змісту суспільного життя. Україна переживає гострий критичний 
період, який може призвести або до повного колапсу, або до виходу з кризової ситуації. 
Особливо актуальним є вирішення проблеми налагодження суспільного діалогу, що 
може стати важливим вектором на шляху до розквіту українського суспільства. Роль 
посередника у комунікації можуть взяти на себе мас-медіа, що є особливо необхідним 
у сучасних умовах.

Мета статті – визначити основні аспекти соціальної відповідальності засобів 
масової комунікації у період трансформації сучасного українського суспільства.

Основи загальної теоретико-методологічної бази сформували західні вче-
ні П. Бурдьє, М. Вебер, Е. Ґіденс, Н. Луман та інші; вітчизняні науковці В. Кан-
ке, О. Плахотний, І. Савченко, В. Сперанський та ін. Основні ідеї теорії соціаль-
ної відповідальності мас-медіа представили зарубіжні дослідники Д. Мак-Квейл, 
Т. Пітерсон, Ф. Сіберт, У. Шрамм та інші; вітчизняні вчені Г. Бакулєв, С. Квіт, 
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В. Різун, В. Теплюк та ін. Критичні дослідження мас-медіа представлені у пра-
цях соціологів Франкфуртської школи Т. Адорно, Ю. Габермас, М. Горкгаймер, 
Г. Маркузе. Дослідженню впливу мас-медіа присвячені роботи західних учених 
М. Маклуена, Д. Рашкоффа, Г. Лассуела та інші; вітчизняних учених Б. Потятини-
ка, Г. Почепцова. Етична культура та професійні принципи представлені у роботах 
В. Іванова С. Корконосенко, О. Кузнецова, Г. Лазутіної. Так чи інакше, питання від-
повідальності порушено у дослідженнях різних науковців, проте, рівень вивченості 
проблеми соціальної відповідальності мас-медіа в українських реаліях є дуже низьким. 
Наше дослідження – це наукова спроба звернутися до цієї недостатньо дослідженої 
теми, проаналізувати аспекти соціальної відповідальності мас-медіа у період транс-
формації сучасного українського суспільства.

Важливий аспект діяльності засобів масової комунікації, «посередництво», варто 
розглядати ширше, ніж є загальноприйнятим, – як процес, що характеризується пе-
редаванням відомостей до мас. У цьому розумінні варто брати до уваги від значення 
поняття «massmedia» (лат. mass – маса, масовий та media – засіб, посередництво), – це 
соціальний інститут, який забезпечує розповсюдження інформації та інших символів 
комунікації серед широкої аудиторії. Але діяльність засобів масової комунікації не 
обмежується лише передаванням даних, «посередництво» складається у налагоджен-
ні контакту між різними соціальними інститутами та суспільством і є невід’ємною 
складовою ЗМК. «Без деякого спільного сприйняття дійсності, яким би не було його 
походження, суспільне життя не може бути справді організованим», – зазначає Деніс 
Мак-Квейл у праці «Теорія масової комунікації» [1, с. 71]. Автор каже, що посеред-
ництво передбачає певну форму відносин, які слабші за безпосередні зв’язки, але 
воно неминуче та всепроникне. Справді, між найголовніших функцій мас-медіа та 
журналістики, серед яких виділяють: комунікативну, соціальної орієнтації, соціальної 
ідентифікації, культурно-просвітницьку, організаторську, виховну, формування громад-
ської думки, рекреативну, – саме комунікативна, яка полягає в налагодженні взаємодії 
між індивідами, соціальними групами, громадськістю, є найбільш затребуваною в 
умовах трансформації сучасного українського суспільства. Мас-медіа можуть створи-
ти особливий простір для дискусій, вираження позицій соціальних груп, обговорення 
суспільно-значущих подій. 

Трансформаційні процеси соціальної структури передбачають суттєві зміни та 
перетворення у різних сферах суспільного життя. В сучасному українському суспіль-
стві відбувається зміна рис політичної системи. Пройшовши шлях від комуністичної 
до посткомуністичної, країна перетворюється на демократичну. Та зазнаючи помітних 
функціональних змін, соціальна структура українського суспільства все ще не до кінця 
позбавилась рис минулого часу. Для суттєвої трансформації необхідні кардинальні 
перетворення соціальних інститутів, особливо соціального інституту мас-медіа. Не 
так давно засоби масової комунікації були монополізовані, несли певну ідеологію, ви-
конуючи свою головну роль – поширення точок зору та світогляду правлячого класу, 
служили та діяли в його інтересах. Альтернативні ідеї не представлялися, суспільство 
приймало ті інтереси, які пропонували журналісти, через високий рівень довіри засо-
бам масової комунікації. А значить, свідомість мас не могла змінитися, на довгі роки 
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залишаючись «псевдосвідомістю». У цьому контексті дослідник Антоніо Грамши 
вживає термін «гегемонія», що розуміється як панівна ідеологія. Сутність гегемонії 
медіа як панування полягає у тому, що світогляд панівного класу, його ідеї та ідеали 
сприймаються суспільством як істинні. У дослідженнях критичної теорії медіа засоби 
масової комунікації представляють як інструмент контролю та маніпуляцій. Основне 
положення критичної традиції – значний вплив медіа на соціум і навпаки – вплив вищих 
верств соціуму на суспільство та, як наслідок, маніпулятивна дія інформаційних потоків. 
Головну увагу критиків-дослідників, серед яких представники Франкфуртської школи 
раннього періоду М. Горкгаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно та інші, приділено виявленню 
прихованої впливової позиції владного сектору у діяльності ЗМІ. «Вчених-критиків 
цікавить, як впливові групи використовують медіа для просування і закріплення пев-
них форм гегемонної культури з метою збереження свого домінуючого положення в 
суспільній системі, систематично пригнічують альтернативні форми культури і як еліти 
насаджують гегемонну культуру» [2, с. 96]. Мас-медіа розглядаються як інструмент 
контролю панівного класу, який використовується як рупор державної політики. 

Чи змінилась ця тенденція українського, чи то скоріше радянського, минулого? 
Відповідь може бути позитивною, адже у роки нової історії нашої країни з’являються 
недержавні, або комерційні мас-медіа – нова форма існування ЗМК, яка передбачає 
їхню незалежність. Відповідь може бути і негативною, адже з комерціалізацією масова 
комунікація почала розглядатися як економічний процес, результатом якого є товар, 
тобто зміст повідомлення. Існує і цікава думка, що засоби масової комунікації не ви-
робляють інформацію, а формують аудиторію, яку потім «продають» рекламодавцям. 
«Комерційні медіа продають своїм клієнтам деяку більш-менш гарантовану кількість 
споживачів відповідно до ринкових шаблонів» [1, с. 88]. Безумовно, у сучасності ді-
яльність мас-медіа тісно пов’язана з економічними процесами, які, у свою чергу, мають 
безпосередній зв’язок з політичною системою. Засоби масової комунікації стають 
бізнесом, більшість з них перестають бути залежними від держави в економічному 
аспекті, але вони не стали «незалежними» у своїй діяльності. Підтвердження тому – 
постійні порушення журналістських стандартів, медійної етики, наявність замовних 
матеріалів, так званої «джинси», тобто прихованої політичної реклами, застосування 
маніпуляції тощо.

У сьогоденні відбувається посилення ролі соціального інституту мас-медіа. Водно-
час існує низка важливих проблем, які пов’язані з відсутністю грамотної інформаційної 
політики, з низьким рівнем соціальної відповідальності мас-медіа, з налагодженням 
механізму регулювання діяльності засобів масової комунікації. Соціальний інститут 
мас-медіа займає дистанційну позицію у вирішенні суспільно-важливих проблем та 
лише нагнітає кризові процеси суспільства загалом. Не приділяючи достатньої уваги 
суспільно-корисній інформації, засоби масової комунікації свідомо відмовляються від 
підняття важливих соціальних проблем. Один з найважливіших соціальних інститутів 
представляє собою неформальний інструмент формування масової свідомості, репре-
зентації соціокультурного простору. Мас-медіа мають здатність репрезентувати зміни, 
що відбуваються у суспільстві, впливати на ці зміни, сприяти виникненню цих змін.

Медіа завжди перебувають під впливом певних осіб, якщо це не владні структури 
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чи партійні угрупування, то власники медіа-бізнесу, редакційні керівники чи колектив. 
Ситуація може змінитися лише тоді, коли мас-медіа будуть підзвітні суспільству, а не 
окремим соціальним групам чи індивідам. Мас-медіа – «слуга» соціуму, платформа 
для вираження позицій та цінностей соціуму. Інформаційна війна, що розпалюється 
ЗМК, повертає медійній спільноті розуміння відповідальності перед соціумом за свої 
дії. За даними моніторингу, який провела громадська організація «Інститут масової 
інформації», серед шести загальнонаціональних друкованих видань та чотирьох веб-
сайтів новин у квітні 2014 року дотримання журналістських стандартів у друкованій 
пресі сягнув історичного максимуму за весь період моніторингів з жовтня 2010 року – 
5, 36 з 6 максимальних. Такий результат – показник виконання зобов’язань перед сус-
пільством та відповідь на вимоги соціуму.

Сучасні події змусили засоби масової комунікації служити громадським інтересам 
та працювати заради єдності суспільства, а не для власних економічних, політичних ці-
лей. Самі громадські інтереси мас-медіа часто розглядають як зацікавлення суспільства, 
хоча правильніше думати про потреби людей. «Головні вимоги громадських інтересів 
до мас-медій: різні форми власності на медії, свобода публікацій, розмаїття інформації 
для громадськості, представлення різноманітних поглядів, майже загальна досяжність, 
адекватна підтримка демократичної політичної системи, повага до правової системи, 
повага до особистості та загальних людських прав» [1, с. 146]. Потрібно поставити під 
сумнів той факт, що у сучасності мас-медіа здатні відповідати вимогам суспільства. 
Якщо ні, то потрібні кардинальні зміни у функціонуванні соціального інституту засо-
бів масової комунікації. Діяльність мас-медіа варто розглядати у ширшому значенні, 
ніж просто збирання, опрацювання та розповсюдження інформації. Головне завдання 
ЗМК – не нашкодити, донести відомості без викривлень, з урахуванням усіх стандартів 
професійної діяльності. 

У той час, коли позиції соціуму ще не сформовані, вкрай важливим стає питання 
соціальної відповідальності мас-медіа. Суспільство звертається до каналів масової 
комунікації, яким воно довіряє найбільше, але не завжди знаходить відповіді на свої пи-
тання. Якщо представники мас-медіа слідують принципам соціальної відповідальності 
у своїй професійній діяльності, суспільство задовольняє свої потреби в інформації та 
комунікації, а якщо ні, виникають кризові ситуації, які несуть руйнівний негативний 
характер.

У вирішенні багатьох сучасних конфліктів та проблем важливу роль відіграє нала-
годження такого важливого інструменту мас-медіа як інтерактивність, тобто взаємодія 
та механізм зворотного зв’язку. Якщо мас-медіа не отримують суспільного запиту на 
потрібну інформацію, вони не здатні задовольнити потреби своєї аудиторії. Механізм 
зворотного зв’язку відсутній у традиційних засобах масової комунікації, а саме вони, 
незважаючи на зростання популярності нових медіа, все ще залишаються найвпливо-
вішими та мають великий рівень довіри. Інтерактивність як механізм, що представляє 
суспільні інтереси та сприяє вирішенню суспільних проблем, дасть можливість чітко 
окреслити вимоги суспільства до медіа, налагодити реалізацію головних функцій ко-
мунікації у суспільстві, а ЗМК стають активним ініціатором комунікації, реалізувати 
себе як «посередник» цього акту.
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Отже, мас-медіа можуть стати особливим простором інтеракції та поставити перед 
собою завдання створити суспільний діалог для представлення інтересів соціуму. У пе-
ріод трансформацій, які переживає сучасне українське суспільство, у кризовій ситуації, 
в якій знаходиться соціум, особливої актуальності набуває проблема соціальної відпо-
відальності мас-медіа, яка потребує комплексного дослідження. Ми розуміємо соціальну 
відповідальність як обов’язок виконувати відповідні загальноприйнятим соціальним 
нормам дії, які сприяють суспільному благу, що характеризується формуванням відпо-
відального ставлення у реалізації взаємовідносин між будь-яким соціальним суб’єктом 
та суспільством. Головний аспект діяльності засобів масової комунікації – робота на 
благополуччя інших, саме тому соціальна відповідальність мас-медіа займає важливе 
місце у системі суспільних відносин. 

За суб’єктом, можна розділити відповідальність на індивідуальну (кожен окремий 
журналіст) та колективну (журналістська спільнота загалом), за характером пропонує-
мо виділяти чотири аспекти соціальної відповідальності мас-медіа: морально-етичну, 
правову, корпоративну, економічну. 

Морально-етична відповідальність мас-медіа стосується слідування та виконання 
стандартів журналістики, серед яких: об’єктивність; достовірність (посилання на 
джерела); точність; оперативність; відокремлення фактів від коментарів; баланс 
думок і точок зору; повнота представлення фактів та інформації [3, 4]. Етичні 
норми мас-медіа існують з метою систематизації представлень про професійний 
обов’язок, принципів і норм, які регулюють поведінку журналістів. «Журналістську 
етику можна розглядати як набір правил і норм поведінки, яких мають дотримуватися 
всі, хто збирає, обробляє та поширює масову інформацію» [5]. Професійно-етичні пред-
ставлення журналістської спільноти формують соціальну відповідальність медійників. 
Рівень усвідомлення цих обов’язків, певні моральні установки, а також суб’єктивні 
спонукання до професійної роботи складають етичну культуру журналіста. Основні 
морально-етичні орієнтири містяться у джерелах етики, які описують принципи со-
ціальної відповідальності у діяльності мас-медіа, а саме: «Кодекс етики українського 
журналіста» та «Декларація принципів поведінки журналістів. Прийнята Міжнародною 
федерацією журналістів». Базові документи журналістської етики, де представлені 
норми та принципи діяльності мас-медіа, – це не тільки документи, що фіксують певні 
етичні вимоги, а ще й підтвердження того, що медійники приймають на себе та несуть 
відповідальність перед суспільством. На жаль, морально-етичні норми лише орієнтують 
журналістську спільноту на їхнє виконання та не мають юридичної сили. Чим краще 
матеріали мас-медіа відповідають професійним стандартам, тим ефективніше засвоєна 
модель соціально відповідальної поведінки медійниками.

Згідно з телефонним опитуванням «ЗМІ в Україні», українці найбільше цікавлять-
ся новинами політичними – 51,7 %, економічними – 50,2 %, соціальними – 35,6 %.
Опитування проводив Інститут Горшеніна у 2011 році серед українців від 18 років у 
всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі, всього за випадковою 
вибіркою було опитано 1000 респондентів. Більша частина українців отримує інформа-
цію з мас-медіа, що спеціалізуються на політичній, економічній тематиці, де особливо 
важливим є слідування журналістським стандартам. Повідомлення, що надходять від 
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засобів масової комунікації, стають чинниками суспільних настроїв. Якщо інформація 
не є об’єктивною, достовірною, точною, збалансованою, повною, це призводить до 
викривлення змісту повідомлень і, як наслідок, до маніпуляцій, інформаційного 
впливу на громадську думку, масову й індивідуальну свідомість, психічний стан 
людей загалом.

Проект «Моніторинг журналістських стандартів», що проводився серед шести 
загальнонаціональних друкованих видань («Комсомольська правда в Україні», «Фак-
ти», «Кореспондент», «Газета по-українськи», «Сегодня» і «Український тиждень») і 
чотирьох веб-сайтів новин («Ліга», «Обозреватель», «УНІАН», «LB.ua»), був реалі-
зований громадською організацією «Інститут масової інформації» у квітні 2014 року. 
У результаті дослідження було виявлено, що дотримання журналістських стандартів 
сягнуло свого історичного максимуму за увесь час моніторингу «Інститутом масової 
інформації» (з жовтня 2010 року), а саме у друкованій загальнонаціональній пресі – 5,36 
балів із 6 максимальних, натомість в інтернет-ЗМК результати погіршились і склали 
4,74 бали. Таке зростання якості стандартів журналістики у матеріалах засобів масової 
комунікації може бути пов’язано з підвищенням рівня відповідальності журналістів, 
у зв’язку з сучасними подіями та розпалюванням інформаційної війни у медійному 
просторі.

 Правова відповідальність мас-медіа – правове регулювання діяльності засобів 
масової комунікації. На відміну від етичних норм та принципів, які рекомендуються 
для виконання, юридичні аспекти діяльності ЗМК підтверджені на законодавчому 
рівні. Основні положення щодо діяльності мас-медіа прописані у таких документах: 
Закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про 
рекламу», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист суспільної моралі» та 
ін. У законодавчих документах описуються різні положення, що стосуються діяльності 
мас-медіа. Зазначається, що журналіст несе відповідальність за невиконання обов’язків 
і перевищення своїх повноважень. Захищаються честь та гідність громадян та органі-
зацій, закріплений порядок компенсацій за моральну шкоду, якщо журналіст поширює 
неправдиві відомості, що порочать честь, гідність і ділову репутацію. Таким чином, 
відповідальність мас-медіа набуває нової характеристики – можливості покарання.

Наприклад, у Законі України «Про захист суспільної моралі» встановлюються пра-
вові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає 
на суспільну мораль. Основними напрямами державного регулювання обігу інформа-
ційної продукції, що впливає на суспільну мораль, є: формування єдиної комплексної 
системи забезпечення захисту моральних засад, недопущення пропаганди в електро-
нних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення 
порнографії; впровадження експертної оцінки відео-, аудіо-, друкованої інформації та 
інформації на електронних носіях, розроблення механізмів і методик віднесення її до 
такої, що завдає шкоди суспільній моралі та ін.

Корпоративна відповідальність мас-медіа – реалізаці я соціальних проектів та 
ініціатив. Це створення та розповсюдження у засобах масової комунікації медійного 
продукту, що передбачає безпосередню участь у вирішенні важливих соціальних про-
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блем та сприяє підвищенню інформаційної обізнаності щодо тих чи інших питань. По-
няття «корпоративна соціальна відповідальність» зазвичай вживається у сфері бізнесу 
для позначення добровільної діяльності компанії з урахуванням інтересів суспільства. 
Бізнес-структури, беручи на себе добровільні зобов’язання та рішення, несуть від-
повідальність за вплив діяльності компанії на суспільство, намагаються реалізувати 
позитивні стратегії, зменшити негативний вплив діяльності, піклуються про наслідки 
роботи компанії. Корпоративна соціальна відповідальність стала загальноприйнятим 
правилом підприємств, бізнес-структур, які піклуються про взаємодію з суспільством, 
також вона є практикою у діяльності паблік рилейшнз. Таку ж активну соціальну по-
зицію можуть мати і мас-медіа, при цьому намагатись підтримувати взаємодію та 
ефективний діалог із суспільством, сприяти вирішенню важливих питань та гострих 
проблем. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності засобами масової кому-
нікації може бути різноманітною: соціальні відеоролики, ініціативи у рамках існуючих 
програм, окремі соціальні проекти. 

Як приклад можна навести створення та розміщення соціальної реклами, інфор-
мації, що спрямована на популяризацію моральних цінностей, досягнення суспільно 
корисних цілей. Така соціальна ініціатива спрямовує увагу суспільства до важливих 
проблем соціуму і може сприяти зміні моделей суспільної поведінки. Скажімо, остан-
нім часом з’явилося багато роликів соціальної реклами, що присвячена патріотизму 
та єдності українців. Під час розпалювання ворожнечі серед українського народу на 
загальнонаціональному телеканалі «1+1» з’явився патріотичний ролик соціальної 
реклами «Україна єдина», де ведучі та відомі українці звернулись до суспільства із 
проханням єднатися заради незалежної країни та українського народу. Також створю-
ються спеціальні соціальні проекти, у яких піднімаються різні проблеми суспільства, 
які стосуються життєвих інтересів громадськості (наприклад, екологічні проблеми, 
соціальні конфлікти, проблеми здоров’я, питання девіантної поведінки та багато ін-
ших). На жаль, таких проектів дуже мало у сучасних мас-медіа, напевне тому, що вони 
є неприбутковими. Варто зазначити, що реалізація таких соціальних ініціатив сприяє 
покращенню та розвитку соціуму, вони є необхідними, особливо у період трансфор-
мацій українського суспільства.

Економічна відповідальність мас-медіа – збір коштів та їхнє направлення на бла-
годійність. У випусках новин на телебаченні часто можна зустріти соціальні сюжети 
з проханням допомогти коштами людям або установам. Таким чином засоби масової 
комунікації залучають свою аудиторію до благодійної діяльності та організовують 
спільну допомогу тим, хто цього потребує. Також можуть бути реалізовані окремі про-
екти, наприклад, передання коштів на благодійність, отриманих від продажу тиражу 
преси або реклами на телебаченні, радіо та на інтернет-ресурсах. У такому випадку 
мас-медіа стають не посередниками, а ініціаторами соціальних проектів, що є проявом 
відповідальності перед суспільством. 

Часто у мас-медіа у рамках окремих проектів, у випусках новин, у рубриках з 
об’явами організовують збирання коштів на різноманітні потреби окремих людей 
та організацій. Наприклад, на сайті регіонального Харківського телеканалу «ОТБ» є 
рубрика «Дитині потрібна допомога». Це інтернет-сторінка, де міститься інформація 
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про хворих дітей, лікування яких потребує великих коштів. Для користувачів доступна 
така інформація: фотографія дитини, її ім’я, дата народження, діагноз, розрахункові 
дані. Таким чином, будь-який користувач може приєднатися до соціальної ініціативи 
телеканалу та допомогти коштами тому, хто цього потребує. 

Слідування принципам соціальної відповідальності допомагає мас-медіа перевести 
свою діяльність з концентрації на власних інтересах на задоволення суспільних потреб. 
Процеси, що відбуваються у сучасності, потребують розуміння ступеню відповідаль-
ності мас-медіа перед суспільством, а роль засобів масової комунікації в житті соціуму 
неможливо недооцінити. Відповідно до цього, завдання засобів масової комунікації – не 
просто продукувати повідомлення, а виконувати ті дії, які будуть сприяти розвитку со-
ціуму, допомагатимуть у вирішенні суспільно-значущих проблем. Наявність грамотної 
інформаційної політики, налагодження механізму зворотного зв’язку, регулювання 
інформаційних потоків, побудування спеціальних стратегій для досягнення високого 
рівня соціальної відповідальності не дозволить засобам представлення громадської 
думки перетворитися на інструмент маніпулятивних технологій. 

Висновки. Ми провели аналіз особливостей функціонування мас-медіа у період 
трансформації сучасного українського суспільства і визначили, що це той процес, у 
якому соціум набуває нових характеристик відповідно до вимог часу, новий виток сус-
пільного розвитку. Українське суспільство переживає гострий критичний період, який 
може призвести або до повного колапсу, або до виходу з кризової ситуації. Особливо 
актуальним є вирішення проблеми налагодження суспільного діалогу, що може стати 
важливим вектором на шляху до розквіту українського суспільства. Мас-медіа можуть 
взяти на себе роль посередника у комунікації, який дуже необхідний у сучасних умовах. 
«Посередництво» як один з аспектів діяльності мас-медіа варто розглядати не тільки як 
розповсюдження відомостей, а ще й у значенні налагодження взаємодії між різними со-
ціальними інститутами та суспільством. У сучасності мас-медіа займають дистанційну 
позицію у вирішенні суспільно-важливих проблем та лише нагнітають кризові процеси 
суспільства загалом. Залежність засобів масової комунікації від політичного та еконо-
мічного впливу не дозволяє їм реалізовувати принципи соціальної відповідальності. 
Мас-медіа розглядається як особливий простір інтеракції. ЗМК стають активним ініціа-
тором комунікації. Діяльність мас-медіа варто розглядати у ширшому значенні, ніж про-
сто збирання, опрацювання та розповсюдження інформації. Головне завдання ЗМК – не 
нашкодити, донести відомості без викривлень, з урахуванням усіх стандартів діяльності. 
У дослідженні запропоновано виділяти чотири аспекти соціальної відповідальності 
мас-медіа: морально-етичний, правовий, корпоративний, економічний. Реалізація цих 
аспектів у діяльності засобів масової комунікації сприяє покращенню рівня соціальної 
відповідальності мас-медіа, що особливо важливо у період трансформацій українсько-
го суспільства. Залишається багато невирішених проблем, таких як зниження довіри 
суспільства до мас-медіа, здатність засобів масової комунікації відповідати вимогам 
суспільства, виконання функцій та реалізація принципів соціальної відповідальності 
медійниками. Тому продовження нашого дослідження стане корисним для подальшого 
соціологічного аналізу проблеми соціальної відповідальності мас-медіа.
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Structural changes in the media world, including an increase in competition and com-
mercialization, mean that the topicality and urgency of the notion of social responsibility in 
the media are increasing and the possible solutions are now sought in greater responsibility 
for the media actors themselves (media companies and organizations, citizens, supervisory 
boards and commissions) and in self-regulation in the media profession. The last decade 
has witnessed a remarkable resurgence of attention among practitioners and scholars to 
understanding the ability of media to infl uence sociopolitical change. The role of media in 
a democratic system has been widely debated. This article analyzes of the functioning of 
the media during the transformation of modern Ukrainian society and the problem of social 
responsibility of the media. Reported that the social institution of the media takes a distant 
position in solving socially important problems and forcing a crisis of society as a whole. 
There are political and economic infl uence on the activities of the media regard in this article. 
The media considered as a special space interaction, which aims to create a public dialogue. 
The study proposed to allocate four aspects of social responsibility of the media: moral, 
ethical, legal, corporate, economic. It is noted that the presence of competent information 
policy tools will not represent public opinion to become a tool of manipulative technologies. 
Though media has at times successfully played the role of a watchdog of the government 
functionaries and has also aided in participatory communication, a lot still needs to be done.

Keywords: Ukrainian society, transformation, media, responsibility, social responsibility.
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Розглянуто соціальні медіа як новий інструмент формування соціальної солі-
дарності на мікросоціальному рівні, а також проаналізовано ефективність такої 
солідарності. 

Ключові слова: соціальні медіа, мікросоціальна солідарність, громадянське 
суспільство. 

Сучасний український соціум значною мірою дезінтегрований. Він виступає на-
очним прикладом того, що відсутність солідарності в суспільстві, відсутність спільності 
поглядів і переконань громадян є одним із головних чинників наростання кризових 
явищ в ек ономічній, політичній та соціально-духовній сферах. Саме тому проблематика 
формування соціальної солідарності для України має не лише теоретичне, а й прак-
тичне значення. Водночас, тре ба враховувати, що наша країна йде в ногу зі світовими 
тенденціями розвитку і неминуче вступає в інформаційну епоху. А це  суттєво впливає на 
саму природу соціальної солідарності. Відб увається перехід від механічної солідарності 
до взаємодії нового типу, де основний ресурс – це інформація. Така солідарність виникає 
не на основі усвідомлення однаковості або залежності у зв’язку з поділом праці, а на 
тлі усвідомлення спорідненості знаходження в одному співтоваристві. Ключову роль 
в формуванні такої солідарності відіграють сучасні соціальні медіа. Вони є важли-
вим інструментом збереження традиційних соціал ьних зв’язків і формування цілісної 
громадянської спільноти.

Метою статті є розгляд соціальних медіа як інструменту формування мікросоціальної 
солідарності в сучасному українському суспільстві, а також аналіз ефективності такої 
солідарності. 

Дослідженням соціальних медіа, а також їхнім впливом на політичну соціальну 
солідарність присвячено праці таких зарубіжних дослідників, як М. Бреслєр, М. Каза-
ков, Р. Коллінз, А. Окара та ін. У вітчизняному науковому середовищі цій темі значну 
увагу приділяють такі вчені, як О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик, Л. Чуприна та ін.

Соціальна солідарність означає спільність інтересів, одностайність, взаємо-
залежність і спільну відповідальність. У соціально-економічному сенсі соціальну 
солідарність можна визначити як принцип соціального існування, що передбачає 
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об’єднання ресурсів і можливостей суб’єктів для досягнення спільних цілей, при цьому 
інтереси кожного із суб’єктів знаходяться в рівновазі з інтересами спільності [2]. Саме 
тому соціальна солідарність є важливим чинником соціальної стійкості суспільства. 

А. Окара виділяє такі типи солідарності: 1. Загальногромадянська (загально-
національна) солідарність (солідарність політичної нації): розвивається за допомо-
гою символічного і культурного ряду (гімну, герба та інших символів державності), 
національної ідентичності, національної культури, національного інформаційно-
комунікативного поля. Сюди ж відноситься загальнодержавна солідарність різних 
регіонів країни. 2. Етнічна, етнокультурна, мовна, расова, конфесійна солідарність: 
розвивається за аналогією із загальнонаціональною солідарністю, однак межі спільнот, 
які солідаризуються, можуть не збігатися з державними. 3. Локальна, регіональна, 
субетнічна солідарність: проявляється в культурних і в політичних аспектах – у 
сепаратизмі, у вимогах автономізації регіону чи федералізації країни. 4. Грома-
дянська солідарність громадян та громадських організацій як членів громадянського 
суспільства: реалізується у створенні системи недержавних структур, що володіють 
соціальною суб’єктністю і можливістю впливати на державу і державну політику. 
5. Повсякденна солідарність громадян: проявляється, в тому числі, проти держави, її 
органів і представників. 6. Трудова солідарність працівників і роботодавців: реалізується 
в поліпшенні роботодавцем умов праці, у збільшенні зарплати, у розподілі серед них 
частини прибутку. 7. Професійна (внутрішньогалузева) солідарність: реалізується 
у створенні профспілки, готового відстоювати, захищати і лобіювати професійні та 
трудові інтереси перед державою. При цьому роботодавці і працівники солідаризуються 
проти держави. 8. Класова солідарність: реалізується шляхом створення політичного 
суб’єкта (партії, руху), готового висловлювати і відстоювати класові інтереси – аж до 
вхо дження у владу або навіть захоплення влади. 9. Історична солідарність: проявляється 
в культивуванні зв’язку народу з майбутніми і минулими поколіннями, у так званій 
політиці пам’яті, заснованої на ідеологічно вмотивованій інтерпретації історичного 
процесу і системі уявлень про «загальне минулому». 10. Цивілізаційна солідарність 
країни з іншими країнами, які належать одного цивілізаційного ареалу: реалізується у 
створенні економічних і політичних блоків і союзів, в об’єднанні зусиль на міжнародній 
арені – включаючи взаємну підтримку в міжнародних організаціях, у відмові воювати 
один з одним, в наданні одна одній економічної і військової допомоги на пільгових 
умовах. 11. Екзистенціальна солідарність – «співтворчість» (синергія) людини і Твор-
ця, а також соборність як єдність членів церкви: реалізується в духовних практиках та 
культурній сфері [5]. 

Крім того, за джерелом походження солідарність поділяють на макросоціальну 
та мікросоціальну. В першому випадку, в якості її основи виступають макросоціальні 
ініціативи влади. У другому – соціальна солідарність ґрунтується на мікросоціальних 
зв’язках локальних соціальних спільнот, в яких, власне, і проходять соціалізація і 
життя індивідів. Макросоціальна солідарність здебільшого штучна і конструюється 
владою. Мікросоціальна солідарність «природна, так як формується з природного ба-
жання індивіда вижити» [3]. Загальновизнано, що мікросоціальна солідарність може 
існувати без  солідарності на макрорівні і має більше значення для розвитку суспільства. 
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Класичними прикладами такої ситуації є випадк и максимального відчуження вла-
ди і народу: окупації, диктатури, які не підтримуються більшою частиною населен-
ня. В історії є багато прикладів, коли зв’язки людей не тільки не слабшали в умовах 
відсутності солідарності на макрорівні, але й міцніли. Таким чином, саме мікросоціальна 
солідарність є необхідною умовою стабільного та гармонійного розвитку будь-якого 
суспільства. 

М. Казаков зауважує, що солідарність часто означає солідарність проти когось, 
а значить може бути спрямована на дестабілізацію громадської ситуації. Вона може 
викликати або посилювати ворожість до тих, хто з якихось причин не виявляється 
об’єктом або учасником процесу конкретної солідаризації. Унаслідок цього існує про-
блема співвідношення різних форм групової солідарності між собою (класової, етнічної, 
релігійної, кланової, спорідненої, корпоративної і так далі), з більш широкими фор-
мами солідарності (загальнонаціональної, державної) і, нарешті, з загальнолюдською 
солідарністю.

На цьому етапі цивілізаційного розвитку, крім закладених у суспільстві уявлень 
і переконань, що склалися під впливом соціальних умов і попереднього досвіду, ве-
лику роль у формуванні мікросоціальної солідарності починають відігравати такі 
сучасні засоби масової комунікації як соціальні медіа. Вони є засобом горизонтальної 
комунікації і надають можливість усім користувачам мережі Інтернет створювати свої 
медіаканали. Можливості об’єднуватися в співтовариства відкривають для громадян 
нові можливості для взаємодопомоги та взаємовиручки. Ці можливості «визнача-
ються обсягом соціального та індивідуального капіталу кожного з його учасників. 
Їхній спільний капітал акумулюється і при великому обсязі спільноти стає настільки 
високим, що рівняється за впливом на громадську думку з рівнем деяких державних 
соціальних інститутів» [6]. Саме з цієї причини, як заявляє у своєму дослідженні 
Р. Коллінз, «соціальна солідарність, сформована на мікрорівні, має величезний вплив 
на формування соціального порядку в локальних суспільствах» [4].

М. Бреслєр зазначає, що у процесі вивчення створення та розвитку соціальних 
медіа був виявлений феномен солідарної поведінки їхніх учасників. Багаторазово 
можна спостерігати феномен взаємодопомоги в процесі комунікацій в соціальних 
медіа. «Диференціація пріоритету передачі інформації проходить не стільки за раху-
нок новизни або виключної важливості, скільки за рахунок особистих прохань членів 
соціальних медіа. Це може бути прохання надати допомогу в пошуку, поширенні або 
створенні будь-якої інформації, висловити схвалення матеріалу або фотографії, про-
коментувати повідомлення, розмістити на своїй сторінці матеріал передплатника – 
«друга», а також проголосувати на його прохання. Така допомога не вимагає великих 
матеріальних чи тимчасових витрат і не містить зобов’язань чинити так надалі. Однак 
ці послуги сприяють посиленню динаміки комунікаційних зв’язків, посиленню процесів 
самовідтворення в співтоваристві, зміцнюють і перешкоджають розпаду співтовариства 
в цілому» [1]. Загалом виокремлюють декілька чинників, які сприяють формуванню 
мікросоціальної солідарності за допомогою соціальних медіа: почуття можливості 
впливати на загальний процес; відчуття участі у колективній справі – ти не один на 
один із системою; емоційне піднесення від процесу. 
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Якщо говорити про ситуацію в Україні, то сформована ситуація в нашій країні не 
передбачає у найближчому майбутньому досягнення високих ступенів макросоціальної 
солідарності. На думку більшості досл ідників, сучасне українське суспільство гли-
боко розділене. Для досягнення макросоці альної солідарності необхідний високий 
рівень довіри до влади і суспільної консолідованості, яка забезпечується за рахунок 
єдності цілей і цінностей, інтересів і потреб. Однак деякі прояви мікросоціальної 
солідарності в нашій країні є. Наприклад, під час Євромайдану і з початком війни 
на Донбасі спостерігалась активізація волонтерського руху в країні. За даними 
дослідження GfK Ukraine, проведеного в листопаді 2014 року на замовлення Організації 
Об’єднаних Націй в Україні, майже чверть українців (23 %) мали досвід волонтер-
ства; 9 % українців почали займатись волонтерством протягом 2014 року; основним 
напрямком діяльності волонтерів у 2014 році стала допомога українській армії та 
пораненим – цим займались 70 % волонтерів. «На сторінках соцмереж волонтери 
організовують збір коштів та звітують про витрачені гроші. Успішно функціонують 
такі суспільні ресурси як: “Кожен може допомогти” (https://www.facebook.com/can.help.
ua/timeline?ref=page_internal), Волонтерський десант в Міністерстві оборони України 
(http://g.ua/kha8), “Крила Фенікса”, Волонтерський рух автомобілістів України (https://
www.facebook.com/avtovolonter) та інші» [7].

У соціальних медіа функціонують інші дієві проекти, спрямовані на вирішення 
локальних проблем. Наприклад, проект «УкрЯма» (https://www.facebook.com/ukryama/). 
Він об’єднує понад 2 400 користувачів, які борються з проблемами дорожнього по-
криття України. Ініціатива «Зробимо Україну чистою» (https://www.facebook.com/
LetsDoItUkraine/) покликана виховувати у громадян дбайливе ставлення до життєвого 
простору. Вона залучає людей до дій з покращення довкілля, шляхом спільної орга-
нізації масштабних екологічних акцій. Всі наведені приклади зародилися й існують у 
соціальних медіа. Завдяки формуванню мікросоціальної солідарності у тисяч україн-
ських громадян вони є яскравими громадянськими проектами. 

Отже, соціальні медіа є ефективним інструментом формування мікросоціальної 
солідарності в сучасному українському суспільстві. А оскільки солідарність в ажлива для 
існування суспільства, то логічно було, якщо б уряд України підтримував мікросоціальні 
ініціативи громадян і займався підтримкою громадянського суспільства у соціальних 
медіа. Це можна здійснити, займаючись просвітницькою діяльністю про громадянські 
можливості в соціальних медіа, а також активно співпрацюючи з інтернет-лідерами. 
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Ukrainian society is deeply disintegrated. The lack of solidarity in society – one of the 
main factors of the crisis in the economic, political, social and spiritual spheres. Therefore, the 
problems of formation of social solidarity in Ukraine has not only theoretical but also practical 
importance. Our country is in step with global trends and inevitably enters into the information 
age. This signifi cantly affects the very nature of social solidarity. Its main resource becomes 
information. Such solidarity arises on the basis of awareness of the unity of views and being in 
one community. A key role in the formation of such solidarity play a modern social media. They 
are an important tool for the conservation of traditional social relations and the formation of 
civil society. There are several factors that contribute to the formation of micro social solidarity 
through social media: a sense of possibility to infl uence the overall process; a sense of collective 
participation in the case; emotional lift from the process. The article deals with social media as 
a new tool the formation of social solidarity micro-level and analyzes the effectiveness of such 
solidarity. The social media are analysed as social mechanism that has communicational and 
informational infl uence on society at different levels including microsocial. It differs from the 
traditional media in a number of its characteristics. It is crucially important that social media 
can be instrumentalized for the creation of social solidarity as well as for generating social and 
political confl icts. This is important in the process of the democratization towards the political 
system of digital democracy that is based on the immediate civil particіpation in discussion and 
implementation of political decisions, transparency and accountability of the state authorities 
and offi cials, rational communication and structured inclusive public sphere. 

Keywords: social media, microsocial solidarity, civil society.
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Розглянуто фактори ефективності підприємства. Розкрито визначення концепції 
соціальної відповідальності як певний системний фактор розвитку підприємства. 
З огляду на наукові позиції щодо соціальної відповідальності можна узагальнити 
соціальну відповідальність як систему поглядів, відповідно до яких організації вра-
ховують інтереси суспільства, покладаючи на себе відповідальність за вплив їхньої 
діяльності на замовників, постачальників, працівників, акціонерів, місцеві спільноти 
та інші зацікавлені сторони суспільної сфери, а також на навколишнє середовище. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, концепція соціальної відповідальності, 
структурний елемент.

Протягом багатьох років існувала значна кількість різних факторів розвитку підпри-
ємства, які у свою чергу можуть розглядатися і як показники. До факторів ефективності 
підприємства можна віднести такі: продуктивність праці, нормований робочий час 
працівників, стосунки між працівниками (соціальнопсихологічний клімат організації), 
технологічний рівень, та інші фактори. Однак не всі вони можуть містити, чи передба-
чити всі необхідні складові для ефективної діяльності організації. Або ними можуть 
нехтувати для короткострокової вигоди.

Тому з розвитком суспільства та науково-технічного прогресу з’являється концепція 
соціальної відповідальності. Ця концепція перевищує сукупність усіх зазначених вище 
факторів, вона виступає певним системним фактором, який може містити як позитивний 
внутрішній (всередині організації), так і зовнішній (вплив на навколишнє середовище 
та саме суспільство загалом) ефект. До того ж за умов довгострокового планування 
соціальна відповідальність застосовується та спрямована на забезпечення довготривалої 
дії (ефекту), а не тільки практичної вигоди, що також є важливим для підприємства 
[3, 7, 14]. 

Отже, виникає проблема вибору ефективного фактору розвитку підприємства, що 
ставить основною метою проведення комплексного аналізу соціальної відповідальності 
як фактору розвитку підприємства. Соціальна відповідальність означає систему 
поглядів відповідно до яких організації враховують інтереси суспільства, покладаючи 
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на себе відповідальність за вплив їхньої діяльності на замовників, постачальників, 
працівників, акціонерів, місцеві спільноти та інші зацікавлені сторони суспільної сфе-
ри. Ці зобов’язання виходять за рамки встановленого законом зобо’язання дотриму-
ватися законодавства і передбачає, що організації добровільно приймають додаткові 
заходи для підвищення якості життя працівників та їхніх сімей, а також місцевого 
співтовариства і суспільства загалом. Маючи міцне економічне обґрунтування соціальної 
відповідальності, корпорації отримують численні переваги від того, що працюють на 
більш широку і тривалу перспективу, ніж власне миттєвий короткостроковий прибу-
ток. До того ж вченими був виявлений взаємозв’язок між соціальними, екологічними 
та економічними складовими, які також охоплює соціальна відповідальність [5,13]. 

Для того, щоб детальніше та ґрунтовніше проаналізувати соціальну відповідальність 
необхідно її розділити на складові. Їх умовно можна поділити на такі: совісна 
відповідальність, нормативна, відповідальність до потреб суспільства, екологічна, 
економічна.

Совісна (моральна\ціннісна) відповідальність. Передумовою виникнення є зро-
стання популярності етичності споживання за останній час, що може бути пов’язано 
із розширенням практики соціальної відповідальності. У міру зростання чисельності 
населення світу зростає тиск на обмежені природні ресурси, необхідні для задоволення 
зростаючого споживчого попиту. У багатьох країнах, що розвиваються, розширюється 
індустріалізація в результаті розвитку технологій та глобалізації. Споживачі більше 
дізнаються про екологічну і соціальну складову своїх повсякденних споживчих рішень 
і починають приймати рішення про покупку, пов’язані зі своїми екологічними та етич-
ними вподобаннями. Однак ця практика далеко не послідовна і не універсальна. Зро-
стання підготовки в галузі етики в корпораціях, часто відповідно до державних вимог, 
є ще одним мотивом, пов’язаним зі зміною поведінки та культури корпорацій. Метою 
такої підготовки є допомога працівникам у прийнятті етичних рішень, якщо відповіді 
на питання не ясні. Таллберг вважає, що людині властива здатність шахраювати і 
маніпулювати, з цим пов’язана необхідність вивчення нормативних цінностей і правил 
поведінки людини. Саме пряма перевага – скорочення ймовірності «брудних рук», 
штрафів та збитків репутації у зв’язку з порушенням законів і моральних норм [1, 3, 
6, 9].

Організації також бачать вторинні переваги у підвищенні лояльності працівників 
і гордості за організацію. Компанії Caterpillar і Best Buy є прикладами організацій, які 
прийняли такі заходи. Компанії все більш зацікавлені у процесах, які допоможуть наоч-
но продемонструвати їхню політику та діяльність у галузі соціальної відповідальності. 
Один з методів, який завойовує все більшу популярність, – це використання добре 
обґрунтованих програм підготовки, де головним питанням є соціальна відповідальність, 
і в цьому певну роль може відіграти бізнес – моделювання.

Нормативна відповідальність передбачена чинним законодавством. Одним з 
мотивів соціальної відповідальності є роль незалежних посередників, зокрема, уряду, 
у забезпеченні запобігання нанесення корпораціями збитку загальному соціальному 
благу, включаючи людей та екологію. Критики соціальної відповідальності, такі як Рейх, 
стверджують, що уряди повинні визначити систему соціальної відповідальності за до-
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помогою законодавства і регулювання, що дасть змогу бізнесу вести себе відповідально. 
Пов’язані з державним регулюванням питання порушують кілька проблем. Регулювання 
саме по собі не здатне всебічно охопити кожен аспект діяльності корпорації. Це при-
зводить до обтяжливих юридичних процесів, пов’язаних із тлумаченням і спірними 
«сірими» зонами. General Electric є прикладом корпорації, яка не змогла очистити річку 
Гудзон після викиду органічних забруднюючих речовин. Компанія продовжує наполя-
гати в судовому процесі на розподілі відповідальності, тоді як очищення стоїть на місці. 
Також важливе питання – це фінансовий тягар, який регулювання може накласти на 
національну економіку. Цей погляд поділяє Балкелі, який як приклад наводить дії феде-
рального уряду Австралії для уникнення дотримання Кіотського протоколу в 1997 році 
через занепокоєння щодо економічних збитків і національних інтересів. Уряд Австралії 
стверджував, що підписання Кіотського пакту принесе Австралії більше економічного 
збитку, ніж будь-якій іншій державі ОЕСР. Дослідники соціальної відповідальності 
також вказують на те, що організації платять державі податки для того, щоб забез-
печити відсутність негативного впливу від їхньої діяльності на суспільство і екологію 
[4, 6, 8, 11, 12].

Відповідальність відповідно до потреб суспільства зумовлена глобалізацією і рин-
ковими відносинами, проінформованістю суспільства та освітою. Корпорації досягають 
зростання шляхом глобалізації, вони зіткнулися з новими проблемами, що обмежують 
їхній ріст і потенційні прибутки. Державне регулювання, тарифи, екологічні обмеження 
і мінливі стандарти того, що являє собою експлуатація праці, являють собою проблеми, 
які можуть коштувати організаціям мільйони доларів. Деякі розглядають етичні питання 
просто як дорогу перешкоду. Деякі компанії використовують соціальну відповідальність 
в якості стратегічної тактики для отримання громадської підтримки своєї присутності 
на глобальних ринках, що допомагає їм зберігати конкурентні переваги, використову-
ючи їхні соціальні внески для розповсюдження реклами на підсвідомому рівні. Гло-
бальна конкуренція має особливий тиск на мультинаціональні корпорації, змушуючи 
їх перевіряти не тільки свою практику в галузі трудових відносин, а й практику по 
всьому ланцюжку поставки з точки зору соціальної відповідальності. Змінюється роль 
зацікавлених сторін у спільній роботі для надання тиску на корпорації. Самі акціонери 
та інвестори за допомогою інвестування соціальної відповідальності чинять тиск на 
корпорації, закликаючи їх до відповідальної поведінки. Неурядові організації також 
відіграють все більшу роль, використовуючи можливості засобів масової інформації 
та мережі Інтернет для підвищення свого контролю і колективного активізму в галузі 
корпоративної поведінки. За допомогою освіти і діалогу зростає роль спільноти у 
забезпеченні відповідальності бізнесу за свою діяльність [2].

Екологічна відповідальність відноситься до питань захисту довкілля, сталого його 
розвитку та збереження. Соціально-екологічна відповідальність бізнесу тісно пов’язана 
з етичними нормами бізнес-спільноти, що доповнюють систему природоохоронних 
норм і вимог, встановлених у законодавстві, стандартах. Вона являє собою усвідомлену 
і мотивовану участь бізнесу в різноманітних заходах, спрямованих на попередження 
та мінімізацію негативних впливів на навколишнє середовище, раціональне природо-
користування, економію сировинних і енергетичних ресурсів у процесі господарської 
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діяльності, залучення відходів у господарський обіг, попередження аварійних та над-
звичайних ситуацій, підтримку заходів з охорони здоров’я, збереженню культурно-
історичної спадщини, біорізноманіття і особливо охоронюваних природних територій, 
збереженню зникаючих біологічних видів та ін. [6].

Економічна відповідальність – система правил, встановлених державою для юри-
дичних і фізичних осіб, органів державного управління та місцевого самоврядування з 
метою узгодження їхніх інтересів, у тому числі і через відшкодування заподіяних збитків 
тощо. За умов формування ринку, поглиблення процесу роздержавлення економіки, 
розгортання приватизації і становлення на цій основі змішаної економіки. Також до 
економічної відповідальності входить повне забезпечення працівника заробітною плат-
нею, соціальними пільгами або послугами, забезпечення та використання матеріальних 
і трудових ресурсів. Також економічна відповідальність встановлює контроль за ви-
конанням гарантій щодо захисту прав працівників на отримання матеріального забез-
печення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд 
за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, 
народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті працівника 
або члена його сім’ї [1, 3, 8, 9, 10].

Отже, на основі того, що існує потреба у факторах розвитку підприємств та ком-
плексному аналізі, доведено, що інститут соціальної відповідальності як такої відіграє 
важливу роль у питаннях створення та підвищення ефективності функціонування 
підприємства, яке є структурним елементом економіки. З’ясовано, що важливими 
показниками соціальної відповідальності підприємств є совісна відповідальність, 
нормативна, відповідальність до потреб суспільства, екологічна, економічна. Все це 
надає фінансове забезпечення соціальних програм, запропонований блок пріоритетів 
фінансового забезпечення працівників підприємства, що спрямовано на підвищення 
чіткості у формах надання соціальної допомоги, фінансування соціальних витрат, 
надання соціальних послуг і гарантій; запропоновано механізми реалізації житлових 
програм на підприємствах.
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Розкрито феномен «державної служби» як складний інституційний комплекс. 
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важливості налагодження зв’язку між інститутом державної служби та суспільством 
в умовах трансформації. Розглянуто проблеми довіри, професіоналізму, етики, іміджу 
та репутації державної служби.
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Кризові явища, що супроводжують процес становлення і розвитку України, де-
монструють неспроможність державного апарату адекватно та ефективно реагувати 
на зовнішні та внутрішні загрози. Зокрема, індекс неспроможності держави (Fragile 
States Index) для України мав у 2014 році значення 67,2, що свідчить про відсутність 
України у переліку сталих чи стабільних держав [23]. 

Державна служба, як інструмент реалізації влади, покликана забезпечувати не 
тільки виконання функцій та завдань держави, але й сприяти розбудові демократич-
ного та громадянського суспільства, захищати права та інтереси громадян. Інститут 
державної служби, з одного боку, є результатом та відображенням домінуючого типу 
суспільних відносин, а з іншого, має можливість впливати на ці відносини, оскільки 
наділений владою. Тому актуальним є питання трансформації інституту державної 
служби на засадах довіри до державних службовців, їхнього професіоналізму, що 
вимагає вирішення проблем бюрократизму, корупції, протекціонізму, непублічності, 
непрозорості державної служби та налагодження зворотного зв’язку із суспільством.

Теоретико-методологічні засади дослідження державного управління та державної 
служби закладено в працях Аристотеля, Платона, В. Вільсона, Ф. Гуднау, М. Вебера, 
К. Маркса, А. Файоля, Л. Уайта, Л. Урвіка, Д. Муні, Т. Парсонса, П. Лазарсфельда та ін. 
Науково-теоретичне обґрунтування та розроблення сучасних моделей функціонування 
державної служби як інституційного утворення знайшло своє відображення у працях 
таких вітчизняних науковців як В.  Авер’янов, Ю. Битяк, С. Дубенко, В. Захарченко, 
Г. Леліков, В. Луговий, В. Малиновський, Т. Мотренко, Н. Нижник, О. Оболенський, 
В. Олуйко, І. Пахомов, Т. Пахомова, О. Петришин, С. Серьогін, В. Цвєтков, О. Якубов-
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ський та ін. Серед російських учених різних аспектів державної служби розглянуто 
у дослідженнях А. Альохіна, C. Алексеєва, Г. Атаманчука, М. Баглая, Д. Бахраха, 
К. Бельского, І. Бачило, В. Вишнякова, В. Власова, В. Воробйова та ін.

Водночас, в Україні недостатньо праць, що адекватно відображають перспективи 
розвитку державної служби як соціально відповідальної інституції та обґрунтовують 
критерії ефективності її діяльності.

Метою цієї статті є окреслення змістовних характеристик державної служби як 
складного соціального інституту та сутності його трансформацій в системі суспільних 
відносин.

Формування державної служби здійснювалося у контексті різноманітних історич-
них перетворень та колізій і на сучасному етапі розвитку суспільства вона постає як 
складне та багатоаспектне явище. Існує багато підходів до розуміння цього феномену. 
Так, зі структурної точки зору, державна служба виступає системою органів держави, 
що діє у межах своєї компетенції, з організаційною системою державних посад, які 
відрізняються статусом, вимогами, повноваженнями та відповідальністю. Закон України 
«Про державну службу» трактує державну службу з точки зору діяльнісного підходу, і 
визначає її як «професійну діяльність осіб, які займають посади в державних органах 
та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 
заробітну плату за рахунок державних коштів» [1], проте наразі актуальним є розгляд 
державної служби як системи інститутів. Зокрема, на думку Н. Липовської, державна 
служба є «складним інституціональним комплексом, системою інститутів, злагоджена 
робота яких унаслідок синергетичного ефекту дозволяє регулювати загальне положення 
в економічному, політичному, духовному і соціальному житті суспільства і задовольняти 
соціальні потреби громадян» [14]. Таке визначення є доволі вдалим та узагальнюючим 
і охоплює функціональні аспекти державної служби. Водночас, у ньому відсутня апе-
ляція до особливостей цього соціального інституту. Дослідження державної служби 
з інституційної точки зору дає краще зрозуміти сутність та природу цього явища, а 
особливо його трансформації. 

У вітчизняній історії велику увагу приділено розгляду державної служби як інсти-
туту адміністративного права. Звичайно, цей аспект в останню чергу є предметом 
нашого аналізу, проте, не врахування його позбавить дослідження повноти викладу. На 
думку В. Авер’янова, державна служба є «один з важливих видів суспільно корисної 
діяльності, зміст якої полягає у виконанні завдань і функцій держави відповідно до об-
сягу компетенції органу державної влади. Державна служба є організаційно-правовим 
явищем зі своїм характерним змістом та особливостями» [4]. Наразі, нормативно-пра-
вова база функціонування державної служби потребує серйозних змін, адже її основні 
положення повинні відповідати духу часу, враховувати суспільні виклики, характерні 
сьогоденню. 

Важливим елементом державної служби як організаційного інституту є наявність 
апарату управління, що має певний правовий статус, особливі ознаки та функції. В 
організаційному аспекті державна служба – це «система державних посад і посад за 
контрактом, які відрізняються статусом, повноваженнями, підпорядкованістю, квалі-
фікаційними вимогами» [7]. Беручи участь у реалізації державної економічної полі-
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тики з розподілу ресурсів в умовах їхньої обмеженості та будучи вагомим важелем у 
формуванні механізмів впливу на функціонування ринку державна служба, водночас, 
постає як економічний інститут. Як культурний інститут державна служба створює, 
акумулює і транслює суспільні норми та цінності у ході соціально-культурного обслу-
говування населення. На думку В. Михайлової, державна служба як соціокультурний 
феномен виникає у зв’язку з потребою регулювання суспільних відносин, є включеною 
у всі сфери людської діяльності, опирається на існуючі в суспільстві норми та цінності 
й впливає на розвиток нових [19]. 

Важливу роль відведено державній службі як соціальному інституту, оскільки 
правові, економічні, організаційні, культурні інститути є різновидами соціальних інсти-
тутів. На думку Н. Липовської, розгляд державної служби як соціального інституту «дає 
додаткові можливості в осмисленні соціальних основ державної служби, виявлення її 
місця в структурі влади і соціального, зокрема державного, управління» [15]. Соціальна 
сутність державної служби виявляється у тому, що вона є відображенням суспільних 
відносин, впливає на формування правосвідомості та є індикатором і носієм існуючих 
у суспільстві цінностей та норм. Діяльність державної служби як соціального інсти-
туту повинна бути направлена на закріплення принципів громадянського суспільства 
і реалізується через функції соціального контролю, соціальної організації, соціальної 
комунікації та ін. Проте у вітчизняній практиці окремі функції часто нівелюються і 
компенсуються іншими, що було пов’язано з нещодавніми тенденціями формування 
України як «поліцейської держави». Такі тенденції відповідають широко розповсю-
дженим уявленням, пануючим у марксистській традиції, що держава є інструментом 
для підтримки панування одного класу над іншими, а група людей, що управляє, має 
у своєму розпорядженні певний апарат примусу. 

Розглядаючи особливості становлення інституту державної служби, О. Оболен-
ський вважає, що соціальна природа державної служби значною мірою зумовлена 
професійними та особистісними якостями державних службовців, а також демокра-
тичними процедурами їхньої діяльності [21]. Важко повністю погодитись з автором, 
адже соціальна природа державної служби, насамперед, детермінується характером 
пануючих суспільних відносин. На думку В. Бурдяк, «держслужба як державний со-
ціальний інститут повинна сформувати умови для її зв’язку із запитами народу» [7]. 
Тому, одним з першочергових завдань, які постали перед інститутом державної служби 
України в умовах трансформаційних процесів, є налагодження цього зв’язку, оскільки 
співпадіння інтересів держави та громадян є основою стабільності та розвитку кра-
їни. Зрозуміло, що реформування системи державного управління України загалом і 
державної служби зокрема, в умовах моральної деформації, політичної, соціальної 
та економічної кризи, має здійснюватися комплексно і враховувати всі аспекти цього 
явища, попередній та зарубіжний досвід . 

Трансформація публічного управління у розвинених демократичних країнах здій-
снюється на основі концепцій «доброго врядування» («good governance», англ.), «нового 
державного менеджменту», «політичних мереж». В основі концепції «нового держав-
ного менеджменту» лежать ринкові моделі регулювання і проводиться аналогія між 
структурою організації управління публічним сектором та бізнесу, акцентується на 
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оцінці ефективності результату управління, децентралізації, скороченні витрат, про-
фесіоналізмі, дисципліні, перетворенні громіздких бюрократичних структур на окремі 
агенції. Концепція «політичних мереж» описує відносини між офіційними управлін-
ськими структурами, громадськими бізнес-організаціями. Л. Сморгунов відзначає, 
що політична мережа є договірною структурою, що складається з набору контактів, 
які виникають на основі формальних та неформальних правил комунікації, учасники 
якої є ієрархічно рівними, керується кооперативною зацікавленістю, а не лише влас-
ними інтересами, пов’язує державні органи і громадянське суспільство [11, с. 240]. 
Концепція «доброго урядування» або «демократичного врядування» висуває не лише 
критерії раціональності, впорядкованості, ефективності, а й акцентує на розширенні 
кола суб’єктів управлінського процесу, залучення громадянського суспільства, від-
критість до запитів громадян. Отже, попри відмінності підходів, спільною рисою є те, 
що розв’язання проблем суспільного розвитку можливе лише за умов налагодження 
зв’язку публічної влади з народом та сприяння розвитку громадянського суспільства 
[18]. Саме тому особливої уваги вимагає проблема низької довіри громадян до інститу-
ту державної служби, деморалізації, поганого іміджу, відчуження від людей, низького 
професіоналізму та ін.

Довіра громадян до інституту державної служби є передумовою його ефективно-
го функціонування, одним з критеріїв демократичності держави, легітимності влади 
та показником рівня її авторитету. Ф. Фукуяма визначає довіру як очікування членів 
суспільства, що інші його члени будуть поводити себе відповідно до норм держави та 
вважає довіру основою стабільності влади та ключовою характеристикою розвиненого 
суспільства [25]. На думку Н. Лумана, довіра стає важливою та необхідною умовою 
розвитку суспільства в силу наростання у суспільстві невпевненості у майбутньому 
[6]. Довіра є інтегральним критерієм ефективності діяльності державної бюрократії, 
показує спроможність кадрового потенціалу державної влади виконувати консоліду-
ючу роль між владою і населенням та надавати якісні публічні послуги. Збереження 
владою наданого громадянами кредиту довіри можливе лише за умов відкритості, 
партнерства, прозорого механізму функціонування, реальної, а не лише декларативної 
можливості населення впливати на діяльність органів державної влади. Є. Клеймьонов 
виокремлює такі аспекти відкритості державної влади як: інформаційна відкритість, 
кадрова відкритість, «сервісна відкритість» та «інтроспективна інтенціональність на 
відкритість». Інформаційна відкритість пов’язана з можливістю доступу громадян до 
інформації щодо діяльності органів державної влади та рішень, що ними приймаються. 
Ця інформація має бути доступною, актуальною, повною, об’єктивною та оперативною. 
Кадрова відкритість представляє собою рівну можливість громадян, що пройшли 
відбір згідно з встановленими процедурами на основі професійних та морально-етич-
них якостей, на заміщення посад державної служби. «Сервісна відкритість» перед-
бачає орієнтацію чиновників на надання якісних послуг громадянам. Якість, порядок 
і характер надання послуг значною мірою впливають на гармонізацію відносин між 
владою та суспільством. Отже, відсутність чітких процедур отримання послуг, склад-
ність бюрократичних процедур, значні витрати часу, погана інформованість населення 
щодо отримання послуг та низький рівень професіоналізму державних службовців є 
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бар’єрами на шляху до створення злагодженої системи з надання державних послуг. 
«Інтроспективна інтенціональність на відкритість» пов’язана з мотивацією та готов-
ністю державних службовців як індивідів працювати з урахуванням вищеперелічених 
аспектів відкритості [13, с. 205–209].

Згідно з даними щорічних соціологічних моніторингових опитувань Інституту 
соціології НАН України в державі існує перманентна криза довіри до державних служ-
бовців різних органів влади (табл.1) [28, с. 486]. Так, останні опитування показали, що 
зовсім не довіряють місцевим органам влади – 30, 2 % громадян, податковій інспекції – 
29,1 %, міліції – 41,1 %, прокуратурі – 40,8 %, судам – 44,8 % [28, с. 480–482].

Таблиця 1 
Зведена таблиця рівня довіри населення до органів державної влади 

(середній бал: 1–5 балів)

Органи державної 
влади ‘94 ‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘05 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12 ‘13

Податкова
інспекція - - - - - 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5

Міліція 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9
Прокуратура - - - - 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0
Суди - - - - 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9
Місцеві органи 
влади - - - - 2,3 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2

На нашу думку, такий низький рівень довіри зумовлений низкою чинників, зо-
крема, високим рівнем корумпованості, що пронизує інститут державної служби та 
служінням власним інтересам. Переважна більшість населення України вважає, що 
такі державні органи як прокуратура, міліція, СБУ та суди слугують будь-кому, хто 
має ширші можливості фінансового впливу або серйозніший соціальний капітал. За 
даними соціологічного опитування Інституту прикладних гуманітарних досліджень до 
основних причин високого рівня корупції в Україні, на думку населення, відносяться 
корумпованість судів та суддів (82 %), недоторканість народних депутатів та суддів 
(81 %), корумпованість правоохоронних органів (80 %), надто гуманне відношення до 
корупціонерів (слабкість покарання) (77 %), звичка більшості населення використову-
вати корупцію (терпимість до корупції) (74 %), відсутність політичної волі (небажання 
політичної влади вести боротьбу з корупцією) (74 %). Зазначимо, що складність 
боротьби з корупцією криється саме у терпимості населення до цього явища: 56 % 
респондентів повідомили про участь у корупційних практиках протягом життя [5]. 
Важко очікувати на ефективність антикорупційних заходів в умовах корумпованості 
не лише органів державної влади, а і суспільства загалом. 

Важливим аспектом трансформації інституту державної служби в умовах налаго-
дження зв’язку з суспільством є імперативне підвищення професіоналізму державних 
службовців. Професіоналізм передбачає наявність відповідних теоретичних знань, 
практичного досвіду і навичок, від яких залежить якість ухвалення управлінських рі-
шень та надання послуг. С. Газарян та В. Дементов відзначають, що професіоналізація 
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державної служби є «пожиттєвим процесом ідентифікації, розвитку і підтримки про-
фесійної компетентності людини у відповідності до параметрів професії, посади через 
систематизоване професійне навчання і соціалізацію у громадянському суспільстві з 
метою забезпечення надання послуг, що представляють інтерес для споживача» [10]. 
Розвиток системи державної служби України сьогодні супроводжується радикальни-
ми перетвореннями у сфері державного управління, зміною норм та цінностей, тому 
актуальним завданням державної кадрової політики є поновлення державної служби 
висококваліфікованими кадрами та формування якісної системи підготовки персоналу, 
підвищення кваліфікації та атестації кадрів. 

Професійний розвиток, забезпечення прозорості влади та формування довіри з боку 
суспільства неможливі без морально-етичної складової здійснення державної служби. 
М. Вебер у своїй праці «Політика як покликання і професія» окреслює тенденцію «пере-
творення сучасного чиновництва в сукупність трудящих (Arbeiterschaft), висококваліфі-
кованих фахівців духовної праці, професійно вишколених багаторічною підготовкою, 
з високорозвиненою становою честю, що гарантує бездоганність, без чого виникла б 
фатальна небезпека жахливої корупції» [8]. В. Іванов наголошує, що «сьогодні як ніколи 
раніше, в державному управлінні пріоритетом мають стати духовно-моральні цінності 
суспільства, його культура, колективний розум» і пов’язує удосконалення державного 
управління з його орієнтацією на суспільні цінності як фундаменту сучасної цивілізації 
[9, с. 24]. У світовій практиці сформувалася модель «етичної інфраструктури демокра-
тичної держави», що направлена на створення структур, які здатні забезпечувати етичну 
підготовку державних службовців та контроль за їх діяльністю. О. Штирьов зауважує, 
що етика державних службовців «значним чином залежить від їх моральної свідомості 
та готовності до моральної поведінки на засадах доброчесності» [26, с. 84].

Зазначимо, що досвід адміністративного реформування у розвинених демократич-
них країнах показав помилковість припущення, що в основі суспільної кризи лежать 
лише проблеми індивідуальної моралі державних службовців. Якщо імплементовані 
державою заходи щодо боротьби з деструктивними проявами поведінки державних 
службовців не підтримуються суспільством, то ці заходи не дадуть бажаного резуль-
тату. Тому проблеми державної служби, з одного боку, пов’язані з проблемами інди-
відуальної етики, а з іншого боку, зумовлені лояльністю суспільства до неетичних 
проявів поведінки з боку державних службовців та позначаються на ефективності 
антикорупційних заходів.

Іншим значущим аспектом у формуванні зв’язку між державою і суспільством 
є імідж інституту державної служби, що виступає певним оціночним образом влади, 
який складається з результативності, ефективності, професіоналізму, доброчесності, 
комунікативної культури органів державної служби, а також з суб’єктивних оцінок 
їхньої діяльності з боку населення [17, с. 45]. І. Маслова виділяє такі складові іміджу 
органу влади:

- образ керівника, який будується на уявленнях про його здібності, цінності, 
соціально-психологічні характеристики та зовнішні дані;

- образ державних службовців, що відображає їхні фізичні, психологічні, 
соціальні характеристики, професійну компетентність;
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- соціальний образ органа влади, що будується на основі уявлень суспільства 
про його роль у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах;

- імідж послуг, що ґрунтується на уявленнях про їхню інформаційну цінність, 
якість, унікальність;

- зовнішня атрибутика (візуальний імідж, корпоративний дизайн) [20].
Незважаючи на декларування необхідності додержання державними службовцями 

ефективності та сумлінності при виконанні покладених на них обов’язків на засадах 
демократизму, гуманізму, законності та персональної відповідальності [1], на практиці, 
маємо ситуацію, в якій моделі поведінки державних службовців не відповідають за-
декларованим. Наразі, імідж інституту державної служби України має суперечливий 
характер, оскільки, з одного боку, державних службовців часто звинувачують в не-
компетентності, бюрократизмі, байдужості до проблем населення, а з іншого – існує 
формальне позиціювання державної служби як служіння інтересам держави. Крім 
того, державна служба пов’язана з доступом до певних адміністративних ресурсів, які 
можуть конвертуватися у фінансові та ін.

Зазначимо, важливим є не лише імідж, а й робота над репутацією інституту дер-
жавної служби. Репутація також виступає одним із способів легітимізації влади. На 
думку Т. Федорів, «якщо імідж є емоційним враженням від певного суб’єкта (“Я для 
інших”), то репутація – це щось на зразок зворотного зв’язку, взаємності, отриманих 
від стейкхолдерів, здатність суб’єкта відповідати очікуванням стейкхолдерів» [24, 
c. 8]. Складність формування позитивної репутації державної влади та державної 
служби серед населення полягає в тому, що державна влада є апаратом примусу і не 
може однаково задовольнити потреби всіх громадян, особливо у час реформ, оскільки 
будь-яка реформа утискає права певної соціальної групи. На відміну від іміджу, репу-
тація має низьку динамічність і потребує низки послідовних дій протягом значного 
періоду часу [24, с.7].

Правовим стимулом трансформації інституту державної служби України як неза-
лежної держави можна вважати прийняття у 1993 році Закону «Про державну службу», 
що визначав статус державних службовців як осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави. Протягом 1994–1999 років була закладена основа для розбудови державної 
служби та її функціонування, утворюється спеціально уповноважений орган з питань 
державної служби, формується система професійного навчання, проведення конкурсу, 
визначаються ранги, порядок обчислення стажу та ін. Далі, з прийняттям Стратегії 
реформування державної служби в Україні (2000), окреслюються нові тенденції змін, 
зокрема, створення наукової програми дослідження розвитку державної служби, вне-
сення змін щодо порядку службового розслідування, проведення конкурсу, створення 
резерву, введення щорічної оцінки роботи державних службовців [2].

У програмі розвитку державної служби на 2005–2010 роки декларується спря-
мованість на задоволення потреб суспільства і забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, а також визначається вектор на адаптацію до стандартів Європейського 
Союзу [3]. Наразі, Державна служба України тісно співпрацює з програмою SIGMA та 
TWINNING щодо проекту нової редакції закону «Про державну службу України», обмі-
ну позитивним досвідом та імплементації елементів державного управління, необхідних 
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для адаптації державної служби. На думку фахівців Центру адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу, результатами таких нововведень стануть «центра-
лізація державної служби, посилення ролі спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних орга-
нів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за дотриманням нового 
законодавства у сфері державної служби на усій території України, що узгоджено з 
представниками програми SIGMA/ОЕСР та відповідає міжнародним нормативно-право-
вим актам» [22]. З огляду на це, декларативно Україна тримає правильний вектор щодо 
розбудови та вдосконалення інституту державної служби, проте суспільна, політична 
та економічна кризи, на цьому етапі розвитку, значно гальмують цей рух.

Зазначимо, що в контексті трансформації державного управління та державної 
служби, особливе місце у питанні відповідної наукової рефлексії цих процесів нале-
жить соціології як науці про закономірності розвитку суспільних процесів та систем. 
Відповідно, соціологія управління як галузева соціологія дає можливість досліджувати 
«наслідки механізму цілеспрямованого впливу на соціальні структури і процеси у сус-
пільстві, а також соціальні відносини, що з цим зв’язані» [12]. Розглядаючи технологічні 
засади соціології управління, М. Лукашевич П. та М. Туленков зазначають, що «соціо-
логічний аналіз сфери управління дає можливість виявити глибинні механізми управлін-
ських і самоврядних процесів як суспільних явищ, виявити та обґрунтувати ефективність 
демократичних принципів і відносин між органами влади, управлінням та населенням 
країни, забезпечити використання соціальних резервів, соціального потенціалу, соціальних 
технологій, інноваційних засобів організації соціального управління» [16, c. 255]. Крім 
того, останнім часом починає активно розвиватися така галузь соціологічного знання 
як соціологія державної служби, об’єктом якої є державна служба як суспільний фено-
мен, проміжна ланка між державою та громадянами, система соціальних відносин, що 
виникають у процесі реалізації владних повноважень. Ця галузь соціологічного знання 
має на меті забезпечити методичний і методологічний супровід досліджень державної 
служби як соціального феномену та направлена на дослідження явищ, процесів та від-
носин, що виникають у ході реалізації функцій державної служби, а також чинників, 
що на неї впливають. Соціологічне забезпечення державної служби дає можливість 
отримання якісної та достовірної інформації про стан об’єкта управління, тенденції 
його розвитку та розвитку соціального середовища і на базі цього корегувати систему 
державної служби [27, c. 30–32].

Отже, інститут державної служби символізує владу і владні відносини, а відтак – 
його негативний імідж, репутація, низький рівень довіри та професіоналізму, закритість 
для суспільства ведуть до соціальної дезорганізації, фрустрації та апатії і, як наслідок, 
до неможливості проведення ефективної модернізації суспільства. Зрозуміло, що з роз-
витком державної служби відбувалося формування забюрократизованої (на відміну від 
ідеального типу веберівської бюрократії) системи з відповідною культурою чиновництва, 
що має певний відбиток попередньої системи державного управління, оскільки цінності, 
що лежать в основі організаційної культури не підлягають миттєвій зміні. Тому, в умовах 
суспільних змін, що відбуваються в Україні, особливо важливим є налагодження соці-
ального діалогу та партнерських відносин Інституту державної служби з громадськістю.
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IN REGARDS TO THE TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE
 OF UKRAINIAN GOVERNMENT SERVICE

A. S. Karpunets
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Іn this article served the concept of «public service» as a complex institutional architec-
ture, which comprises economic, organizational, cultural, legal and social institute. Defi nes 
the features of the social nature of public service, which is a refl ection of social relations, an 
indicator of social values and norms аnd affects the formation of justice. Outlines the char-
acteristics of public service as a complex social institution and especially its transformation 
in the system of social relations. Emphasizes the importance of establishing communication 
between the institute of the public service and society in transformation. 

Considered issues of trust, professionalism, ethics, image and reputation of the public 
service. Civil Service Institute symbolizes power and power relations, and hence - its nega-
tive image, reputation, low level of professionalism, closeness to society leading to social 
disruption, frustration and apathy and, as a consequence, the impossibility of an effective 
modernization of society. 

Highlighted, that one of the primary tasks facing the Institute of Civil Service of Ukraine 
in the conditions of transformation processes is to establish connection with society, as the 
coincidence of interests of the state and citizens is the foundation of stability and develop-
ment. Public service reform in Ukraine in terms of moral deformation, political, social and 
economic crisis should be comprehensive and take into account all aspects of the phenom-
enon, and previous international experience.

Determined the role of sociology of public service, which aims to provide technical 
and methodological support, research public service as a social phenomenon, processes and 
relations that arise in the course of public service functions implementation.

Keywords: institute of public service, social nature of public service, transformation 
of the institute of public service.
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ

І. В. Мещан

Департамент соціального захисту населення 
Запорізької обласної державної адміністрації,
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Розглянуто особливості міжсекторного соціального партнерства в системі 
соціального обслуговування в контексті реформування і модернізації соціального 
захисту населення в Україні. Сучасна система закладів соціального обслуговування 
в Україні передбачає функціонування як державних, так і недержавних комерційних 
і некомерційних соціальних служб і організацій, тому соціальне партнерство як 
взаємодія державних і місцевих органів управління, бізнес-структур і недержавних 
некомерційних організацій у сфері надання соціальних послуг може виступати як 
ефективний механізм розвитку нової моделі соціального захисту населення. Наведено 
рівень обізнаності щодо концепції соціального партнерства в управлінні закладами 
соціального обслуговування в груповій свідомості управлінців і практиків соціальної 
роботи державного і недержавного секторів суспільства.

Ключові слова: соціальні послуги, соціальне обслуговування, заклад соціального 
обслуговування, соціальне партнерство.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний етап розвитку українського 
суспільства характеризується глибокими, докорінними змінами у всіх основних 
сферах громадського життя. Ці зміни зумовлюють гостру необхідність гармонізації 
інтересів різних соціальних груп, суспільства загалом і владних структур цивілізованим 
неконфліктним шляхом, що забезпечує можливості для формування і розвитку грома-
дянського суспільства. Таким шляхом є, насамперед, утвердження суспільних відносин 
партнерського типу. Сучасні перетворення в соціально-політичній сфері українського 
суспільства вимагають якісно нових підходів в управлінні соціальними процеса-
ми і соціальною політикою. Особливого значення набуває застосування механізму 
соціального партнерства в управлінні системою соціального захисту і соціального 
обслуговування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальне обслуговування населення 
як інституціоналізована форма надання соціальних послуг у сучасній соціологічній 
науці розглядається різними науковцями і практиками соціальної роботи, серед яких 
можна виділити: С. Григорьєва, Л. Гуслякову, І. Малофєєва, В. Нефьодова, П. Павленка, 
А. Панова, Л. Потолову, Н. Ремньову, Г. Романова, Л. Топчія, М. Фірсова, О. Холостову 
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та ін. У своїх працях і дослідженнях науковці розглядали: проблеми теорії і практики 
соціального обслуговування, соціальні послуги як форму соціального захисту насе-
лення, технології соціального обслуговування, проблеми виділення критеріїв оцінки 
ефективності діяльності установ системи соціального обслуговування населення.

Особливої уваги в науковій літературі присвячено проблемі діяльності мережі 
соціальних служб і закладів соціального обслуговування. Зокрема, загальні проблеми 
формування та розвитку закладів соціального обслуговування у різний час дослі-
джували та вирішували багато українських учених, а саме: О. Безпалько, О. Іванова, 
І. Звєрєва, Н. Кабаченко, Л. Клос, Г. Коваль, О. Мартенко, О. Мартякова, І. Мигович, 
Н. Микитенко, Т. Семигіна, І. Стеблянко, С. Харченко тощо. До теоретиків російської 
школи дослідження функціонування закладів соціального обслуговування варто від-
нести: А. Банова, В. Бочарова, С. Бєлічева, С. Григор’єва, Л. Гуслякова, Н. Данакіна, 
В. Жукова, Г. Зайнишева, І. Зимню, А. Козлова, В. Колкова, А. Сорвіну, Є. Смірнову, 
Л. Топчій, М. Фірсова, Є. Холостову, Б. Шапіро, Т. Шеляга, Н. Шмільову, Н. Щукіну, 
В. Ярську та ін.

У широкому сенсі соціальне обслуговування постає як організована соціальна 
взаємодія між різними соціальними інститутами, включаючи державу і громадянське 
суспільство, між різними соціальними групами та індивідами на основі соціального 
партнерства як механізму соціального управління.

Соціальне партнерство як науковий феномен взаємодії є предметом вивчення бага-
тьох зарубіжних та вітчизняних соціологів, політологів і науковців державного управ-
ління. Сучасні дослідження соціального партнерства здійснюються в межах соціально-
філософських і соціологічних теорій і концепцій. Проблеми соціального партнерства 
розглядають як закордонні дослідники: В. Сімон, Е. Дюркгейм, Л. Ерхард, Р. Дарендорф, 
Ф. Тейлор, Е. Мейо, так і вітчизняні, які досить активно й плідно працюють у зазна-
ченому напряму: Н. Балабанова, О. Доронін, І. Дубровський, В. Жуков, Б. Ільченко, 
А. Колодій, О. Крутій, Б. Кухта, О. Куценко, О. Мірошниченко, Д. Неліпа, Н. Нижник, 
Л. Пашко, О. Попов, А. Сіленко, В. Скуратівський та ін. 

Сучасна система закладів соціального обслуговування в Україні передбачає функ-
ціонування як державних, так і недержавних комерційних і некомерційних соціальних 
служб і організацій соціального обслуговування, що свідчить про багатосуб’єктність 
в управлінні системою таких закладах. До таких суб’єктів треба віднести державу і 
державні органи влади, органи місцевого самоврядування; інститути громадянського 
суспільства (громадські організації), соціальні програми, соціальні проекти і благодійні 
фонди, що фінансуються бізнес-структурами, територіальні громади.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – визначити рівень обізнаності 
щодо концепції соціального партнерства в управлінні закладами соціального обслуго-
вування в груповій свідомості управлінців і практиків соціальної роботи державного 
і недержавного секторів суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціологічний аналіз розвитку сис-
теми надання соціальних послуг (соціального обслуговування) виявляє дві парадиг-
мальні групи досліджень. До першої групи досліджень можна віднести концепції, які 
вважають центральною проблемою інституціоналізації становлення зовнішньої форми 
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соціального інституту, що існує в суспільстві як певні способи дії незалежно від окремо 
взятого індивіда. У цій групі важливе місце займає структурно-функціональний підхід 
(Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер та інші зарубіжні соціологи). До другої 
групи соціологічних концепцій інституціоналізації відносяться теорії суб’єктивної спря-
мованості, які розглядають інститути як характеристики внутрішнього устрою суспіль-
ства, що зумовлюють закономірності розвитку суспільства і що забезпечують його ціліс-
ність; теорії, що ставлять у центр проблеми інституціоналізації соціальну дію індивідів і 
її соціальну ідентифікацію. У теоретичних підходах М. Вебера, Дж. Р. Міда, Р. Блумера, 
П. Бергера, І. Гофмана, Т. Лукмана, А. Щюца та інших враховується суб’єктивний сенс, 
який вкладається людьми в соціальну дію.

Соціальне обслуговування прийнято розглядати у широкому і вузькому значен-
нях. Зокрема, у вузькому значенні М. Буянова під цим поняттям розуміє соціальне 
обслуговування як діяльність спеціальних організацій щодо надання різних соці-
альних послуг для осіб, що знаходяться з незалежних від них причин у ситуації, яка 
порушує їхню життєдіяльність і яку вони не можуть подолати самостійно (або за 
допомогою осіб, які відповідно до закону зобов’язані їх утримувати) [1]. У широкому 
значенні соціальне обслуговування охоплює собою всі інші, крім грошових виплат, 
види соціальних послуг. М. Філліпова вважає, що соціальне обслуговування – це 
надання непрацездатним і громадянам, які потрапили у складну життєву ситуацію, 
різноманітних видів послуг, які забезпечують досягнення необхідної якості життя 
різними суб’єктами соціального захисту населення (соціальними службами) [5]. Ці 
підходи об’єднує той факт, що соціальне обслуговування передбачає інституціона-
лізацію соціальних послуг. З огляду на це, соціальне обслуговування можна пред-
ставити як два типи систем, що відрізняються одна від іншої характером взаємодії з 
іншими суспільними системами, – інституційну та організаційну. Тобто, соціальне 
обслуговування може бути представлене як інститут, який є системою відкритого 
типу, має свої структурні елементи, особливості формування і функціонування, які 
організовуються та регулюються на соціальному рівні.

Система соціального обслуговування представлена мережею закладів і установ, 
які здійснюють соціальні заходи, спрямовані на сприяння, підтримку і соціальні по-
слуги окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих 
труднощів, підтримки їхнього соціального статусу та повноцінної життєдіяльності. 
Очевидно, що ефективність функціонування закладів соціального обслуговування за-
лежить від скоординованої взаємодії усіх суб’єктів управління, яка може відбуватися 
на основі механізму соціального партнерства.

Соціальне партнерство як наукова категорія характеризується багатоаспектністю, різ-
носторонністю та широтою розуміння й трактування. Найважливіший внесок у розуміння 
природи соціального партнерства, особливо як комунікативного і діяльнісного феномену, 
вносять концепції сучасних теоретиків соціальної науки: П. Бурд’є, Е. Гіденса, Н. Лумана, 
Ю. Габермаса та ін. Аналіз соціального партнерства в термінах «комунікативної раці-
ональності» Ю. Габермаса, «інтерсуб’єктивного дискурсу» Е. Гіденса, з позицій теорії 
соціальних полів П. Бурд’є, загальній теорії соціальних систем Н. Лумана дає змогу 
розширити уявлення про соціальне партнерство як інтеграційний суспільний феномен, 
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що конституює, до певної міри, не тільки соціальні зв’язки і взаємодії, але і саму со-
цієтальну структуру суспільства, розвиток соціальних рис держави.

Соціальне партнерство розуміють у вузькому і широкому сенсі. У вузькому сенсі – 
це прояв партнерських відносин у соціально-трудовій сфері між працедавцями (підпри-
ємцями, якщо це приватна сфера, і адміністрацією, директоратом підприємства в інших 
сферах), об’єднаннями працівників і державними органами. Однією з соціологічних 
дефініцій соціального партнерства в цьому аспекті можна вважати визначення, надане 
російським ученим В. Міхєєвим: «Соціальне партнерство – це система відносин його 
основних суб’єктів і інститутів з приводу стану, умов, змісту і форм діяльності різних 
соціально-професійних груп, спільнот і прошарків» [3, с. 24].

У широкому сенсі – це партнерство соціальних груп; міжсекторна взаємодія між 
третім сектором (недержавні організації), державою і бізнесом. Ця концепція розглядає 
як суб’єктів партнерства три основні сектори суспільства – влада, бізнес і некомерційні 
організації, а як предмет партнерства – весь спектр соціальних проблем. Отже, у сучас-
ній соціологічній інтерпретації соціальне партнерство визначається як міжсекторне. 
Зокрема, В. Якимець зазначає: «Міжсекторне соціальне партнерство – це конструктивна 
взаємодія організацій з двох або трьох секторів (держава, бізнес, некомерційний сектор) 
при вирішенні соціальних проблем, що забезпечує синергетичний ефект від «складан-
ня» різних ресурсів і «корисний» кожній із сторін і населенню» [6, с.15].

У зарубіжній літературі міжсекторне соціальне партнерство також трактується 
як співпраця між урядовими організаціями, корпораціями бізнесу і некомерційними 
організаціями, метою якого є досягнення стійкого розвитку території. Наприклад, 
М. Уорнер і П. Грінер пропонують таке визначення міжсекторного соціального партнер-
ства: союз між сторонами, що представляють уряд, бізнес, громадянське суспільство, в 
якому стратегічно об’єднуються ресурси і здібності кожної зі сторін і яке засноване на 
принципах розділення ризиків, витрат і загальної вигоди [2]. З погляду М. Джоргенсена, 
міжсекторне соціальне партнерство в наш час просувається як безпрограшна модель 
високого потенціалу, в якій співпраця між трьома секторами суспільства збільшує мож-
ливості вирішення насущних проблем і робить важливий внесок у розвиток громадян-
ського суспільства, а також вигідна іншим партнерам співпраці [7]. Отже, в зарубіжній 
літературі міжсекторне соціальне партнерство розглядається як нова модель управління, 
основний акцент в якій зроблено не на змаганні між секторами, а на їхній співпраці. 
Тому його треба розглядати як процес, в ході якого різні суб’єкти суспільства шукають 
взаємно певного вирішення поставленої мети, яку вони не можуть досягти поодинці.

Як механізм соціального управління соціальне партнерство являє собою систему 
способів, засобів, завдяки яким здійснюються відповідні завдання і функції. Структура 
механізму соціально-партнерського управління є багатошаровою. Д. Неліпа визначає 
наступну структуру системи соціального партнерства, до якої належить інституційна, 
регулятивна, функціональна та комунікативна підсистеми [4]. При цьому основополож-
ною в системі соціального партнерства визначається інституційна підсистема, адже без 
інституційного оформлення суб’єктів соціального партнерства як рівноправних парт-
нерів неможливим є сам процес паритетної взаємодії між ними. В сфері соціального 
обслуговування інституційний аспект соціального партнерства передбачає створення 
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як організаційних структур і проектів, так і органів управління із залученням пред-
ставників усіх секторів суспільства.

Концепція соціального партнерства в управлінні закладами соціального обслу-
говування відносно інноваційна для системи соціального захисту в Україні і тільки 
починає обговорюватися в широких колах науковців, керівників закладів соціального 
обслуговування, практиків соціальної роботи, представників громадських організацій, 
що надають соціальні послуги. Тому доцільним було виявити рівень обізнаності екс-
пертів у сфері соціальної роботи щодо концепції соціального партнерства в управлінні 
закладами соціального обслуговування. Для цього було проведено експертне опиту-
вання, де в якості вибірки обрано суб’єкти соціального партнерства – представники 
державних органів управління закладами соціального обслуговування і громадських 
організацій, що надають соціальні послуги на рівні територіальних громад.

Характеристика вибірки експертного опитування (300 респондентів): 1) керівники 
(співробітники) управління праці і соціального захисту населення – 50 респондентів; 
2) керівники закладів соціального обслуговування населення – 50 респондентів; 
3) співробітники (соціальні працівники) закладів соціального обслуговування населення – 
150 респондентів; 4) керівники (співробітники) громадських організацій, які надають 
соціальні послуги на рівні територіальної громади – 50 респондентів.

На рисунках 1 та 2 представлено показники рівня ознайомленості із концепцією 
соціального партнерства в сфері надання соціальних послуг і управління закладами 
соціального обслуговування. 

Рис. 1. Рівень ознайомленості із концепцією соціального партнерства у сфері надання 
соціальних послуг і управління закладами соціального обслуговування

Як видно з результатів дослідження більшість експертів мають високий рівень 
обізнаності щодо концепції соціального партнерства у сфері управління закладами 
соціального обслуговування, причому найбільший показник обізнаності мають керів-
ники закладів соціального обслуговування (98 %). Зазначимо, що 14 % представників 
громадських організацій майже нічого не знають або мають невизначену позицію (19 % 
опитаних), що свідчить про відносну відсутність досвіду взаємодії з державними і 
комунальними закладами соціального обслуговування.
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Рис. 2. Рівень ознайомленості із концепцією соціального партнерства у сфері надання 
соціальних послуг і управління закладами соціального обслуговування залежно від 

професійного статусу експертів

Для виявлення змістовних особливостей ознайомленості із концепцією соціального 
партнерства експертам було запропоновано відповісти на відкрите питання анкети: «Як 
Ви вважаєте, в чому полягає сутність соціального партнерства в управлінні закладами 
соціального обслуговування?». Усього було отримано 177 відповідей експертів. Уна-
слідок контент-аналізу висловлювань виділено 6 смислових категорій (рис. 3).

Рис. 3. Змістовий аспект ознайомленості з концепцією соціального партнерства у сфері 
надання соціальних послуг і управління закладами соціального обслуговування
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Отже, в груповій свідомості експертів концепція соціального партнерства в 
управлінні закладами соціального обслуговування представлена такими смисловими 
інваріантами.

1. Взаємодія держави, бізнесу і громадянського суспільства (52 % всіх вис-
ловлювань). Висловлювання цієї категорії відповідають прийнятому визначенню 
міжсекторного партнерства у вирішенні соціальних проблем, що на семантичному 
рівні представлено як «взаємодія, взаємовідносини, взаєморозуміння, співробітництво». 
Типові відповіді: «взаємодія державних, бізнес-структур, громадських організацій 
для реалізації задач соціального обслуговування; залучення недержавних організацій; 
взаємодія з бізнесом».

2. Діяльнісно-цільовий аспект соціального партнерства (17,5 % усіх висловлю-
вань). Ця категорія відображає діяльнісно-цільову складову соціального партнерства 
в управлінні закладами соціального обслуговування. Типові відповіді: «загальна мета 
і методи у наданні соціальних послуг; реалізація спільних соціальних програм; при-
йняття спільних актів і договорів; реальна робота».

3. Підвищення якості соціального обслуговування (13 % усіх висловлювань). Типові 
відповіді: «підвищення якості соціального обслуговування; підвищення ефективності; 
професійна допомога».

4. Соціальне партнерство у сфері соціально-трудових відносин (7,3 % усіх вислов-
лювань). Типові відповіді: «взаємодія роботодавців, працівників, профспілок і держави 
для захисту інтересів; поліпшення умов праці тощо».

5. Цінності соціального партнерства (6,8 % усіх висловлювань). Типові відповіді: 
«демократичність, формування правової держави, досягнення соціальної справедливість, 
рівність сторін, законність».

6. Фінансовий аспект соціального партнерства (3,4 % усіх висловлювань). Типові 
відповіді: «пошук і залучення фінансових ресурсів, у фінансовій взаємодопомозі».

Отже, на семантичному рівні більшість експертів мають досить високий рівень 
обізнаності у концепції соціального партнерства, підкреслюючи міжсекторальну 
взаємодію і спільну діяльність у наданні соціальних послуг і управлінні закладами 
соціального обслуговування.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Соціальне партнерство 
розглядається як нова модель управління, основний акцент у якій зроблений не 
на змаганні між секторами, а на їх співпраці в організаційному, процедурному та 
інституційному аспектах. У сфері соціального обслуговування інституціональний аспект 
соціального партнерства передбачає створення як організаційних структур і проектів, 
так і органів управління із залученням представників усіх секторів суспільства. Це 
дозволяє визначити міжсекторне соціальне партнерство ефективний в сучасних умовах 
формування моделі соціальної політики механізм управління в системі соціального 
обслуговування населення.

Виявлено досить високий рівень обізнаності практиків соціальної роботи в 
концепції соціального партнерства, які підкреслюють міжсекторальну взаємодію і 
спільну діяльність у наданні соціальних послуг і управлінні закладами соціального 
обслуговування, і вважають, що залучення громадських організацій і об’єднань гро-
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мадян до управління установами соціального обслуговування можливо частково і під 
контролем держави.

Як перспективні теми для теоретичного й емпіричного дослідження треба виз-
начити оцінку можливості реалізації технологічних форм соціального партнерства в 
управлінні закладами соціального обслуговування: соціальне замовлення, соціальний 
проект, соціальний діалог, громадський контроль і соціальний моніторинг.
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The author studies how the institute of social partnership is used as an instrument of 
social and labor activity of employees’ regulation, participation of employees in the enterprise 
management. The foreign experience of management of social and labor relations has been 
provided. The impact of social partnership on the employees social and labor activities has 
been analyzed, as well as on the social and economic status of commercial enterprise. In the 
article the features of cross-sector social partnership in the social services in the context of the 
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reform and modernization of social protection in Ukraine. The current system of institutions 
of social services in Ukraine foresees operation of both public and private commercial and 
non-profi t social services and organizations, as social partnership as the interaction of state 
and local governments, businesses and non-profi t organizations in providing social services 
can act as an effective the mechanism of a new model of social protection. The author 
presented awareness about the concept of social partnership in the management of social 
service institutions in the group consciousness of managers and practitioners of social work 
public and private sectors of society.

Keywords: social services, social attendance, social service institution, social partnership.



СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

УДК [316]: 351 (378)

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

С. К. Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Квітнева, 6, м. Львів, Україна, 79044,
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У статті «Проблеми формування національної моделі державного управління 
вищою освітою в Україні на сучасному етапі» зазначено, що сьогодні державне 
управління вищою освітою України не є досконалим і не завжди відповідає вимо-
гам часу. Це зумовлено низкою проблем, з якими зіштовхується наше суспільство, 
формуючи національну модель державного управління вищою освітою в Україні на 
сучасному етапі державотворення.

Ключові слова: соціологія управління, державне управління, вища освіта, 
управління вищою освітою, соціальна сфера.

Аналіз процесу формування та розвитку державного управління вищою освітою 
в Україні дав можливість виявити, що за роки незалежності у нашій державі створе-
но його нормативно-правове забезпечення, сформовано організаційну структуру та 
визначено розподіл функцій і повноважень між суб’єктами державної влади. Проте за 
формальними ознаками державне управління вищою освітою в Україні лише частково 
відповідає рівню європейських країн, адже центральне управління здійснює профільне 
міністерство, є органи, які відповідають за освіту у кожному регіоні, функціонують 
громадські ради при органах державного управління, є закон «Про вищу освіту» та інші 
нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у процесі державного 
управління вищою освітою. Однак порівняння обов’язків, функцій та повноважень 
органів управління вищою освітою свідчить про наявність значних відмінностей з 
європейським досвідом, що відображається і на положеннях нормативно-правових 
актів. Відмінності стосуються складу управлінських органів, порядку їхнього форму-
вання і функціональних повноважень, які полягають у здійсненні управлінського впливу 
на сферу вищої освіти. Незважаючи на той факт, що в Україні ведеться постійна робо-
та щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління 
вищою освітою, розвитку його інституційної структури, доводиться констатувати 
наявність значних проблем щодо реалізації державного управління вищою освітою, 
що доцільно буде проілюструвати шляхом дослідження його сучасного стану. 

© Андрейчук С. К., 2015
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Особливості формування державного управління освітньою сферою досліджує низ-
ка українських учених, таких як В. Баштанник, Т. Бутирська, Л. Ващенко, Л. Гаєвська, 
Б. Колесніков, В. Кремінь, В. Луговий, І. Лопушинський, П. Петровський, Н. Прота-
сова, О. Руденко та інші, а також суттєвий внесок у дослідження сутності державного 
управління вищою освітою зробили зарубіжні вчені, а саме: С. Беляков, Т. Біркланд, 
Б. Кларк, Дж. Тейлор, М. Хансон, Л. Шпаковська, Є. Щербак тощо.

Метою статті є аналіз проблем, що виникають унаслідок специфічних умов форму-
вання національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучас-
ному етапі державотворення. 

Сьогодні державне управління вищою освітою не є досконалим і не завжди 
відповідає вимогам часу, про що свідчать дані міжнародних рейтингів, які були визнані 
одним із індикаторів реформ у вищій освіті. Україна посідає лише 25-те місце у рейтингу 
країн за якістю вищої освіти, у якому беруть до уваги розміри державних і приватних 
інвестицій у вищу освіту, якість наукових досліджень, кількість кваліфікованих 
спеціалістів, стабільні міжнародні зв’язки, результативна урядова політика, можливості 
партнерства. Встановлено, що за ресурсами (насамперед, фінансуванням) українська 
система вищої освіти знаходиться на 10-му місці, за розвитком досліджень – на 28-му, 
за рівнем міжнародного співробітництва – на 32-му; за публікаціями, працевлашту-
ванням спеціалістів, наявністю університетів у міжнародних рейтингах – на 35-му [1]. 

Ці дані дають змогу говорити про неефективне використання ресурсів, які є доволі 
значними у порівнянні з європейськими країнами, адже вони не сприяють розвитку 
науки і кваліфікованій підготовці студентів. Це втілюється у тому, що українські ВНЗ 
не займають провідного місця на міжнародній освітній арені. Такий стан речей також 
свідчить про неефективність державного управління вищою освітою і наявність бага-
тьох проблем, виникнення яких детермінується специфічними умовами формування 
національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному 
етапі побудови нашої держави. 

Першою і однією із найважливіших особливостей функціонування української 
держави, яка здійснює вагомий вплив на всі сфери суспільного життя, є постійна 
нестабільність у політичній, економічній і соціокультурній сфері суспільства. Україна 
після здобуття незалежності перманентно знаходиться у стані трансформації, рефор-
мування і модернізації; у більшості випадків усе це відбувається одночасно. Постійна 
зміна соціально-економічних умов розвитку, зміна політичного та інтеграційного курсів 
не дозволяє побудувати стабільну систему державного управління, про що свідчать 
перевороти, революції та акції громадянської непокори. Відсутність єдиної стратегії 
розвитку держави, невизначеність пріоритетів суспільного розвитку, кризи і постійні 
перетворення унеможливлюють побудову сталої системи державного управління, курс 
якої не зміниться під впливом інших держав, політичних і економічних потрясінь.

Водночас варто наголосити, що державне управління вищою освітою як суспільний 
феномен не тільки залежить від економічної, політичної, соціальної сфер, а й і від зв’язків 
між державним управлінням вищою освітою і сферами суспільного життя, оскільки дер-
жавне управління забезпечує стабільне функціонування всього суспільства. Політична 
ситуація у державі визначає особливості державного впливу на вищу освіту, на фор-
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мування органів державного управління вищою освітою, забезпечення міжнародного 
співробітництва та участь в інтеграційних процесах. Соціальна сфера суспільства 
забезпечує взаємодію індивідів і спільнот, їхнє відтворення, життєзабезпечення і задово-
лення потреб, а також функціонування соціальних інститутів, одним з яких і є державне 
управління вищою освітою. Економічна ситуація впливає на рівень фінансування вищої 
освіти, розвиток матеріально-технічної бази університетів, підготовку спеціалістів і їхнє 
працевлаштування. Коли держава економічно ослаблена, то підтримка вищої освіти 
дуже обмежена, а управління вищою освітою зводиться лише до розподілу мізерних 
бюджетних коштів, нерідко заснованому на політичному лобізмі, а то і корисливості 
або некомпетентності чиновника. Відповідно, від якості державного управління вищою 
освітою залежить стан підготовки висококваліфікованих кадрів для народного госпо-
дарства. Саме це варто усвідомлювати при зміні векторів розвитку держави, адже саме 
від якості державного управління залежить функціонування політичної, економічної 
та соціокультурної систем.

Державне управління вищою освітою значною мірою залежить від соціально-
економічних і політичних пріоритетів управлінської еліти, а розроблення управлінських 
рішень від політичної системи і політичного режиму. Останнім часом зменшується рівень 
довіри населення до органів державного управління, що фіксується соціологічними 
опитуваннями. Зокрема, за результатами всеукраїнського опитування, проведеного 
в липні 2013 року Інститутом соціології Національної Академії наук України, вста-
новлено, що Кабінет Міністрів України, до складу якого належить і Міністерство 
освіти і науки України, знаходиться на другому місці за рейтингом довіри (8,1 %) 
після Верховної Ради України (4,6 %). Такого низького рівня довіри, за твердженням 
авторів дослідження, державні органи за останні 10–15 років не мали. Це свідчить 
про необхідність реорганізації та структурної перебудови, пошуку нових ефективних 
шляхів і засобів державного управління вищою освітою в Україні, спрямованих на 
усунення наявних проблем. При цьому, система освіти є одним із лідерів за рівнем 
довіри громадян (46,7 %), який є цілком стабільним і має тенденцію до збільшення 
після 2005 року – часу підписання Болонської декларації [2].

Ключовим заходом щодо реформування державного управління в Україні є 
реалізація адміністративної реформи, яка спрямована на підвищення ефективності 
публічного управління у державі. Вона передбачає формування ефективної організації 
виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління; форму-
вання сучасної системи місцевого самоврядування; запровадження нової ідеології 
функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо 
забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських 
послуг [3]. 

У цьому контексті варто зазначити, що регіональні органи влади, які здійснюють 
управління вищою освітою, мають низку повноважень щодо управління вищою освітою. 
Однак їхній аналіз доводить, що вони є дещо звуженими і постійно контролюються 
Міністерством освіти і науки України. І це зрозуміло, адже система вищої освіти, 
структурними складовими якої є державні ВНЗ, залежні від державного фінансування, 
має бути підконтрольна державі в особі центральних органів влади. 
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Незначні повноваження регіональних органів влади в управлінні вищою освітою 
детермінуються, насамперед, недосконалістю конкретизації предметів їхнього відання. 
Ні у новоприйнятому Законі України «Про вищу освіту», ні у жодному з інших 
законопроектів не визначено роль органів регіонального управління щодо сфери вищої 
освіти. Їхня діяльність визначається окремими положеннями, які затверджуються роз-
порядженнями голів кожної обласної державної адміністрації, але для його розроблення 
на державному рівні не затверджено типове положення про Департамент освіти і науки 
обласних державних адміністрацій. Тобто, говорячи про децентралізацію управління 
органи влади не вживають заходів стосовно її досягнення щодо вищої освіти. На нашу 
думку, першим кроком на цьому шляху має бути визначення спільних повноважень 
центральної і регіональної влади, які поступово мають передаватися на місця, що 
буде сприяти побудові ефективної системи управління вищою освітою з урахуванням 
соціально-економічних умов та інтересів регіонів.

Система державного управління вищою освітою має особливу специфіку, яка 
визначається значною активністю не лише суб’єкта, а й об’єкта управління. Він не є па-
сивним приймачем управлінської дії суб’єкта, але й виступає повноправним, активним 
учасником управлінського процесу, спонукаючи управлінські структури приймати певні 
рішення, що було особливо продемонстровано під час революційних подій 2014 року 
в Україні [4, c. 112]. Зважаючи на це, одним із найважливіших завдань, на вирішення 
яких необхідно спрямувати зусилля, є забезпечення участі громадських організацій 
в управлінні сферою вищої освіти і реальній побудові державно-громадської моделі 
управління галуззю. Ця проблема не є новою для України – про неї було багато ска-
зано і на державному рівні у низці нормативних документів (Державна національна 
програма «Освіта (Україна ХХІ ст.)» [5] Національна доктрина розвитку освіти, [6] 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [7]) і в межах 
академічної спільноти, яка пропонувала власні шляхи її вирішення. Однак жоден з них 
не було втілено в життя і тому є потреба у виокремленні такої специфічної риси по-
будови національної моделі державного управління вищою освітою – невідповідність 
між проголошеним утвердженням державно-громадського управління вищою освітою 
і його реальним станом. 

В Україні вже створено низку громадських органів щодо управління вищою 
освітою. Зокрема, як зазначалося вище, функціонують Громадська гуманітарна рада 
при Президентові України, Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України, 
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Ради ректорів (директорів) вищих 
навчальних закладів. Проте порівняння можливостей їхнього впливу на розроблен-
ня і реалізацію заходів щодо управління вищою освітою з європейським досвідом 
функціонування таких організацій свідчать про низьку ефективність і відсутність 
реальних важелів впливу на органи влади, що пов’язано з наявністю адміністративно-
розпорядчої системи державного управління вищою освітою і її невідповідністю де-
мократичному громадянському суспільству. У сучасних нестабільних умовах розвитку 
управлінської держави досягнення синергетичного ефекту від реформування державно-
го управління вищою освітою можливе лише при спільній скоординованій діяльності 
органів державного управління і партисипативних структур – як представників 
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академічної спільноти. При цьому розподіл управлінських функцій між партисипа-
тивними структурами варто здійснювати з урахуванням рівня їхньої готовності взяти 
на себе ті чи інші управлінські обов’язки. 

Особливої уваги потребує питання формування складу громадських рад при ор-
ганах влади, зокрема Громадської ради при МОН України. Відповідно до Положення 
вона є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим 
органом, склад якого формується на установчих зборах шляхом таємного рейтингового 
голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі 
ради та відповідно внесені інститутами громадянського суспільства [8]. Тобто, по суті, 
громадська організація може внести кандидатуру на посаду члена Громадської ради 
людину, яка має доволі опосередковане відношення до вищої освіти. Про це свідчать 
установчі збори Громадської ради при МОН, які відбулися у липні 2014 року, коли до 
її складу обрали 101 людину, а її повноваження не змінилися, про що говорить навіть 
факт відсутності на сайті МОН України Положення про Громадську раду при МОН 
України (наявне лише Положення про Громадську раду при МОНмолодьспорт, за-
тверджене ще попереднім міністром у липні 2012 року [9]). У такому випадку виникає 
питання як такий чисельний склад, у якому незначне представництво академічної 
спільноти зможе приймати справді виважені рішення щодо розвитку сфери вищої 
освіти без зміни повноважень самої ради, оскільки зміни у складі не вирішують самої 
проблеми – відсутності реальних повноважень інститутів громадянського суспільства 
впливати на державне управління вищою освітою. Лише після зміни повноважень або 
взагалі її переформатування має відбутися реформування процедури виборів до неї для 
представництва усіх категорій педагогічної спільноти і студентства, для пропорційного 
представлення інтересів усіх учасників об’єктів державного управління вищою освітою.

Про неможливість педагогічної спільноти впливати на управління вищою освітою 
свідчать і результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний та професій-
ний портрет українського викладача», проведеного у квітні – червні 2013 року. Центром 
дослідження суспільства шляхом опитування викладачів 56 ВНЗ України. Встановлено, 
що вплив викладачів на прийняття рішень суттєво спадає по ланцюжку: кафедра (86 %),  
факультет (54 %), університет (20 %), держава (5 %). Розподіл впливу викладачів на 
прийняття рішень залежно від їхнього вченого звання наведено на рисунку 1 [10]. 

Рис. 1. Рівень впливу викладачів на прийняття рішень (у %)

0

20

40

60

 

9,28

27,84

55,56

2,58 6,7
14,81

    



182 С. К. Андрейчук
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

З рисунка видно, що рівень впливу викладачів на прийняття рішень як на рівні 
університету, так і на рівні держави залишається доволі низьким. Найбільший рівень 
впливу мають професори, серед яких більше половини (55,56 %) опитаних відчувають 
свій вплив на рішення університетського керівництва, однак, лише 14,81 % з них 
відчувають свій вплив на рішення державного керівництва. При цьому майже 40 % 
працівників вищої школи вважають, що їхні права порушуються на рівні країни. Отже, 
наведені дані якнайкраще ілюструють відсутність демократичності в управлінні вищою 
освітою і неможливість впливу громадськості на державне управління вищою освітою. 

Пропозиції неурядових громадських організацій не враховуються вищими ор-
ганами державної влади при розробленні і реалізації державного управління вищою 
освітою. Органи державного управління не зобов’язані запитувати думку дорадчих 
органів щодо прийняття державно-управлінських рішень у сфері вищої освіти та ос-
новних питань розвитку вищої школи, що зумовлено відсутністю розуміння взаємодії 
інститутів громадянського суспільства і органів державного управління. Однією з голов-
них проблем, пов’язаних із діяльністю партисипативних структур в управлінні вищою 
освітою, є наявність значного адміністративного тиску на них з боку владних структур. 
Оскільки органи громадського самоврядування складаються з представників залежних 
від уряду ВНЗ, найперше, у частині фінансування, то вони, зазвичай, орієнтовані на 
схвалення зверху, що нівелює значимість їхньої роботи. Іншою стороною цієї проблеми 
є розрізненість партисипативних структур у загальній системі державного управління 
вищою освітою, безсистемність їхньої діяльності.

Труднощі у побудові результативної системи державного управління вищою освітою 
пов’язані не лише з недосконалістю організаційних структур та їхніх функцій, а й багато 
у чому залежать від якості нормативно-правового забезпечення. Недоопрацьованість 
законодавчої бази знижує ефективність державного управління, тим самим стримуючи 
розвиток сфери вищої освіти. Закони, законодавчі і нормативні акти мають бути демо-
кратичними, забезпечувати стабільне функціонування української вищої освіти, спри-
яти її інтеграції до світового співтовариства і утвердженню її як провідної у розбудові 
Європейського простору вищої освіти. Наявність ефективного законодавства є основою 
вдосконалення організаційно-функціональних засад державного управління вищою 
освітою в Україні. 

Фактично сьогодні на законодавчому рівні реформування державного управління 
вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду зводиться до зміни повно-
важень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до 
сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, органів місцевого самовряду-
вання, запровадження вже існуючої системи взаємодії між навчальними закладами та 
громадськістю, а також статусу і повноважень Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти. Останнє має домінуючу і одноосібну роль в управлінні процесу 
організації діяльності вищого навчального закладу, оскільки результати своєї діяльності 
без узгодження з вищими навчальними закладами, громадськістю, засновниками, на-
глядовими радами, громадами тощо цей управлінський орган подає на затвердження 
центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Зазвичай рішення таких 
органів, відповідно до законодавства України, виносять на обговорення, згідно з За-
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конами України та європейським досвідом, через оприлюднення на сайті, протягом 
місяця з дня оприлюднення. Ці речі не зазначені у Законі України «Про вищу освіту», 
який прийнятий в липні 2014 року. Закон України «Про вищу освіту» [11]. Отже, з 
одного боку, йдеться про партисипацію, з іншого – вона тільки констатується одним 
рядком і не має схеми практичної реалізації навіть у розрізі законодавства України, яке 
вже приведене у відповідність до європейського. Фактично йдеться про менеджмент 
організацій, а не про систему реформування державного управління вищою освітою в 
Україні, що дасть можливість наблизитись до європейських стандартів.

На нашу думку, у частині державного управління вищою освітою недоліки цього 
закону полягають у такому: по-перше, у законі не визначено, хто буде реалізовувати 
державну політику у сфері вищої освіти, якщо міністерство буде лише її розробля-
ти; по-друге, діяльність МОН фактично ставиться у залежність від Національного 
агентства, яке одночасно виконуватиме і владні функції, і консультативно-дорадчі; по-
третє, не визначено шляхи вибору і відкликання кандидатур до складу Національного 
агентства, а також, на наш погляд, потребує коригування положення про фінансування 
Національного агентства; по-четверте, у законі відзначено можливість громадських 
органів здійснювати управління вищою освітою, але без зазначення яких саме органів 
та їхніх повноважень; по-п’яте, з одночасним проголошенням створення незалежних 
агентств з оцінювання якості вищої освіти, не визначено порядок їхнього створення, 
вимоги до діяльності тощо; по-шосте, не визначено, які саме обов’язки уповноваженого 
органу стосовно заснованих державою вищих навчальних закладів має виконувати 
МОН України; по-сьоме, не розкрито і роль регіональної влади в управлінні сфе-
рою вищої освіти, що є неприпустимим в умовах децентралізації влади і досягнен-
ня європейських стандартів державного управління. Така нечіткість формулювань у 
нормативно-правових актах і проголошення лише цілей без забезпечення умов їхньої 
реалізації у суспільному житті країни є специфічною рисою сучасного стану побудови 
національної моделі державного управління вищою освітою в Україні. 

Щодо впровадження реформ у державному управлінні вищою освітою в європейських 
країнах, то варто зазначити, що у них спочатку визначили мету та очікувані результати цього 
реформування. На відміну від них, в Україні заявлено модернізацію державного управління 
вищою освітою, однак вона наразі характеризується виправленням наявних недоліків без 
системного реформування усієї галузі вищої освіти та державного управління нею. Заяви 
про необхідність реформування системи державного управління вищою освітою лунали 
дуже часто від керівників галузі та вчених, членів Уряду та лідерів майже всіх політичних 
партій, журналістів та ін. Але зазвичай подібні заклики обмежуються лише декларативни-
ми заявами, а перебудови та удосконалення розпочинаються з початку зі зміною команди 
управлінців. Постійна реорганізація, зміна пріоритетів і напрямів діяльності органів дер-
жавного управління в сфері вищої освіти ускладнюють процес удосконалення державного 
управління вищою освітою. Це свідчить про відсутність у керівників і співробітників 
органів державного управління єдиного комплексного бачення суті проблеми реформування 
державного управління вищою освітою і шляхів її вирішення. 

Розбудова європейського простору вищої освіти та участь у Болонському процесі 
актуалізували таку проблему державного управління у сфері вищої освіти, як поєднання 
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принципів автономії ВНЗ та впливу держави на їхнє функціонування. Аналізуючи 
сучасний стан реалізації деяких з пунктів автономії ВНЗ на практиці в нашій державі, 
встановлено невідповідність законодавчих норм практичним реаліям. По-перше, твер-
дження про самостійність визначення форм навчання та організації навчального про-
цесу потребує значного уточнення, оскільки всі питання, які стосуються організації 
навчального процесу потребують погодження з МОН України та його навчально-мето-
дичними комісіями, які мають право вносити свої зміни без урахування потреб і умов 
існування кожного конкретного ВНЗ, тим самим уніфікуючи всі ВНЗ. 

По-друге, право ВНЗ приймати на роботу педагогічних та науково-педагогічних 
працівників теж має свої обмеження. Мова йде, насамперед, про значний вплив на цей 
процес міністерства і Державної інспекції навчальних закладів України, які на сьогодні 
здійснюють ліцензування і акредитацію ВНЗ. Для того, щоб здобути або підтвердити 
свій рівень акредитації ВНЗ повинні мати в своєму професорсько-викладацькому складі 
чітко визначену кількість професорів, доцентів. Відповідно, Кабінет Міністрів України 
своїми постановами затверджує вимоги і порядок присудження вчених звань професора 
і доцента, а Верховна Рада України визначає обсяги фінансування закладів вищої освіти 
шляхом прийняття Державного бюджету. 

Така декларативна автономія українських ВНЗ не відповідає європейським нормам. 
Наша держава при модернізації системи державного управління вищою освітою повин-
на враховувати позитивний досвід європейських держав щодо поєднання процесів дер-
жавного регулювання діяльності ВНЗ та їхньої функціональної і фінансової автономії. 
При цьому необхідно враховувати, що тривале існування в умовах жорстко закріпленої 
централізованої системи державного управління накладає значний відбиток і на сучас-
ний стан взаємозв’язку між державою і установами вищої освіти. Відсутність залежності 
від державної опіки, контролю і підтримки загрожує стагнацією системи вищої освіти, 
оскільки впровадження ринкових механізмів у цій сфері блокується низькими доходами 
населення. Тобто політика розширення автономії ВНЗ має бути поступовою і гнучкою.

Отже, дослідження проблем і специфіки формування національної моделі держав-
ного управління вищою освітою дало змогу встановити, що до організаційно-правових 
причин, які значною мірою визначають наявність проблем у державному управлінні 
вищою освітою, належать проблеми загальнонаціонального характеру. Насамперед 
такими проблемами є: соціальна, економічна і політична нестабільність у суспільстві; 
гострий дефіцит фінансових ресурсів; значний вплив політичної сфери суспільного 
життя на роботу органів державного управління і відповідно на розроблення державно-
управлінських рішень; втрата довіри населення до владних інституцій.

Встановлено, що основними проблемами сучасного стану державного управління 
вищою освітою в Україні є: по-перше, відсутність дієвої загальної концепції реформу-
вання державного управління вищою освітою, середньо та довгострокових проектів 
і планів її розвитку, що призводить до управління вищою освітою не в режимі роз-
витку, а в режимі функціонування, що ще більше поглиблює кризову ситуацію. По-
друге, незважаючи на задекларовану у нормативних документах побудову державно-
громадської системи управління вищою освітою, у практичній діяльності вплив гро-
мадських організацій на управління вищою освітою значно обмежений і не втілюється 
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у реальні заходи. По-третє, наявна неповнота і недосконалість нормативно-правового 
забезпечення державного управління, що не дає змоги Україні стати повноправним 
членом європейського простору вищої освіти. По-четверте, розрив між проголоше-
ною децентралізацією управління і скороченням органів державного управління ви-
щою освітою та сучасним станом – обмеженість впливу органів регіональної вла-
ди на управління вищою освітою, збільшення органів управління без реорганізації 
вже існуючих тощо. Усе це призводить до безсистемності реформування державного 
управління вищою освітою. Наявність цих проблем свідчить про невідповідність дер-
жавного управління вищою освітою в Україні європейським підходам і вимагає ком-
плексного вирішення на основі європейського досвіду. 
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The author analyzes diffi culties in the article «Problems of the national model formation 
of higher education state management nowadays in Ukraine», which occur as a result of the 
conditions under which the national model formation of higher education state management 
nowadays in Ukraine takes place. It is stated in the article materials that present days state 
management of higher education in Ukraine is not perfect and does not always correspond 
to the present requirements. It is supported by the data of international rankings, which 
have been recognized as one of the reforms indicators in higher education. These data 
allow to talk about the ineffi cient use of resources, which are quite high compared with the 
European countries, as they do not contribute to the development of science and training of 
qualifi ed students. This situation also shows the ineffi ciency of the state management of higher 
education and the presence of many problems, the occurrence of which is determined by the 
specifi c conditions of the national model formation of higher education state management 
in Ukraine at the modern stage of our country development.

The author defi nes, fi rst of all, the problems of national character among the key issues 
and the formation specifi city of national model of higher education state management in 
Ukraine. In particular, the main ones belong to the social, economic and political instability 
in society, an acute shortage of fi nancial resources; signifi cant infl uence of social life political 
aspects on the work of bodies of state administration as well as on the development of 
managerial decisions; loss of public confi dence in government institutions.

Also among the important problems of the current condition of the higher education 
state management in Ukraine the author attributes the lack of an effective overall concept of 
higher education state management reforming, medium- and long-term projects as well as 
plans for its development. This results in the management of higher education not at a mode 
of development, but at the mode of operation, which further deepens the crisis of education.

Another signifi cant problem which is described in the paper is declared in the regulations – 
this is the construction of state-public management system of higher education. In practice 
the impact of NGOs on higher education management is signifi cantly limited and is not 
implemented in real actions.

Available incompleteness and imperfection of legal security of higher education state 
management is also one of problems that does not allow Ukraine, according to the author’s 
opinion, to become a full member of the European Higher Education Area.

In Ukraine, there is a limited impact of the regional authorities on higher education 
management, an increase of management bodies without reorganizing of the existing ones. 
All this can be considered as a problem, which leads to lack of consistency of higher education 
state management.

Thus, analyzing the provided material in the article, we may conclude that national 
model formation of higher education state management in Ukraine at the modern stage of 
our country development contains a number of problems. The presence of these problems 
shows the discrepancy of higher education state management in Ukraine with the European 
approaches and requires a comprehensive solution based on the European experience.

Keywords: sociology of management, state management, higher education, of higher 
education management, social sphere.
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Розглянуто проблему наукової й практичної цінності такої оціночної категорії як 
евалюація і визначається її функціональна роль. Надійна інформація про якість освіти 
стає у сучасному світі виробничим ресурсом, а в основу успішних стратегій управління 
якістю навчання закладаються такі базові елементи як, широкий погляд на освітні ре-
зультати і поєднання різних методів оцінки освітніх досягнень, якість освітніх програм 
і ефективність освітнього процесу. Метою є розгляд наукової та практичної цінності 
евалюації, визначення її функціональної ролі у соціологічній перспективі на основі 
зарубіжного та вітчизняного досвіду. Термін «евалюація» в галузі освіти передбачає 
її сприйняття як інтегративної категорії оціночно-аналітичної діяльності в різних 
проектах по управлінню якістю освіти. Одним із основних напрямів модернізації освіти 
в Україні є формування евалюаційної культури як чинника у визначенні цінності науко-
вих й освітніх програм і проектів, а також окреслення ролі евалюації у демократизації 
освітнього простору нашої держави. 

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, оцінювання, оцінювальні 
дослідження, евалюація, евалюційний підхід.

Останні десятиріччя характеризують об’єднанням зусиль різних країн у розробленні 
єдиних підходів до оцінки результатів навчання і проведенні міжнародних порівняльних 
досліджень, які дають цінну інформацію про стан освіти, дають можливість порівнювати 
підготовку учнів за міжнародними стандартами, здійснювати моніторинг якості освіти. 
Незалежні експертні організації проводять зовнішнє оцінювання, розроблення критеріальної 
бази, контрольно-вимірювальних матеріалів, процедур оцінювання, складання рейтингів 
освітніх закладів, підготовку експертів і т. п. Обов’язковою рисою систем зовнішньої оцінки 
якості освіти є їхня відкритість і прозорість, доступність результатів для зацікавлених осіб 
і організацій. Надійна інформація про якість освіти стає у сучасному світі виробничим ре-
сурсом, а в основу успішних стратегій управління якістю навчання закладають три базових 
елементи: широкий погляд на освітні результати і поєднання різних методів оцінки освітніх 
досягнень, якість освітніх програм і ефективність освітнього процесу. 

Евалюація освітнього простору – це, по суті, тенденція його майбутнього удоско-
налення. Тому одним із основних напрямів модернізації освіти в Україні є формування 
евалюаційної культури як чинника у визначенні цінності наукових й освітніх програм 
і проектів, а також окреслення ролі евалюації у демократизації освітнього простору 
нашої держави.
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Метою статті є розгляд наукової й практичної цінності евалюації та визначення 
її функціональної ролі на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду. Евалюація як 
інноваційний спосіб оцінювання стала об’єктом досліджень у наукових працях В. А. Бо-
лотова, М. В. Ковальського, Є. А. Подольської, О. А Макарової, О. А. Пальмової, 
М. Б. Шашкиної, які звертають особливу увагу на її роль у менеджменті якості освіти. 
Суттєвим проривом у розробленні теоретико-методологічних основ вивчення евалюації 
в системі соціологічного знання стали праці М. В. Гуськової, Т. Г. Коломоєць, М. В. Са-
чок, на основі яких з’являється можливість операціоналізувати евалюаційні поняття і 
терміни у соціологічному плані. 

Оціночні дослідження соціально конструйованої реальності досить успішно 
проводять такі вітчизняні вчені, як І. В. Крапіва, В. В. Щербіна, Л. Л. Приходчен-
ко, В. І. Подшивалкіна, В. А. Луков. Організаційно-педагогічні засади експертного 
оцінювання навчально-виховної діяльності загально-освітніх шкіл успішно розробля-
ють О. С. Боднар, Н. В. Стребкова та ін. В. Л. Погрібна і В. В. Мальцев визначають 
набір принципів, на основі яких будується система критеріїв оцінювання. В полі зору 
таких дослідників, як С. Альохіна, Б. Вінницький, О. Кузьмін, М. Лендьєл, О. Мазурик, 
Ю. Ратейчак, І. Санжаровський, знаходяться проблеми моніторингу та оцінювання 
освітніх програм. Функціональне покликання освіти з позицій евалюації як інноваційного 
оцінювального підходу розглядають Н. Ф. Єфремова, Є. А. Подольська та ін. 

 За останні десятиліття у світі інтерес до евалюації як до науки та практики 
вирішення соціальних та політико-економічних проблем значно збільшився з причин 
зростання попиту зі сторони держави на евалюацію державних проектів і програм, а 
також збільшення кількості професійних організацій з евалюації і моніторингу, в Україні 
у науковому дискурсі і на сьогодні залишаються невирішеними питання природи та 
обґрунтованості евалюації, а також прийомів, методів, контексту та перспектив її за-
стосування. Здебільшого евалюацію сприймали як перевірку ефективності здійсненої 
діяльності і ступеня її відповідності поставленим цілям. При цьому її розглядали у 
контексті раціонально-критичного осмислення соціально-педагогічної значущості цілей 
освітньої діяльності. Евалюація у такому розумінні поєднувала контрольні функції з 
критичним аналізом емпіричного досвіду на фоні прогнозування тенденцій розвитку 
освітнього процесу. Вона включала розроблення і обґрунтування процедур оцінювання 
якості освіти та всіх її компонентів. Останнім часом у системі управління якістю освіти 
велику увагу звертають на взаємозв’язок евалюації та логістики, що дає змогу розро-
бити низку нових підходів для ефективного поєднання можливостей комп’ютерних 
засобів і програмного забезпечення зі структурою навчання і контролю його якості. 
Логістика, як і евалюація, націлені на проектування відкритого освітнього середовища 
і забезпечення користувачів професійно грамотною і достовірною інформацією про 
стан освітньої системи та її підсистем (національної, регіональної, муніципальної, 
на рівні навчальних закладів та на індивідуальному рівні). Особливість логістичного 
підходу полягає в тому, що інформація про стан об’єктів освіти поєднується в загальну 
інформаційно-аналітичну і моніторингову систему. Концепція логістики результатів 
навчання – це чітко продумана система дій, розрахована на підвищення й оптимізацію 
інформаційних потоків освітньої статистики для економії коштів і людських ресурсів. 
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Евалюацією називали також і систематичне оцінювання всіх аспектів навчання і 
виховання, що включає сукупність методів корекційних впливів для підвищення якості 
освіти. Іноді її пов’язували з процесом розвитку освітніх закладів, з дискусіями про 
якість освіти, з розробленням програм розвитку шкіл. У такому ракурсі евалюацію 
сприймали як інструмент самоврядування, самоорганізації, проектування і розвитку 
шкільної життєдіяльності. 

У методологічному плані надзвичайно важливо визначитись, чи є евалюація на-
уковим дослідженням. 

Спираючись на матеріали Ганни Коморовскої [12, с. 44–46], спробуємо відрізнити 
наукові дослідження від оцінювальних у різних їхніх аспектах. Якщо мотивацією науко-
вого дослідження є пізнавальна цікавість і устремління до правди, то в оцінювальному 
дослідженні – це потреба у розв’язуванні проблеми. Метою наукового дослідження є 
висунення певних висновків і формулювання тверджень, а оцінювального – прийняття 
раціонального рішення. Мета аналізу в науковому дослідженні полягає у формулюванні 
засад, знаходженні істини, а в оцінювальному – у якомога повнішому описуванні 
очевидного стану. Наукове дослідження і оцінювальне відрізняються також і роллю 
визначення: якщо для наукової роботи пояснення – це основна роль дослідження, то 
в оцінювальному дослідженні опис і оцінка є важливішими, ніж пояснення. Є певні 
відмінності щодо автономії проекту дослідження: якщо у першому випадку проект 
вибирається дослідником, то у другому – це робота на замовлення, оскільки мета роботи 
формулюється клієнтом. Ефекти наукового дослідження необов’язково є безпосередньо 
суспільно корисними; на відміну від цього, результати оцінювального дослідження 
одразу і безпосередньо придатні для клієнта. Вони суттєво відрізняються залежно від 
ролі чинника цінності: наукове дослідження не обмежується системою цінностей: для 
нього найважливішим є прагнення до отримання об’єктивних відповідей і формулю-
вання правил. На відміну від наукового, оцінювальне дослідження тісно пов’язане з 
цінностями, притаманними об’єкту оцінювання, котрі визнаються клієнтом і обговорені 
з усіма учасниками процесу оцінювання.

Дещо іншу класифікацію розробив польський дослідник К. Конажевські, який 
відповідно до мети виділив два види евалюації:

1) пізнавальне (діагностичне) дослідження, яке надає інформацію про вид, діапазон 
і розмір практичної складності; 

2) оцінювальне дослідження, котре надає знання про передбачувані і непередбачувані 
кроки діяльності; з його допомогою можна перевірити нагальність застосованих засобів 
[13, с. 12–13].

Намагаючись визначити місце евалюації, К. Конажевські характеризує її як тип 
наукових досліджень. Причому він зазначає, що метою теоретичних досліджень є 
дослідження наукової теорії, а практичні дослідження проводять, щоб додати імпульсів 
розвитку певної галузі суспільної практики. Практичні дослідження є науковими в 
тому розумінні, що спираються на теоретичні знання, хоча і не проектуються з дум-
кою долучення до теоретичного дискурсу. Практичне дослідження адресується до 
конкретної цільової групи, а не до невизначеного члена наукової спільноти, як це 
передбачається у теоретичному дослідженні. Ця цільова група частіше за все виступає 
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спонсором дослідження. Причому, найважливішим критерієм розподілу практичних за-
вдань є внесок дослідження у подолання труднощів, перед котрими стоїть цільова група.

Отже, якщо теоретичні наукові дослідження охоплюють дослідження і перевірку, 
то практичні – пізнання і оцінку. Саме ця оцінка і на загальному, і на індивідуальному 
рівні, врешті-решт, і складає функціональне призначення евалюації.

Швейцарські дослідники розрізняють контингентні та експлоративні дослідження. 
Контингентне дослідження дає можливість порівняти очевидний стан із 

очікуваним, тобто перевірити, наскільки досягнуто цей аспект якості у співвідношенні 
до встановленої раніше норми. В якості такої норми може бути збірник стандартів, 
критеріїв і показників, окреслений ззовні (наприклад, міністерством чи наглядовою ра-
дою). За допомогою відповідного інструментарію школа досліджує ступінь дотримання 
встановлених стандартів. Оскільки специфікою освітньої системи є трудність у загаль-
ному визнанні і окресленні можливих до оперування норм якості дидактичної і виховної 
роботи, то ефективнішим є самостійне окреслення школою власних специфічних норм, 
стандартів, критеріїв і показників відповідно до обраної тематики. Проводячи контин-
гентне дослідження, школа перевіряє ступінь дотримання власних критеріїв і стандартів.

Експлоративне дослідження дає змогу спрямувати діяльність учителя на удоско-
налення якості. Висновки оцінювання слугують кращому розумінню очевидності, до-
зволяють полегшити визначення проблем і надати пропозиції щодо їхнього вирішення. 
Проводячи експлоративне дослідження, школа не відходить від визначеної норми, але 
ставить собі «дослідницьке запитання», зосереджуючи дії на відкритих проблемах 
і завданнях. Прикладом можуть бути пошуки відповідей на питання: «Яким чином 
оцінюємо усні відповіді учнів у нашій школі?» або «За рахунок яких методів у нашій 
школі здійснюється індивідуалізація навчання?».

Отже, аналіз наведених класифікацій дає можливість зробити висновок, що на 
питання «Як є?», відповіді можливо знайти в ході діагностичного і експлоративного 
дослідження. Якщо ж стоїть питання «Чи це є так, як повинно бути?» (стан «як по-
винно бути» є окреслений для прикладу у формі стандартів), необхідно проводити 
оцінювальне або контингентне дослідження.

Ми погоджуємося з М. В. Сачок, яка на основі вивчення зарубіжного досвіду 
евалюації включає у її предметне поле дослідження наступних проблем: розвитку 
керівництва (англ. – leadership development), освіти, служби (англ. – human services), 
навколишнього середовища, охорони здоров’я, зайнятості, сільського господарства 
(англ. – agricultural extension), мистецтва, карного правосуддя (англ. – criminal justice), 
програми бідності (англ. – poverty programs), транспортування, неподібності (англ. – 
diversity), керівництва до результатів (англ. – managing for results), представлення 
індикаторів (англ. – performance indicators), ефективності влади (англ. – effective 
governance), прогнозування (англ. – futuring) тощо [21, с. 36]. При цьому ми вважаємо 
за важливе завдання визначення основних вимог до евалюаційних заходів з метою 
забезпечення її високої ефективності. Згідно зі стандартами евалюації Німецького 
евалюаційного товариства, існує чотири основних фундаментальних якостей евалюацій: 
корисність, виконуваність, коректність, точність. Стандарти корисності мають забез-
печувати направленість евалюації на чітко визначені наміри; виконуваність означає 
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забезпечення реалістичного, добре продуманого планування і проведення евалюації; 
стандарти коректності стоять на заставі поважного і чесного відношення до учасників 
евалюації; точність евалюацій повинна забезпечувати збирання і передання достовірної 
інформації і достовірних результатів відносно поданого предмета і завдань [24].

Зазначимо, що у низці західних країн евалюація виділяється як окрема соціально-
політична дисципліна. Європейські країни та США, Канада пропонують вивчення 
евалюації на магістерському рівні та на рівні PhD. [8, с. 179–181]. Таку методологічну 
близькість евалюації до соціології можна пояснити, по-перше, тим, що її проведення 
не обходиться без застосування соціологічних методів: «Професійні масштаби повинні 
визначатися науковими критеріями кількісного та якісного соціального дослідження» 
[24]. Дослідження звітів, представлених різними евалюаційними компаніями, показує, 
що найпопулярнішими методами при проведенні евалюацій є інтерв’ю, анкетування 
та фокус-групи. По-друге, евалюація є саме соціальним процесом і соціальною дією, 
соціальною інтеракцією [24, с. 59]. Підхід Л. Корпоровіча, Х. Сімонс, Р. Стейка, Е. 
Губи та І. Лінкольн є суто соціологічним, оскільки розглядає евалюаційний процес 
(evaluation intervention) у контексті соціального життя, що є на момент евалюації. Цей 
підхід акцентує увагу не тільки на соціальному, економічному, політичному контексті, 
а й на ефекті, який спричиняє evaluation intervention у соціумі.

З погляду впровадження, евалюація належить до системних інновацій щодо покра-
щення якості управління школою, вдосконалення навчально-виховного процесу тощо. 
Метою внутрішнього оцінювання не може бути тільки контроль кінцевих результатів. 
Урешті-решт, оцінювання слугує оптимізації й подальшому розвитку педагогічної 
роботи. Початком цього шляху має бути рефлексія і підсумовування власної роботи, 
що в результаті дає змогу впроваджувати зміни і планувати подальші заходи. І саме це 
є підставою для оцінювання.

Оцінювання повинно гарантувати і уможливити школі ретельне звітування перед 
громадськістю, педагогічним наглядом, керівними органами – тими, хто відкриває 
і фінансує школи, і тими, кого називаємо «зацікавленими» школою. Оцінювання 
надає людям, що працюють у школі, знання, як саме потрібно діяти, щоб розвиватися 
індивідуально (конкретна особа як вчитель) і в команді (школа як організація).

Оцінювання може допомагати у запобіганні проблемних ситуацій і забезпечувати 
швидке і тривале розв’язування проблем, що вже з’явилися. Через подання позитивної 
зворотньої інформації оцінювання дає змогу працюючим у школі людям втримати чи 
збільшити рівень професійного задоволення і мотивації до праці.

Висновки. Сучасне трактування терміна «евалюація» в галузі освіти передбачає її 
сприйняття як інтегративної категорії оцінно-аналітичної діяльності в різних проектах 
по управлінню якістю освіти. В поняття «евалюація» вкладають весь спектр теоретико-
методологічних і практичних робіт по систематичному дослідженню якості результатів 
і процесу освіти, що аналізуються на основі єдиної методології, поєднання кількісних 
і якісних методів для відстеження характеру і динаміки зміни оцінок за сукупністю 
показників якості, врахування впливу чинників, у тому числі і тих, що знаходяться поза 
сферою впливу системи освіти. Незаперечними аргументами на користь цієї категорії 
для соціологічного аналізу освіти є те, що, по-перше, евалюація являє собою соціальний 
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процес і соціальну дію, соціальну інтеракцію, а по-друге, те, що найпопулярнішими 
методами при проведенні евалюацій є методи соціології (інтерв’ю, анкетування, фо-
кус-групи та ін.). 

Отже, з погляду впровадження, евалюація належить до системних інновацій щодо 
поліпшення якості управління школою, вдосконалення навчально-виховного процесу 
тощо. Це тип наукових досліджень, на основі яких практичні дослідження можуть до-
давати імпульсів розвитку певній галузі суспільної практики. Якщо теоретичні наукові 
дослідження включають дослідження і перевірку, то практичні – пізнання і оцінку. Саме 
ця оцінка і на загальному, і на індивідуальному рівнях складає функціональне призна-
чення евалюації. Основні фундаментальні якості евалюацій: корисність, виконуваність, 
коректність, точність. Евалюація виступає і як елемент культури педагогічної діяльності, 
і як інструмент організаційного розвитку, і як самоконтроль, і як знаряддя співпраці. 
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EVALUATION AS AN INNOVATIONAL SYSTEM OF EDUCATION 
QUALITY IMPROVEMENT 

IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE 

S. G. Zdragat 

Odessa regional Institute of education quality improvement,
Nakhimova Str., 8, Odessa, Ukraine, 65000,
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Reliable data about the quality of education in the modern world becomes a production 
resource, and the basis for successful strategies of quality management of education is based 
on such basic elements as broad view of educational outcomes and a combination of various 
methods for assessing educational achievements, quality of educational programs and the 
effectiveness of educational process. The article deals with the problem of scientifi c and 
practical value of such estimated category as evaluation and defi nes its functional role.The 
article examines the scientifi c and practical value of evaluation, determines its functional 
role in the sociological perspective based on international and inside-the-country experience. 

The term «evaluation» in the fi eld of education provides its perception as integrative 
category of estimated and analytical activity in various projects on education quality 
management. The concept of «evacuation» covers the entire range of theoretical, method-
ological and practical work on systematic study of quality of results and process of edu-
cation. This is analyzed on a common methodology basis, a combination of quantitative 
and qualitative methods of monitoring of the character and dynamics of the estimates for 
aggregate indicators of quality, including the infl uence of factors which are outside the 
sphere of infl uence of the education system. Evaluation is seen as a system of innovative 
quality improvement of education in terms of school management and improvement of the 
educational process and is becoming a necessary condition for the further development of 
educational space Thus, one of the main directions of modernization of education in Ukraine 
is forming evaluation culture as a factor which determines the value of scientifi c and educa-
tional programs and projects, as well as outlines the evaluation role in the democratization 
of educational space of our country. 

Keywords: inclusion, inclusive education, assessment, evaluation studies evalyuatsiya, 
evalyutsionny approach.
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Постановка проблеми. В історії України дослiдники видiляють 4–5 хвиль 
мiграцiй, якi здебільшого були пов’язанi з полiтичними причинами. Якщо говоримо 
про сьогоднiшнiй день, то зараз «фактором виїзду за кордон є практично стовiдсоткова 
рiзниця мiж економiчними реалiями та соцiальними запитами» [5, с. 57].

Великих втрат для економічного розвитку країни може завдавати й iнтелектуальна 
мiграцiя, під якою розуміємо вiдтiк висококвалiфiкованих кадрiв. Їхній від’їзд є очевид-
ною втратою і для України як країни-донора, оскільки вона позбавляється інформаційно-
інноваційного потенціалу та нових ідей, якими відповідно збагачуються інші країни-
реципієнти. Набувають нових форм і кризові явища в науці, які призводять до міграції. 
Вагомою причиною інтелектуальної міграції в Україні є також і криза вітчизняної науки. 
Справа в тому, що вона розпочалася ще в радянські часи, коли закріпилася державна 
недооцінка інтелектуальної праці, та й загалом духовної сфери суспільного виробництва 
[7, с. 493]. Це, відповідно, веде до зниження інтелектуального потенціалу держави, і до 
науково-технологічного розриву між Україною і розвинутими країнами.

Особливу увагу до проблематики міграції студентів й «відтоку мізків» молодих 
спеціалістів спричинено актуальністю цієї проблеми саме на сучасному етапі періоду 
історії України й світу, коли ХХ століття було прийнято називати «ерою міграції» [9]. 
Окрім того, в сучасному глобалізованому світі процеси обміну людським капіталом 
стають досить актуальним та поширеним явищем.

Ця тема є досить актуальною як через сьогоденнi економiчнi негаразди, так i через 
вiдсутнiсть чiткої перспективи щодо покращення ситуацiї в майбутньому. Соцiологiчнi 
дослiдження вказують, що з року в рiк вiдсоток студентiв, якi би хотiли виїхати за кор-
дон, збiльшується. За даними Захiдного наукового центру станом на 2010 рік частка 
студентiв, якi умовно схильнi, але не мають такої можливостi до мiграцiї становить 
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41 %, вирiшили емiгрувати 3 % та 6,5 % планують тимчасову мiграцiю для заробiткiв. 
Тобто сумарно цей показник перевищує 50 % [6].

Україна як велика європейська держава потребує зміцнення своєї інтелектуальної 
еліти, без чого неможливий розвиток ані національної культури, ані нарощування на-
уково-промислового потенціалу [3, с. 435]. Вивчення еміграційних настанов та практик 
сучасного студентства є актуальним на сьогодні, оскільки може стати передумовою 
подальшої інтелектуальної еміграції висококваліфікованих кадрів та спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з поданої теми. У своїй роботі 
спираємось також на певні напрацювання у межах зазначеної теми таких авторів як 
В. Ніколаєвський, Я. Петрова, В. Бідак, Х. Копистянська, З. Бараник, І. Романенко 
Н. Горожанкина, О. Дайнеко, О. Голіков, І. Прибиткова, В. Макні. 

Вивчаючи цю тематику, більшість науковців акцентують увагу на збереженні 
висококваліфікованих кадрів та збільшенні науково-технічного потенціалу. Також є 
потреба у ефективному збалансуванні міграційної політики з боку держави.

Метою статті є виявити особливості настанов та практик студентів ВНЗ 
щодо інтелектуальної міграції за наявних ресурсів щодо реалізації інтелектуального 
потенціалу в сучасній Україні.

Виклад основного матеріалу. У процесах глобальної інтеграції Україна займає 
одне з перших місць у рейтингу країн-донорів з постачання як інтелектуальних, 
висококваліфікованих кадрів, так і некваліфікованих трудових мігрантів [1]. Україна 
ще володіє досить потужним науково-технічним кадровим потенціалом, проте внаслідок 
політичних, економічних та соціальних проблем вже втратила і продовжує втрачати 
своїх висококваліфікованих спеціалістів. Тим більше, сьогодні міграційна політика 
більшості розвинутих країн спрямована на приваблення інтелектуальних мігрантів.

У своїх роботах О. Грудзінський розглядає науково-технологiчну спiвпрацю, її при-
чини, переваги та бар’єри, звертає увагу на можливiсть мiждержавної кооперацiї без 
«вiдтоку мiзкiв». Натомість А. Кирчів, аналізуючи наслідки інтелектуальної міграції, 
розкриває цю проблему. На його думку, довготривалі стажування та контракти висо-
кокласних українських фахівців поступово можуть переростати у право на постійне 
проживання, а в окремих випадках і в отримання громадянства країни перебування 
[5, с. 61]. Відповідно, це позбавляє українське суспільство перспектив на науково-
технічний прогрес.

Зниження інтелектуального рівня населення під впливом інтелектуальної міграції 
досліджує В. Ніколаєвський [7, с. 125]. Зокрема, йдеться про втрату пріоритетів науково-
технічного розвитку та посилення відставання України від розвинених країн світу. 
Також автор інтерпретує інтелектуальну міграцію як безпосередню загрозу безпеці 
суспільства та перспективам його соціального й економічного розвитку [8].

О. Дайнеко та О. Голіков під еміграційними настроями розуміють сукупність 
орієнтацій та мотивів агента, що пов’язані з його бажанням виїзду за кордон з різною 
метою. Аналізуючи результати емпіричних досліджень1, ці автори зазначають, що 

1 Соціологічне дослідження проводилось протягом 2008–2009 рр. кафедрою соціології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
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близько третини сучасних студентів більшою мірою орієнтовані на виїзд за кордон 
для заробітку. А еміграція наукової, гуманітарної та інженерно-технічної інтелігенції з 
їхнього погляду, досягнувши на певному етапі критичної маси, може створити серйозні 
перешкоди для економічного, соціального, культурного, політичного відродження 
країни [3].

Просторова міграційна активність людей з вищою освітою та мотиви міграційної 
готовності оцінюються Н. Горожанкіною [2]. Автор робить спроби спрогнозувати втрати 
освітнього та інтелектуального потенціалу для регіональної складової ринку праці. На 
основі результатів соціологічного дослідження1, Н. Горожанкіна стверджує, що феномен 
«циркуляції умів» підтримують 76,5 % респондентів проти 23,5 %, які бажають поки-
нути країну назавжди. Цей показник свідчить про те, що більшість студентів вважають 
більш перспективними циклічні переміщення за кордон для навчання і подальшої ро-
боти, а потім повернення на батьківщину і покращення професійної позиції за рахунок 
переваг, отриманих під час перебування за кордоном.

Досліджували міграційні наміри науково-педагогічних працівників, а також 
майбутніх фахівців, студентів-старшокурсників, В. Бідак, С. Цапок та Х. Копистянсь-
ка. Автори наголошують на важливості у становленні інтелектуального потенціалу 
демографічної складової [6]. Формування останньої, своєю чергою, залежить від 
міграційної поведінки населення, яка в останні роки стає все інтенсивнішою. Аналізуючи 
соціологічне дослідження2, вони наводять такі результати: альтернативу «нікуди не 
поїду», «упевнений, що краще, ніж на Україні, мені ніде не буде» обрало 32,0 %; «дуже 
хотів би виїхати, та не маю такої можливості» – 22,5 %; «поки що сумніваюся щодо 
виїзду» – 16,5 %; «уже остаточно вирішив, що емігрую до однієї із західних країн» – 2,5 
%; «вирішив виїхати до однієї із країн СНД» – 0,5 %. Назагал, чисельність потенційних 
мігрантів складає 42 %.

А. Кизилов, В. Ніколаєвський та Я. Петрова, аналізуючи результати соціологічного 
дослідження3, наголошують на вищому міграційному навантаженні у прикордонних 
регіонах, ніж у внутрішніх [4, c. 57]. Основною метою їхньої дослідницької розвідки 
було виявити чисельність групи потенційних трудових мігрантів, в тому числі і 
потенційних студентів, які бажають вчитися у зарубіжних країнах. Згідно з даними 
цього соціологічного дослідження, кожен п’ятий респондент у Львівській області 
виявляв бажання виїхати за кордон на навчання. Це приблизно 20 % респондентів. 

На запитання про країну, куди б саме хотіли поїхати, студенти Львівської області 

1 Соціологічне дослідження на локальному рівні проведено Н. Горожанкіною серед 
студентів старших курсів ВНЗ ІV рівня акредитації в м. Дніпропетровську.

2 Соціологічне дослідження спрямоване на вивчення міграційних намірів науково-
педагогічних працівників та майбутніх фахівців (студентів-старшокурсників) було 
проведено 2010 року Західним науковим центром на базі ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації 
у м. Львові.

3 Міжнародний дослідницький проект «Моделі міграції в нових європейських країнах» 
було проведено 2006 року дослідниками соціологічного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна і Західноукраїнського фонду 
соціальних досліджень.



198 Х. В. Чорнописька 
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9

відповіли так: в Англію – 46 %, на другому місці США (13 %) та Німеччина (11 %) 
[4, с. 59]. В цьому опитуванні жодного разу респонденти не згадують таку країну, 
як Росія. Проте в рамках дослідження в м. Дніпропетровську саме Росія є країною-
лідером, куди б хотіли емігрувати студенти (25 %) [2]. Таку відмінність можна пояснити 
географічним розміщенням міст, де проводилися опитування. Студенти Львівської 
області орієнтуються на Захід, а саме Європу та Америку; в той час, як студенти 
Дніпропетровська на Схід (Росія).

Щодо термінів поїздок за кордон, студенти Львівської області відповіли так: на 
декілька місяців – 61 %, на постійно – 22,5 %, на декілька тижнів 11,5 % [4]. Тобто бачимо, 
що на постійне перебування за кордоном наважується мало респондентів. Якщо у 2006 
році таких студентів налічувалося 22,5 %, то у 2014 лише 8,1 %, що у 2,7 разів менше.

У 2001 році у Болгарії Університетом економіки було проведено анонімне опиту-
вання студентів 3–5 курсів приватних ВНЗ. Згідно з результатами цього дослідження 
менше половини – 43 % студентів проявили схильність до міграції [10]. Порівняно з 
Україною, це на 13 % більше.

Близько 34 % болгарських студентів хотіли би працювати чи вчитися за кордо-
ном тільки упродовж деякого часу, але на постійне місце проживання повернутися до 
Болгарії [10]. В Україні студентів з такими намірами аж 58,8 %, тобто у 1,7 разів більше.

Цікаво, що серед болгарських студентів найбільшою популярністю користуються 
США, а на другому місці Німеччина та Англія, що є дуже схожим до ситуації в Україні. 
Аналогічною є ситуація з метою виїзду за кордон. І болгарські, і українські студенти 
надають перевагу навчанню за кордоном.

Щодо готовності респондентів до інтелектуальної міграції, то у рамках авторського 
дослідження1 було виявлено, що 30,8 % студентів певною мірою виявляють готовність 
до цього; 19,1 % – поки що сумнівається виїхати, чи ні; 8,1 % – зовсім нічого про це не 
чули; 23,8 % – чули про це, але їм це нецікаво, а 17,5 % – нікуди не поїде, бо впевнені, 
що краще, ніж в Україні, їм ніде не буде. При цьому кореляції між готовністю до 
інтелектуальної міграції та статтю, курсом, факультетом, конфесійною приналежністю, 
населеним пунктом, матеріальним станом, місцем постійного проживання, типом ро-
дини, з якої походить респондент, не виявлено.

Щодо вибору країни, куди б хотіли емігрувати студенти, то найбільшою 
популярністю користуються США, друге місце розділили Польща та Англія, на тре-
тьому – Канада, далі йдуть Німеччина, Італія, Швейцарія, Іспанія, Норвегія, Франція, 
Японія, Грузія, Австрія, Корея. Поодинокі респонденти хотіли б емігрувати до Аргенти-
ни, Греції, Монако, Португалії, Туреччини, Чехії, Китаю, ФРН, Тунісу, Індії, Австралії 
та навіть о. Пасхи. Відповідно, за цими даними країни СНД не користуються великою 
популярністю серед студентів, які потрапили до вибірки. Тобто, за географічним на-
прямом більшість студентів бажає виїхати або до Європи, або до Північної Америки. 
1 Авторське соціологічне дослідження на тему: «Настанови та практики студентів ЛНУ 

імені Івана Франка щодо інтелектуальної міграції» було проведено в лютому–березні 
2014 року; генеральна сукупність – студенти І–ІV курсів Львівського національного 
університету імені Івана Франка, вибіркова сукупність – 400 респондентів, які були 
обрані за ознаками: курс та факультет.
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Потік українських науковців до Америки стрімко зростає [1]. Це пояснюється тим, 
що політика США ґрунтується на принципі приваблення іноземного інтелектуального 
потенціалу, причому на державному рівні. Значна частина університетів Америки запро-
шують іноземних перспективних студентів на навчання, пропонують їм вигідні гранти 
та стипендії з подальшим працевлаштуванням, яке забезпечить високою заробітною 
платою і гідним рівнем життя. 

Мета поїздки за кордон виглядає так (рис. 1):

Рис. 1. Мета поїздки за кордон

Можна відзначити, що найбільш актуальним для сучасної студентської молоді є 
питання якості їхньої освіти, що є цілком логічно, а саме їх приваблює можливість 
навчання за кордоном. Другу позицію займає не менш актуальна для них проблема 
працевлаштування. Причому, для чоловіків більш вагомим є працевлаштування, а для 
жінок навчання за кордоном.

Щодо причин, які спонукають їх надати перевагу навчанню за кордоном, то це: кращі 
умови працевлаштування – 11,9 %; можливість працевлаштування за фахом – 11,2 %; 
можливість отримання більш якісної освіти – 14,7 %; кращі умови для самовиражен-
ня – 8,0 %; можливість самостійного вибору дисциплін – 6,1 %; отримання стипендії 
для навчання за кордоном – 6,1 %; індивідуальний підхід до кожного студента з боку 
викладацького персоналу – 6,1 %; можливість поєднання навчання та праці – 8,7 %; 
можливість культурного дозвілля – 4,8 %; забезпеченість кращою матеріально-
технічною базою ВНЗ – 6,7 %; практична спрямованість навчальних курсів – 6,7 %; 
вищий рівень побутових умов – 8,0 %1.

1 Матеріали опитування студентів Львівського національного університету імені Івана 
Франка, проведеного в лютому – березні 2014 року; генеральна сукупність – студенти 
І–ІV курсів Львівського національного університету імені Івана Франка, вибіркова 
сукупність – 400 респондентів, які були обрані за ознаками: курс та факультет.
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Щодо часу, на який студенти хотіли б виїхати за кордон, відсотки розподілилися 
так (рис. 2): 

Рис. 2. Час, на який студенти хотіли б виїхати за кордон

Те, що виїзд за кордон планує більшість опитаних з періодичним поверненням 
в Україну є кращою тенденцією для економічного становища сучасної України, ніж 
незворотна міграція. Адже отриманий досвід студентами за кордоном може сприяти 
науково-технічному розвитку власної держави. Тим більше цей досвід може стати 
вагомою перевагою для студента при працевлаштуванні уже в межах України.

Назагал можна стверджувати, що обов’язковою умовою для рішучих намірів щодо 
інтелектуальної міграції має слугувати певна мотивація, поштовх, спонука тощо. Сту-
денти чітко виділяють ті причини, через які вони надали б перевагу навчанню за кор-
доном. Відмінність тільки в очікуваннях: одні сподіваються отримати більш якісну 
освіту; інші скористатися можливістю працевлаштування за фахом після завершення 
ВУЗу; ще одні прагнуть отримувати більшу, ніж в Україні стипендію; окремі студенти 
очікують індивідуального підходу до них з боку викладацького складу тощо. Отже, 
бачимо, що кожен респондент мотивує причини своєї міграції. Причому можна припу-
стити, що вигода для нього є вищою, ніж затрачені ресурси. Адже людина готується до 
поїздки, витрачає матеріальні, фінансові ресурси, певний період часу для оформлення 
документів, очікуючи конкретного результату. І цей результат для окремого студента 
складає певну цінність.

Висновки. Отже, як показують результати більшості емпіричних досліджень, 
інтелектуальні трудові ресурси виїжджають за закордон не тільки в пошуках вищої 
матеріальної винагороди за власну працю, а також у пошуках краще оснащених 
лабораторій, комфортніших побутових умов, гарантованості людських прав та свобод, 
більших можливостей для саморозвитку тощо.

На сьогодні науковці не можуть дійти єдиного висновку щодо наслідків 
міграції високоінтелектуальних ресурсів для країн-донорів [1]. Звичайно, відтік 
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висококваліфікованих спеціалістів негативно впливає на соціальний та економічний 
розвиток країни. Проте з іншого боку, мігранти, які повертаються на батьківщину вико-
ристовують здобуті знання та досвід для науково-технічного покращення своєї країни.

Для реалізації ефективного функціонування міграційної політики як на держав-
ному, так і на міжнародному рівні має бути сформований ефективний механізм ре-
гулювання міграційними процесами, імміграційний контроль з урахуванням вимог 
національної безпеки і потреб національних економік у використанні іноземної робочої 
сили [1]. Отже, кінцевою метою такої політики має бути не зведення інтелектуальної 
міграції до мінімуму чи її припинення взагалі, що в умовах глобалізації неможливо, а 
впровадження такого механізму, який би сприяв поверненню мігрантів на батьківщину, 
тобто механізму перетворення безповоротної еміграції у тимчасову.
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Intellectual migration plays an extremely important role in the labour market. The 
main purpose of this article is the defi nition of the specifi city of migration processes in the 
intellectual sphere, the determination of the causes and mechanisms of social, intellectual 
analysis of the factors of migration, the defi nition of intellectual migration trends in 
Ukraine. Abstract. The migration of high-skilled youth is a natural phenomenon in terms of 
globalization and brings considerable benefi ts to countries that own the intellectual capital 
of these workers. The main trends related to the international youth migration that can cause 
the further threat of the «brain drain» in Ukraine are explored, namely: labour migration 
and «brain waste», educational migration, migration for international scientifi c cooperation 
and professional training and «idea migration». Some policy measures that can encourage 
an effective process of «brain circulation» in Ukraine are proposed. The article analyzes the 
attitudes and practices of university students on intellectual migration; the main direction 
of the main reason and purpose of traveling abroad; research that measures at the state level 
could regulate the processes of intellectual migration.

Keywords: migration, intellectual migration, guidelines, practices, students.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА: 

ДОСВІД ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

М. П. Бліхар

Львівський національний університет імені Івана Франка,
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Присвячено дослідженню феномену духовності, який дуже актуальний сьогодні 
для нашої країни. У статті проаналізовано основні наукові підходи до цього поняття, а 
саме, релігійний, філософський, психологічний, педагогічний та соціологічний. З метою 
вивчення духовного світу студентської молоді проведено соціологічне дослідження. 
Виявлено, що українське студентство сьогодні найбільш занепокоєне відсутністю 
стабільності та невпевненістю у майбутньому, байдужістю стосунків поміж людьми 
та низьким рівнем духовності у суспільстві. Духовні цінності студенти розуміють як 
внутрішні якості, притаманні особі, і які впливають на її поведінку. З’ясовано, що на 
розвиток духовних цінностей студентів найбільший вплив здійснює сім’я, приклад 
власних батьків, сама людина, друзі, Інтернет та навчальний заклад. Для абсолютної 
більшості студентів сенс життя полягає у створенні міцної сім’ї, саморозвитку і праці 
над собою.

Ключові слова: духовність, духовний світ, молодь, студентська молодь, духовні 
цінності, духовний розвиток.

Проблеми духовності відносяться до таких проблем, які хвилювали людство у 
всі часи. Саме тому феномен духовності є одним із найскладніших феноменів людсь-
кого життя та пізнання у всіх його проявах. Складний період перетворень у нашій 
країні, переосмислення цінностей буття висуває на перший план поняття духовності 
особистості. Адже саме духовність зміцнює єдність усього суспільства, забезпечує 
подолання труднощів на шляху його розвитку. 

Проблема визначення духовності, її витоків і сутності, основних закономірностей 
її становлення надзвичайно актуальна в наш час, коли будь-які соціально-економічні 
та політичні трансформації не будуть успішними, якщо не спиратимуться на духо-
вний потенціал кожної окремої людини, зокрема студентської молоді, яка є активним 
суб’єктом відтворення та збереження духовності.

Метою статті є проаналізувати різноманіття теоретичних підходів до феномену 
духовності; здійснити емпіричний аналіз ціннісного світу сучасної студентської молоді 
та з’ясувати роль і місце в ньому духовної компоненти.

Духовність – це поняття високого ступеня синтетичності, що тлумачиться дуже широко 
та глибоко і в розуміння якого укладається різний зміст. Саме тому ми вважаємо за необхідне 
для характеристики цього поняття застосовувати принцип міждисциплінарного аналізу.

© Бліхар М. П., 2015
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Передусім треба звернути увагу на релігійне трактування феномену духовності. За 
часів Київської Русі значний внесок у формування духовності зробили митрополити 
церкви – наставники князів: Іларіон Київський, Никифор Грек і Климент Смолятич. 
Глибокі та оригінальні думки з приводу духовності є у філософії серця, яку заснував 
Г. Сковорода та розвивали такі видатні мислителі як М. Гоголь, П. Куліш, П. Юркевич. 
Ідеї філософії серця увійшли в основу розуміння українського характеру та україн-
ської ментальності. Митрополит І. Огієнко головним у розвитку духовності вважає 
християнську доброчесність, а вищим проявом моральності – совість і чесність [1]. 
У священних писаннях подано, що духовне неможливо осягнути розумом, оскільки 
розум минущий і не може усвідомити досконале, таке, що стоїть набагато вище за 
нього. У християнстві духовність трактується як триєдність Віри – Надії – Любові, її 
основними ознаками вважають безмежну любов, смиренність, покаяння, жертовність 
тощо. Релігійна філософія розглядає духовність як визначальний чинник життя, який 
є джерелом еволюції людини і людства загалом, що виражається у прагненні до само-
вдосконалення, самореалізації, а головними засадами світосприйняття при цьому є Віра, 
Надія, Любов, Краса, Добро, Мудрість, Істина [2, с.90–92]. Отже, згідно з релігійними 
поглядами, духовність – це певний вияв ступеня і розвитку Божого Духу в людині, а 
духовне неможливо осягнути розумом.

У сучасній філософській науці немає однозначного тлумачення поняття духовності. 
Зокрема, такі вчені як І. Степаненко, Ю. Білодід [3], П. Мовчан, В. Воронкова розгляда-
ють духовність як особливу внутрішню енергію, наснагу, творчу спрямованість людини, 
як своєрідний стан соціальної активності [2, с. 93]. С. Кримський пов’язує духовність 
з пошуком людиною сенсу і призначення життя, із внутрішнім світом особистості, 
її свободою, незалежністю від зовнішнього світу, із формулюванням внутрішніх мо-
ральних законів [4]. А. Алексеєнко [5] визначає духовність як найвищу силу, енергію, 
творчість, джерелом якої є Творець. Духовність проявляється у світі шляхом виходу 
через нас Духу в процесі нашої творчості. У своїй концепції А. Алексеєнко характеризує 
різні ступені духовності, подає своє розуміння сутності еволюції духовності, рівнів її 
розвитку тощо [2, с. 98]. 

У межах психологічного підходу напрацьована велика кількість тлумачень фено-
мену духовності. Зокрема, Ж. Юзвак зазначає, що духовність – специфічна людська 
якість, яка формується у процесі усвідомлення і сприйняття певних суспільних норм і 
цінностей. Разом вони складають духовний світ людини, забезпечуючи соціально-пси-
хологічну сторону її здоров’я, культурні, естетичні і духовні потреби [6]. Е. Помиткін 
визначає духовність як специфічно людську якість, що характеризується усвідомленням 
єдності буття і зумовлює прагнення людини до гармонії внутрішнього та зовнішнього 
світу, спрямовує особистість до пізнання істини і самопізнання, творчості, самовдос-
коналення та гуманістичної поведінки [7]. М. Каган, визначаючи духовність як понят-
тя, що позначає цілісну активність психіки людини, важливе місце відводить ідеалу 
особистості, пов’язує її з самопроектуванням, ідеальною самосвідомістю, потребою 
самовдосконалення [8]. І. Бех, вказуючи на зв’язок духовності особистості, системи її 
духовних цінностей і життєтворення, розглядає духовність як вихід за межі егоїстичних 
інтересів, особистої користі й сконцентрованість на моральній культурі людства [9]. 
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Отже, з погляду психологічного підходу, духовність розглядається як внутрішня цілісна 
інтегральна якість особистості, що зорієнтована на вищі людські цінності.

У сучасній педагогічній науці ми зустрічаємо різні погляди, міркування щодо 
трактування поняття духовність. Зокрема, відомі педагоги Г. Ващенко, В. Зенківський, 
Я. Корчак, М. Пирогов, С. Русова, К. Ушинський та інші наголошували на необхіднос-
ті виховання в дітей та молоді високих духовних цінностей. В. Зенківський зауважує, 
що виховання має бути поставлене так, щоб «першістю в ньому було устремління до 
неба, а не до землі. Людина тим і відрізняється від інших живих створінь, що вона не 
лише належить землі, але й підіймається над нею, живе іншим світом ... » [10, с. 52]. 
В. Сухомлинський створює оригінальну цілісну педагогічну систему, в якій акцентує на 
формування моральних цінностей. «У людини, яку ми виховуємо, повинні бути святі 
істини і святі імена, святі принципи і святі, незаперечні, непорушні правила поведінки» 
[11]. О. Гречаник ототожнює духовність із внутрішньою силою особистості, здатністю до 
саморозвитку та самовдосконалення [2, с. 106]. Г. Шевченко констатує, що духовність – 
це володіння мистецтвом бути щасливим і наголошує на тому, що духовність особистості 
вміщує в собі гармонію, красу світу, моральні імперативи, єдність думок і почуттів [12]. 

Аналізуючи соціологічний підхід до феномену духовності, треба звернутися до 
пошуку витоків цього феномену. Соціологічне осмислення духовності спочатку було 
розгорнуто в класичній соціології як аналіз релігії – насамперед у роботах Е. Дюркгайма 
і М. Вебера. Проте згодом у соціології набували актуальності і стали досліджуватися 
такі форми прояву духовного життя, як освіта, художня творчість, діяльність закладів 
культури (театри, кіно, клуби, читання тощо), а також механізми відтворення духовнос-
ті. У другій половині XX століття соціологічний аналіз все глибше ділиться на напрями. 
Один з них зосереджується на між- і внутрішньосуб’єктивних процесах, соціально-
психічному потенціалі особистості. У цьому випадку духовне життя досліджується як 
сукупність психічних, душевних процесів, що протікають всередині свідомості людини 
або групового соціального суб’єкта (Ю. Габермас, М. Фуко, Ж. Лакан, С. Жижек) [13]. 

«Духовність» сьогодні часто асоціюється з поняттям «нова духовність», що охоплює 
всі аспекти життя і описується як новий стиль постсучасної духовної культури: вона 
демократична, доступна, індивідуалістична і переходить межі інституційних релігій, 
тому часто позацерковна. «Нова духовність» означає поворот людини від традицій, 
церковності до людської суб’єктивності, до самореалізації, внутрішнього світу люди-
ни [14, с. 43]. Цей духовний поворот стає головною темою досліджень британських 
(Хілас [15], Вудхед [16]) та голландських (Хутман, Оперс [17] та ін.) соціологів. Аме-
риканський соціолог Г. Лінч розвиває тему «прогресивної духовності» у взаємозв’язку 
релігійної віри, навколишнього світу і нових наукових теорій, довготривалої програми 
трансформації релігії і суспільства та різноманіття релігійних стилів, що характерно 
для постсучасного розвитку суспільства [14, с. 44]. Ще один американський соціолог 
У. К. Руф вважає, що духовність має відношення до трансцендентної сили (Творець, 
Бог) і охоплює 4 елементи: 1) духовність як джерело вищих цінностей і сенсу; 2) спо-
сіб сприйняття світу; 3) керівництво для усвідомлення «внутрішнього Я»; 4) здатність 
з’єднати різні аспекти особи в єдине ціле. Сучасні пошуки духовності – це прояв 
прагнення реконструювати внутрішнє життя [18]. 
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Український соціолог М. Пірен вважає, що проблема духовності цікавить тих мо-
лодих людей, хто любить життя, вірить у Божу Благодать і хоче краще зрозуміти себе й 
інших людей, зрозуміти, що таке дух і духовність, який сенс його життя. Нормальний 
духовний розвиток молода людина має спрямувати не тільки в майбутнє, але й вгору, 
до Святостей, до Досконалості [19]. Проблему духовності тяжко ставити і вирішувати 
в строго академічній манері. Саме тому С. Б. Токарєва пропонує аналізувати духовність 
особистості з огляду на її духовний досвід [20]. Білоруський вчений Н. В. Михалко-
вич звертається до проблеми духовного виховання і у своїй монографії «Духовність 
людини: досвід і шляхи розвитку» [21] робить спробу проаналізувати наявний досвід 
дослідження духовного виховання і освіти, а також визначити методологічні та мето-
дичні підходи до цього процесу.

Сучасний розвиток суспільства ставить перед вищою школою низку нових завдань 
у формуванні духовності. Сьогодні суспільство потребує відповідальних, активних лю-
дей із моральними, громадянськими та духовними цінностями. Саме тому ми вирішили 
провести соціологічне дослідження з метою вивчення духовного світу студентської 
молоді, з’ясувати основні проблеми, які сьогодні турбують студентство, дослідити 
питання сенсу їхнього життя, проаналізувати найважливіші якості особистості, які 
їй сьогодні необхідні для досягнення успіху. В квітні–травні 2013 року ми провели 
соціологічне опитування серед студентів Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Методом анкетування було опитано 580 студентів за чотирма напрямами 
навчання – економічний, технічний, гуманітарний і природничий.

Передусім нас цікавило, що сьогодні найбільше турбує наших студентів. Як 
свідчать результати опитування, найбільше молодь занепокоєна відсутністю стабільності 
та впевненості у майбутньому (53,6 %), поширенням наркоманії та алкоголізму (33,6 %), 
байдужістю стосунків поміж людьми (30,0 %), низьким рівнем духовності у суспільстві 
(29,3 %) та занепадом моралі (24,5 %). 

Серед проблем студентського життя найбільше занепокоєння у молоді викликає 
відсутність вільного часу (41,7 %), низька стипендія або її відсутність (37,1 %), висока 
плата за навчання (20,5 %), низький рівень духовності серед одногрупників (17,8 %) 
та низький рівень культурних запитів молоді.

Студентський вік характеризується активним процесом індивідуалізації особи 
студента; в цей період життя відбувається остаточне оформлення життєвої стратегії, 
орієнтирів і ціннісних установок; відбувається детермінація різноманітних видів 
діяльності студентів уявленнями про соціальну перспективу. Характерною оз-
накою духовного розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. 
Помітно закріплюються ті якості, котрих не вистачало повною мірою у шкільні роки: 
цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, вміння володіти 
собою. Підвищується інтерес до моральних проблем та проблем духовності. Саме тому 
нас цікавило, у чому молоді люди вбачають сенс свого життя. Ми виявили, що велика 
кількість опитаних абсолютно згідна з тим, що сенс їхнього життя полягає у створенні 
міцної сім’ї та вихованні дітей належним чином (78,8 %). Далі за значимістю йдуть такі 
варіанти як вдосконалювати себе (65,9 %), мати хороших і надійних друзів (58,3 %), 
стати порядною і чесною людиною (57,4 %), розвиватися і збагачуватися духовно 
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(50,3 %), знайти кохання (49,3 %), здобути цікаву професію (46,9 %) та вірити в Бога 
і жити за його заповідями (45,5 %). Отже, як ми бачимо, для молоді найважливішою є 
сфера сімейного життя, міжособистісних стосунків, власного саморозвитку та само-
вдосконалення, здобуття необхідних знань для оволодіння цікавою професією та життя 
згідно з Божими Законами.

Сучасний період розвитку і трансформації суспільства вимагає від особистості 
особливих специфічних якостей та характеристик, які допоможуть їй пристосувати-
ся до швидкозмінних умов існування. Саме тому дуже важливим завданням нашого 
дослідження було виявити ті особистісні риси, які, на думку студентської молоді, 
сьогодні найбільшою мірою сприяють життєвому успіху. Насамперед студентство 
переконане, що потрібно розраховувати на свої знання, власний інтелект та здібності 
(77,1 %), має бути неабияка віра у свої сили і неодмінний успіх (58,8 %), а також, без-
умовно, освіченість, професіоналізм, знання своєї справи та ділові якості (53,3 %). 
Також важливим, на думку студентів, є наявність впливових друзів та корисних зв’язків, 
а ще ділова хватка і прагматизм. На жаль, досить невелика частка студентів (16,7 %) 
вважає, що високий рівень духовного розвитку сьогодні допомагає молоді досягти 
життєвого успіху. Саме тому, на нашу думку, необхідно максимально уваги в межах 
навчального закладу приділяти вихованню духовності, морально-патріотичних настроїв 
студентської молоді.

Проводячи це дослідження, ми ставили собі за мету дослідити важливість такого 
виду цінностей як духовність, оскільки сфера духовних цінностей охоплює сенс життя, 
милосердя, справедливість, тобто вміщає в собі вищі моральні категорії. Передусім нас 
цікавило що ж студенти розуміють під духовними цінностями (табл. 1). 

Таблиця 1
Розуміння студентами сутності поняття «духовні цінності»

(за різними напрямами навчання)

Приклади духовних цінностей Еконо-
мічний

Гумані-
тарний

Техніч-
ний

Природ-
ничий

Разом, %

Розвиненість інтелектуальних здібностей 6 0 4 5 2,6
Сукупність зразків поведінки, які 
визначають дбайливе ставлення до 
природи 

2 1 0 0 0,5

Дотримування моральних норм 26 35 18 25 17,9
Переконання, якими людина керується при 
прийнятті важливих рішень

15 14 17 11 9,8

Внутрішні якості, притаманні особі, які 
впливають на її поведінку

42 28 27 39 23,4

Набуті життєвим досвідом чесноти, які 
проявляються у повсякденному житті

23 16 22 21 14,1

Зіставлення своїх орієнтирів з Божим 
Промислом та Божими Заповідями

28 35 21 34 20,3

Сукупність певних поглядів та ідей, які 
мають вирішальне значення у вихованні 

30 10 11 20 12,2
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Отже, як видно з результатів дослідження, студенти економічного, технічного та при-
родничого напряму навчання вважають, що духовні цінності – це, перш за все, внутрішні 
якості, які притаманні особі і які впливають на її поведінку (23,4 % від усієї кількості 
респондентів вибрали цю альтернативу). Студенти-гуманітарії стверджують, що для 
них духовні цінності – це зіставлення своїх орієнтирів з Божим Промислом та Божими 
Заповідями (20,3 %) та дотримування моральних норм (17,9 %). Тобто, як ми бачимо, 
духовні цінності є складним поєднанням емоційної, вольової та інтелектуальної сфери 
людської психіки, які проявляються у ставленні людини до самої себе, до оточуючих людей 
і явищ, до суспільства загалом. Окрім того, абсолютна більшість студентів (78,1 %) згідна 
з тим, що духовні цінності сприяють виробленню стійкості перед життєвими труднощами, 
реалізації власних здібностей та допомагають стати порядною і чесною людиною.

Одним із пріоритетних завдань нашого дослідження було виявити, які саме чинни-
ки і якою мірою впливають на духовний розвиток та формування духовних цінностей 
студентів. Згідно з результатами, найбільший вплив на формування та розвиток духов-
них цінностей, безперечно, має сім’я, друзі, товариші, кохана людина, тобто найближче 
оточення, з яким студент контактує постійно. Також зазначимо, що цей процес залежить 
і від самої людини, від її бажання, потреби збагачуватися духовно, самовдосконалю-
ватися і саморозвиватися (табл. 2).

Таблиця 2
Чинники, що впливають на розвиток духовних цінностей студентської молоді, %

Дуже 
впливає

Впливає Не дуже 
впливає

Зовсім не 
впливає

Важко 
відповісти

Сім’я 70,3 25,3 3,8 0,5
Навчальний заклад 21,7 55,7 18,8 3,1 0,7
Друзі, товариші 58,4 34,1 6,0 1,2 0,2
Сама людина 67,4 26,6 4,5 0,9 0,7
Інтернет, соціальні мережі 31,6 45,2 19,5 2,6 1,2
Національна ідеологія 7,6 30,5 45,0 10,9 6,0
Держава 9,8 23,6 45,0 14,7 6,9
Література і мистецтво 15,9 44,0 28,3 9,8 2,1
Народні традиції, фольклор 7,1 34,7 36,2 17,2 4,8
Музика 25,9 41,9 22,1 7,6 2,6
Старше покоління 17,9 43,6 30,3 6,4 1,7
Приклад власних батьків 55,0 37,8 5,7 1,4 0,2
Преса, радіо, телебачення 22,1 42,8 26,7 7,1 1,4
Релігія 27,4 44,1 16,9 8,6 2,9
Церква, священики 22,6 34,7 25,0 12,1 5,7
Політичні особи 2,8 13,3 36,7 36,4 10,9
Викладачі 7,8 38,1 38,8 11,4 4,0
Куратор групи 4,0 17,9 31,0 34,5 12,6
Кохана людина 53,3 36,7 4,5 1,9 3,6
Відомі особистості 6,7 25,7 36,2 24,1 7,2
Громадські організації 4,7 20,7 39,7 26,2 8,8
Молодіжні організації 6,9 28,6 36,0 20,3 8,1
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Однією із особливостей студентської молоді є те, що студентство об’єднане 
спільного роду діяльністю – навчанням. Навчальна діяльність у вузах повинна бути 
спрямована не тільки на формування професійних навиків і умінь, але і на виховання 
духовної сфери студентської молоді, зокрема, на утвердження в свідомості студентів ви-
соких моральних та духовних цінностей, виховання патріотизму, високої духовної куль-
тури; впровадження переваг здорового способу життя, формування фізично здорової 
та духовно багатої особистості.

В ході дослідження ми намагалися з’ясувати чи впливає середовище ВНЗ на духов-
ний розвиток студентів. У результаті опитування виявлено, що третина респондентів 
(31,9 %) вважають, що середовище вищого навчального закладу дуже впливає на ду-
ховний розвиток студентів, проте дещо більше третини (43,1 %) стверджують, що не 
дуже відчутним є вплив університету на їхній духовний розвиток, проте не заперечують 
цього впливу. Взагалі ВНЗ не має впливу на духовність особистості для 7,9 % студентів.

Серед основних форм роботи в університеті найбільший вплив на духовний роз-
виток студентів, на думку наших опитуваних, здійснюється на лекціях та семінарах, 
іспитах та заліках, на професійних і психологічних тренінгах (табл. 3). 

Таблиця 3
Вплив форм роботи в університеті на духовний розвиток студентів, %

Форми роботи Міра вираженості
Лекції, семінари 55,9
Іспити, заліки 31,7
Олімпіади 7,6
Самостійна робота 25,0
Дискусійні клуби 27,9
Професійні та психологічні тренінги 30,0
Участь у конференціях 24,8
Традиційні та професійні свята 26,7
Участь у КВК 15,2
Дні факультетів 14,8
Участь у толоках 7,9
Волонтерство 41,9

Також ми попросили студентів самостійно висловитися і запропонувати ті заходи, 
які, на їхню думку, сприяють підвищенню рівня духовності та рівня розвитку духовних 
цінностей серед студентської молоді. Отримані відповіді виглядають так:

- активне залучення студентів до організації та проведення різноманітних 
свят, змагань, фестивалів, конференцій, дискусійних клубів на різноманітні 
актуальні суспільні теми;

-  створення більшої кількості клубів та гуртків за інтересами, де студенти 
мали б змогу більше спілкуватися між собою в неформальній обстановці та 
займатися різноманітними видами діяльності за інтересами;

- можливість спілкування і зустрічі із людьми з різних галузей суспільного 
життя, які досягли успіху і визнання, з метою перебирання досвіду і виро-
блення стратегій власної поведінки;
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- залучення до навчального процесу представників духовенства з метою про-
ведення роз’яснювальних бесід на важливі внутрішні особистісні теми, пере-
гляд повчальних фільмів, роликів на різну тематику, створення молитовних 
куточків, закріплення капеланів за навчальним закладом;

- організація соціальних волонтерських акцій і залучення студентів до благо-
дійництва;

- особистісно-орієнтоване виховання молодого покоління; акцентування ува-
ги на саморозвитку, самовдосконаленні; заохочення студентів до активної 
самостійної роботи над собою; тісніша взаємодія з викладачами.

Отже, як ми бачимо, студенти сьогодні потребують комплексного підходу до власного 
особистісного та духовного розвитку, який необхідно впровадити у навчальний процес 
за допомогою різноспрямованих форм навчання та виховання майбутньої інтелігенції.

За результатами проведеного дослідження відносно ціннісного світу студентства 
на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка ми можемо 
зробити такі висновки:

- українське студентство найбільш занепокоєне відсутністю стабільності 
та невпевненістю у майбутньому, поширенням наркоманії та алкоголізму, 
байдужістю стосунків поміж людьми та низьким рівнем духовності у суспільстві;

- серед проблем студентського життя найбільше занепокоєння викликає 
відсутність вільного часу, матеріальна забезпеченість, низький рівень 
духовності та культурних запитів молоді;

- для абсолютної більшості студентів сенс життя полягає у створенні міцної 
сім’ї та вихованні дітей належним чином, саморозвитку і праці над собою, 
мати хороших і надійних друзів, стати порядною і чесною людиною, роз-
виватися і збагачуватися духовно і знайти кохання;

- для досягнення успіху потрібно розраховувати на свої знання, влас-
ний інтелект та здібності, вірити у свої сили і неодмінний успіх, а також 
освіченість, професіоналізм, знання своєї справи та ділові якості;

- на розвиток духовних цінностей студентів найбільше впливає сім’я, приклад 
власних батьків, сама людина зі своїми бажаннями та потребами, кохана 
людина, друзі, Інтернет та соціальні мережі і навчальний заклад; 

- вищий навчальний заклад здійснює досить вагомий вплив на духовність 
студентства, і особливо цей вплив відчувається на лекціях та семінарах, при 
участі у волонтерських акціях, на професійних та психологічних тренінгах 
і дискусійних клубах;

- на думку студентів, збільшенню рівня їхньої духовності в середовищі ВНЗ 
сприятиме їхнє активне залучення до проведення найрізноманітніших 
соціальних акцій, створення умов для якісного дозвілля, зустрічі із 
успішними людьми, із представниками духовенства, а також заохочення і 
стимулювання до саморозвитку та самовдосконалення.

Подальші дослідження плануємо провести в напрямку поглибленого вивчення 
місця і ролі середовища вищого навчального закладу в системі формування духовності 
студентської молоді.
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SEPARATE ASPECTS OF DEVELOPMENT 
OF THE SPIRITUALITY OF UKRAINIAN STUDENT: 

EXPERIENCE OF EMPIRIC RESEARCH

M. P. Blikhar

Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000

The article is sanctifi ed to research of the phenomenon of spirituality. The basic scientifi c 
going is analysed near this concept, in particular, religious, philosophical, psychological, 
pedagogical and sociological. Results over of own sociological research of student young 
people are brought on this issue. 

This article is sanctifi ed to research of the phenomenon of spirituality. Especially actual a 
question of spirituality is in time of public transformations, what peculiar today to our country. 

In the article analysed the basic scientifi c approaches, namely religious, philosophi-
cal, psychological, pedagogical and sociological. Religious approach examines spirituality 
as certain display of degree and development of Divine Spirit in a man. Philosophy binds 
spirituality to the search of sense and setting of life a man. From the point of view of psy-
chological approach spirituality is examined as internal integral quality of personality that 
is orientated on higher human values. Pedagogics marks a necessity to bring up spiritual 
and moral values from babyhood. Sociological approach allows to educe the basic factors 
of infl uence on forming of spirituality.

With the aim of study of the spiritual world of student young people a sociological 
study is undertaken. It is educed that the Ukrainian student is most disturbed by absence of 
stability and uncertainty in the future, by indifference of relations between people and low 
level of spirituality in society. 

Spiritual values students understand as internal internalss, that inherent to the person 
and that infl uence on her behavior. According to the results of research, on development 
of spiritual values of students most infl uence carries out a family, example of own parents, 
man with the desires and necessities, favourite man, friends, Internet and social networks, 
and also educational establishment. For absolute majority of students sense of life consists 
the creation of strong family, own development and prosecution of itself, to develop and 
enriched spiritually.

It is educed on results questioning, that students today need the complex approach 
to its own personality and spiritual development. This approach must be inculcated in an 
educational process by means of the differently directed forms of studies and education.

Keywords: spirituality, spiritual world, young people, student young people, spiritual 
values, spiritual development.
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ПЕРШІ КРОКИ НА РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДИХ ІНЖЕНЕРІВ 
ЗА ДАНИМИ ЕМПІРИКО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
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Національний Технічний Університет 
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Розглянуто особливості професійної адаптації випускників технічних спеціальностей 
на ринку праці України, їхня доля після закінчення ВНЗ. За допомогою соціологічного 
дослідження проаналізовано проблеми, які виникли при пошуку робочого місця за своєю 
спеціальністю. Актуальність теми зумовлена браком достовірної інформації стосовно 
ситуації на ринку праці інженерно-технічних працівників та стосовно перших кроків, 
які роблять випускники ВНЗ технічного профілю на ринку праці України. Відповідно 
відсутність точної інформації не сприяє поліпшенню навчального процесу та правильній 
орієнтації вищого технічного закладу, який готує відповідних фахівців. Також розглянуто, 
чи змінилися погляди випускників на свою спеціальність, на якість підготовки за своїм 
профілем, чи відчули вони себе затребуваними фахівцями на ринку праці України.

Ключові слова: професійна адаптація, випускник ВНЗ, ринок праці, молодий 
фахівець, професійні компетенції.

«Освіта здобута в Україні, має стати конкурентоспроможною в 
європейському та світовому освітньому просторі, а людина захищеною і 

мобільною на ринку праці».
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

Актуальність теми зумовлена браком достовірної інформації стосовно ситуації 
на ринку праці інженерно-технічних працівників та стосовно перших кроків, які 
роблять випускники ВНЗ технічного профілю на ринку праці України. Відповідно 
відсутність точної інформації не сприяє поліпшенню навчального процесу та правильній 
орієнтації вищого технічного закладу, який готує відповідних фахівців. Підготовка 
кваліфікованих фахівців, які повністю відповідають сучасним світовим і національним 
тенденціям розвитку економіки і науки, є першочерговим завданням на шляху ство-
рення конкурентоспроможної високотехнологічної країни. Існує проблема недостат-
нього рівня задоволеності потреби роботодавців у кадрах, що здебільшого обумов-
лено неефективністю системи професійного самовизначення молоді, відсутністю 
систематизованої інформації щодо актуальних на ринку праці професій, низьким рівнем 
взаємодії між роботодавцями та освітньою сферою, недосконалістю існуючої системи 
освіти, зниженням якості підготовки студентів. 

© Садовська А. О., 2015
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У сучасній науковій літературі увагу приділено вивченню проблемі професійного само-
визначення молодих фахівців; розглянуто у роботах таких учених як: В. М. Ніколаєвський, 
А. І. Андрющенко, С. М. Вакуленко, Є. І. Холостова, О. М. Балакірєва, З. П. Бараник, 
О. В. Калініна, О. В. Чернявська та ін. Трудова зайнятість та соціально-економічне 
самопочуття молоді розглянуто у роботах Є. Л. Спиридонової, О. М. Балакірєвої, 
О. А. Морозової, В. Л. Кравченко, А. О. Серегіна, В. В. Онікієнко та ін. Але недостат-
ньо розглянутою залишається проблема виходу випускників технічного профілю на 
ринок праці та їхня доля на ринку праці України, також за останні роки не проводилися 
емпіричні дослідження щодо випускників ВНЗ технічного профілю, стосовно їхньої 
долі на ринку праці України.

Мета цієї розвідки така: на основі аналізу емпірико-статистичних даних виявити 
долю випускників ВНЗ технічного профілю упродовж одного року після закінчення 
навчання, а також характер їхніх поглядів на обрану професію та інженерну працю.

Після закінчення навчання у ВНЗ особа потрапляє на ринок праці і починається 
етап так званої професійної адаптації. Професійна адаптація у широкому сенсі склада-
ється з пошуку першого робочого місця та пристосування до нових умов праці, вимог 
роботодавця або організації, членом якої стає молода людина. У вузькому сенсі це – 
адаптація (пристосування) людини до нових для нього умов праці. Різновид професійної 
адаптації – виробнича адаптація (пристосування до умов, вимог, норм конкретного 
виробництва, виробничого процесу). Характеризується досконалим оволодінням ви-
браною професією або спеціальністю, закріпленням трудових навичок і умінь, що ви-
являється в стабільному виконанні норм [7, с. 135]. Молодь виходить на ринок праці 
непідготовленою до праці, з низьким рівнем освіти, відсутністю досвіду роботи та з 
орієнтацією на легкий заробіток грошей, але молодь – це соціальна група, яка легше 
пристосовується до нових умов праці, вимог, норм тощо. Професійна адаптація є 
третьою стадією професійного становлення особистості. Характеризується не лише 
пристосуванням, але й входженням до активної діяльності. Для молодого фахівця 
професійна адаптація – це засвоєння професійних і соціальних функцій, активне вклю-
чення в життя трудового колективу [13, с. 55].

Проводячи соціологічне дослідження, яке складалося з двох етапів, серед 
випускників Національно технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», за спеціальностями: інженер-механік, інженер-енергетик та ІТ-спеціаліст, 
які вийшли на ринок праці України у 2014 році, ми ставили перед собою такі завдання:

1. З’ясувати долю молодих випускників університету технічного профілю на 
ринку праці України.

2. Виявити думку студентів про рівень отриманої освіти за фахом. 
3. З’ясувати професійні плани.
4. Виявити ставлення до професії.

Наше дослідження було побудоване за результатами опитування випускників НТУ 
«ХПІ». У другій частині нашого дослідження взяли участь 53 особи. Розглянемо склад і 
особливості вибірки. 83 % опитаних респондентів чоловічої статі, а 17 % – жіночої. При 
цьому більшість респондентів (76 %) у шлюбі не перебувають, 14 % одружені або заміжні і 
10 % живуть у цивільному шлюбі. Отже, більшість респондентів у нашій вибірці чо-
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ловічої статі (що пояснюється специфікою професії), у шлюбі не перебувають. Нам 
вдалося включити у вибірку представників різних інженерних напрямів. Це має спри-
яти побудові об’єктивної картини. Також ми проаналізували, як молоді фахівці оці-
нюють своє матеріальне становище. Більшість респондентів (44 %), оцінюючи своє 
матеріальне становище, обрали варіант «на продукти харчування вистачає, але одяг 
та найбільш необхідні побутові речі купувати важко». По 21 % респондентів обрали 
варіанти «вистачає на їжу та одяг, але купувати речі тривалого користування важко» 
і «забезпечений грошима (а), роблю заощадження, час від часу купую речі тривалого 
користування». 13 % респондентів зазначили, що грошей іноді не вистачає навіть на 
продукти харчування: «іноді відмовляю собі в найбільш потрібному». І лише 1 % ска-
зали, що ні в чому собі не відмовляють.

Перше питання, яке нас цікавило – це чи працевлаштовані випускники, в якій сфері 
вони працюють, і наскільки їх задовольняє їхня діяльність.

Рис. 1. Розподіл відповідей на питання: 
«Яке Ваше місце у сфері трудової діяльності на сьогодні?»

Було виявлено, що 39 % респондентів мають постійну роботу за спеціальністю. Ще 
20 % опитаних працюють на інженерній посаді, але не за фахом, або ж мають постійну 
роботу, але в іншій професійній області. Ще 8 % шукають роботу з частковою або 
повною зайнятістю. 5 % респондентів працюють за контрактом на проектній роботі. 
Цікаво зазначити, що за даними першого етапу дослідження 90 % випускників за-
мислювалися про те, щоб піти працювати за спеціальністю, тоді як зараз в інженерній 
сфері залишилися лише 61 % респондентів. Для тих, хто працює в інженерній сфері, 
призначалося таке питання: «Чи легко їм було знайти роботу за фахом?». 53 % респон-
дентів, які працюють за фахом, зазначили, що роботу було знайти «швидше складно, 
ніж легко». 29 %, навпаки, вибрали варіант «швидше легко». Ще 18 % працюючих 
респондентів вагалися, як відповісти. На питання «Якими каналами ви користувалися 
при пошуку роботи?» можна було дати кілька варіантів відповідей, тому сумарний 
відсоток більше 100. Було виявлено, що 39 % респондентів шукали роботу через ЗМІ 
та рекламні видання, 36 % шукали через Інтернет. 25 % звернулися за допомогою до 
друзів і знайомих, а 15 % відстежували пропозиції, що надходять в Університет.
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Варто відзначити, що рік тому лише 2 % випускників розраховували на допомогу 
родичів і знайомих, а в Університет не планував звертатися ніхто з них. Більшість пра-
цюючих респондентів (52 %) шукали роботу 3–4 місяці. 27 % витратили на пошуки 1–2 
місяці. 11% шукали робоче місце протягом 7–8 місяців. 5 % знайшли роботу практично 
відразу, і ще стільки ж протягом 5–6 місяців.

Наступні питання призначали для тих, хто працює, але не за своїм профілем. Цікаво 
було з’ясувати причини, чому випускники не пішли працювати за професією. Думки 
розділилися. 34 % респондентів відповіли, що шукали роботу за спеціальністю, але 
не знайшли вільних вакансій. Ще 30 % знайшли варіанти роботи за професією, але 
їх не влаштували умови праці, заробітна плата. 20 % знайшли роботу знайомих або 
членів сім’ї, але в іншій сфері. Ще 16 % мали вигідні пропозиції про роботу в іншій 
сфері і навіть не намагалися влаштуватися за фахом. Варто відзначити, що варіант «я 
почав свій власний бізнес» не обрав ніхто. Таким чином, можна припустити, що по-
шуки роботи в інженерно-технічній сфері були для випускників не дуже легкими. У 
більшості респондентів на пошуки пішло від 1-го до 4-х місяців, було досить складно 
знайти вільні вакансії, крім того, респондентів часто не влаштовувала пропанована 
заробітна плата. Далі працюючим респондентам ми ставили питання, що стосуються 
їх задоволеності різними сторонами праці. 51 % працюючих респондентів частково 
задоволені своєю заробітною платою, ще 37 % задоволені повністю. 12 % опитаних 
не задоволені оплатою праці. Як показало опитування, з графіком роботи справа йде 
складніше. По 35 % працюючих респондентів не задоволені або частково задоволені 
графіком роботи. І лише 30 % повністю влаштовує графік трудової діяльності. Що 
стосується можливості саморозвитку і кар’єрного зростання, 43 % працюючих рес-
пондентів вважають, що частково можуть задовольняти цю потребу, ще 35 % повністю 
задоволені можливостями, які надає робота. 13 % опитаних не бачать можливостей 
розвитку і зростання на роботі. 9 % не змогли відповісти. Відносинами з керівни-
цтвом повністю задоволені 62 % опитуванних, 31 % задоволені частково і 7 % не 
змогли відповісти. З питання відносин у колективі було виявлено, що 79 % повністю 
задоволені відносинами з співробітниками, 16 % – частково, 5 % не змогли відповісти.
Таким чином, можна говорити про те, що більшість випускників хоча б частково задоволені 
своєю заробітною платою і змістом роботи, вони також бачать можливості саморозвитку 
та кар’єрного зростання. При цьому практично всі респонденти задоволені відносинами 
з керівництвом і колективом. Однак варто зазначити, що не всіх влаштовує графік роботи.
Ми проаналізували рівень заробітної плати респондентів. 29 % респондентів 
мають заробітну плату 2000–2500 грн. 25 % отримують менше 1500 грн., 
25 % опитаних заробляють 2500–3000 грн. Ще 15 % мають заробітну плату 1500–2000 грн. 
І лише 6 % заробляють 3500–4000 грн. Варто відзначити, що понад 4000 грн не заробляє 
жоден з респондентів. Таким чином, рівень заробітної плати респондентів досить низь-
кий. Нас також цікавило, з яких причин випускники не влаштувалися на роботу (таких 
було всього 4 людини). 75 % (3 людини) відповіли, що їх не влаштували ті варіанти, 
які їм пропонували. 25 % (1 людина) сказав, що його утримують батьки (або чоловік/
дружина). У той же час, половина з непрацюючих (2 людини) зазначили, що шукають 
роботу наполегливо і постійно, тоді як інші 50 % шукають несистематично. Далі ми 
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досліджували ставлення респондентів до ринку праці. Перше питання стосувалося того, 
наскільки високою або низькою бачать респонденти конкуренцію на ринку праці. 47 % 
респондентів вважають, що конкуренція швидше висока, ніж низька. 23 %, навпаки, 
відзначають, що конкуренція скоріше низька. 21 % вважають конкуренцію однозначно 
високою, ще 7 % – не змогли відповісти. 2 % опитаних назвали конкуренцію низькою. 
61 % респондентів в процесі пошуку роботи зустрічали невелику кількість вакансій 
за фахом. Ще 19 % не знаходили вакансій за професією зовсім. 14 % вважають, що 
пропозицій на ринку праці досить багато, а 6 % відзначають, що бракує вакансій зо-
всім. Загалом можна судити про те, що конкуренція на ринку праці досить висока, а 
пропозицій роботи в інженерно-технічній сфері не дуже багато. Також респонденти 
відзначають велику кількість шукачів у своїй сфері діяльності. 53 % скоріше згодні 
з тим, що претендентів за їхньою спеціальністю багато. Ще 23 % повністю згодні з 
таким твердженням. 19 % не змогли відповісти. 3 % вважають, що таких шукачів мало, 
а 2 % відповіли «швидше ні, ніж так». З наступного питання («Які основні критерії 
вибору висуває роботодавець?») також були можливі кілька варіантів відповідей, тому 
загальна сума більше 100 %.

Рис. 2. Розподіл відповідей на питання: 
«Які основні критерії відбору висуває роботодавець?»

80 % респондентів відповіли, що роботодавець вимагає знання спеціальних обла-
стей. Ще 75 % – знання іноземної мови. 56 % опитаних зазначили, що при влаштуванні 
на роботу часто вимагають досвід роботи за спеціальністю, а 47 % обрали наявність 
диплома про вищу освіту. 11 % вважають, що диплом повинен бути з оцінками «4» і «5». 
Таким чином, роботодавці висувають високі вимоги до випускників, за рахунок чого 
останнім буває досить важко знайти роботу. Запитання «Чи відчуваєте ви себе затребу-
ваним фахівцем?» виявивилося складнішим. 38 % респондентів не змогли відповісти 
на нього. 29 % відповіли «швидше ні, ніж так», 25 % відповіли «скоріше так, чим ні». 
Лише 8 % відповіли на це питання ствердно. На питання «Чи виникало у вас бажання 
змінити професію?» 40 % відповіли «ні, мене влаштовує моя професія». 34 % зізналися, 
що іноді виникають подібні думки, 19 % думали про це, але не серйозно. 6 % зазначили, 
що це їхнє основне бажання і 1 % часто думають про це. Таким чином, конкуренція в 
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інженерно-технічній сфері досить висока. Респонденти не відчувають себе потрібними 
фахівцями, багато з них замислювалися про те, щоб змінити роботу. На запитання «Чи 
плануєте Ви продовжувати освіту в тій чи іншій формі?» 36 % респондентів відповіли 
негативно, ще 31 % допускають таку можливість, але не найближчим часом. Ще 
27 % планують вивчати іноземну мову або вивчати інші спеціальні навички. 6 % хочуть 
отримати другу вищу освіту в іншій сфері. І лише 1 % (1 особа) хоче навчатися далі. 
Незважаючи на труднощі працевлаштування і незадоволеність заробітною платою біль-
шість респондентів не планують продовжувати навчання, проте багато хто замислюється 
про те, щоб підвищити вже набуті навички. Далі були питання, що стосуються обраної 
спеціальності, ВНЗ, а також про задоволеність отриманою освітою. На питання про те, 
обрали б респонденти цей же ВНЗ, якщо б зараз могли повернутися назад, лише 12 % 
відповіли абсолютно ствердно. Інші сумніваються: 42 % опитаних відповіли «скоріше 
так, ніж ні», а 46 % – «скоріше ні, ніж так». Цікаво, що рік тому сумнівів не було в жод-
ного з випускників. Ймовірно, зіткнувшись з ситуацією на ринку праці, респонденти 
задумалися, чи правильний вибір вони зробили, коли обирали ВНЗ. Що стосується за-
доволеностю обраним факультетом та спеціальністю, лише 9 % задоволені повністю. 48 
% обрали відповідь «скоріше задоволений, ніж ні», ще 38 % – «скоріше ні, ніж так». 5 
% не задоволені обраним факультетом і спеціальністю. Із цього питання також знизився 
відсоток задоволених респондентів. Ми також опитали респондентів на предмет того, 
наскільки вони задоволені отриманою освітою. Першим було питання про задоволеність 
теоретичною підготовкою. 51 % респондентів задоволені частково. Водночас, 31 % 
не задоволені зовсім і лише 18 % опитаних задоволені повністю. Що стосується 
практичної підготовки – 48 % респондентів не задоволені отриманими навичками. Ще 
23 % задоволені частково, 12 % – повністю. 17 % не змогли відповісти. Від-
повіді стосовно психологічної підготовки розподілилися таким чином: 
44 % респондентів не задоволені психологічною підготовкою 29 % задоволені частково, 
лише 13 % – повністю. 14 % не змогли відповісти. Управлінськими якостями і навичками 44 
% респондентів також не задоволені. Ще 32 % задоволені частково, і лише 7 % – повністю. 
17 % опитаних не змогли відповісти. Аналогічним чином розподілилися дум-
ки з приводу економічної підготовки. 44 % респондентів не задоволені рівнем 
своїх знань у сфері економіки. 33 % задоволені частково, 17 % – повністю. 
6 % опитаних не змогли відповісти. Що стосується рівня володіння програ-
мою «Scad office», 48 % респондентів не задоволені рівнем своїх знань, 34 % 
задоволені частково, 10 % опитаних – повністю, 8 % не змогли відповісти. Щодо 
програм Axis Vm і Staad Pro. 48 % не задоволені рівнем своїх умінь, 17 % респон-
дентів задоволені частково, 12 % повністю задоволені, 23 % не змогли відпові-
сти. Знання розрахункових систем також задовільняє не всіх респондентів. 49 % 
респондентів незадоволені рівнем своїх знань у цій сфері. 23 % задоволені частко-
во, 10 % задоволені повністю. 18 % опитаних не змогли відповісти. Задоволеність 
знанням іноземної мови також не є високою. 31 % не задоволені своїми знаннями, 
15 % задоволені частково, 10 % задоволені повністю, 44 % не змогли відповісти. Отже, 
більшість респондентів не задоволені або лише частково задоволені отриманими у ВНЗ 
знаннями і навичками. Цікаво зазначити, що в дослідженні минулого року задоволених 
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респондентів було набагато більше, тоді як незадоволених не було зовсім. Ймовірно, 
випускники змінили своє уявлення про себе, зіткнувшись з реальними вимогами і 
побачивши свої можливості. З іншого боку, можна припустити, що, попрацювавши, 
вони стали більш критичними до себе, у них збільшився запас знань і навичок, тому 
вміння, отримані у ВНЗ, вони оцінюють більш низько. Тільки за показником «практична 
підготовка» незадоволених респондентів було більше. Ймовірно, почавши працювати, 
випускники зрозуміли, що у них все ж є необхідні навички та вміння. Відповіді на 
питання «ким ви бачите себе в майбутньому?» розподілилися так. Більшість – 50 % 
респондентів бачать себе успішними професіоналами у справі, якою займаються зараз. 
25 % опитаних бачать себе держслужбовцями та управлінцями, ще стільки ж не мають 
оптимістичних надій на майбутнє і вважають за краще жити сьогоднішнім днем. Трохи 
менше – 10 % бачать себе підприємцями, які використовують вищу освіту в цілях власного 
бізнесу. 7 % сподіваються стати добрими фахівцями (не важливо, в якій спеціальності), 
8 % респондентів бачать себе рядовими працівниками і стільки ж – вільними людьми, 
які займаються тим, чим хочуть самі. 1 % (1 людина) обрала відповідь важко відповісти.

За підсумками дослідження можна зробити певні висновки. Практично всі випуск-
ники знайшли роботу, проте далеко не всі за фахом. Можна припустити, що пошуки 
роботи в інженерно-технічній сфері були для випускників не дуже легкими. Значно 
знизилася кількість людей, бажаючих піти працювати за своїм профілем. У тих же 
респондентів, які працюють за професією, на пошуки пішло від 1-го до 4-х місяців, було 
досить складно знайти вільні вакансії, крім того, респондентів часто не влаштовувала 
пропонована заробітна плата (варто зазначити, що більшість респондентів загалом 
не задоволені своїм матеріальним становищем). Проте більшість випускників хоча 
б частково задоволені своєю заробітною платою і змістом роботи, вони також бачать 
можливості саморозвитку та кар’єрного зростання. Рік тому частина респондентів 
зазначали, що інженерно-технічний профіль не є їхнім покликанням, деякі з них, до 
того ж, не задоволені обраним факультетом і спеціальністю. Водночас, усі респонденти 
схилялися до того, що, якби була можливість повернутися в минуле, вони б все одно 
пішли в цей ВНЗ. Зараз у цьому впевнені лише 13 % фахівців, решта висловили сумніви 
в правильності свого рішення. Ймовірно, зіткнувшись із ситуацією на ринку праці, 
респонденти задумалися, чи правильно вони вибрали ВНЗ. Більшість респондентів 
не задоволені або лише частково задоволені отриманими у ВНЗ знаннями і навич-
ками. Цікаво зазначити, що в дослідженні минулого року задоволених респондентів 
було набагато більше, тоді як незадоволених не було зовсім. Ймовірно, випускники 
змінили своє уявлення про себе, зіткнувшись з реальними вимогами і побачивши свої 
можливості. З іншого боку, можна припустити, що, попрацювавши, вони стали більш 
критичними до себе, у них збільшився запас знань і навичок, тому вміння, отримані у 
ВНЗ вони оцінюють більш низько. Тільки за показником «практична підготовка» не-
задоволених респондентів було більше. Ймовірно, почавши працювати, випускники 
зрозуміли, що у них все ж є необхідні навички та вміння. Рік тому була помітна деяка 
невизначеність випускників – багато з них не були впевнені, чи варто здобувати другу 
освіту, у яку компанію краще піти працювати, залишитися на батьківщині або виїхати 
за кордон. Майбутнє бачилося їм розмито і невизначено. У дослідженні цього року 
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також простежується деяка нестабільність і невизначеність, проте молоді фахівці по-
ступово вибудовують своє життя – знаходять роботу, прагнуть так чи інакше вирішувати 
виникаючі проблеми.
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In this article it is dealt with the features of professional adaptation of graduates of 
technical specialties in the labor market of Ukraine and their fate after the graduation. The 
sociological research was of great help to analyze problems, which had appeared in fi nding 
jobs in their fi eld. The relevance of the topic due to a lack of reliable information about the 
situation in the engineering staff labor market and about the fi rst steps that technical profi le 
graduates make in the labor market of Ukraine. Therefore the lack of accurate information 
does not improve the educational process and does not give the correct orientation to higher 
technical institution that trains specialists. Also It had been examined whether the attitudes 
of graduates changed about their specialty, about the quality of training in their profi le, or 
they felt that they were needed as specialists in the labor market of Ukraine. After graduating 
from university a person falls into the labor market and the stage of professional adapta-
tion begins. Broadly professional adaptation consists of fi nding the fi rst job and adapt to 
new conditions and requirements of an employer or an organization in which a young man 
becomes a member. In the narrow sense this is adaptation to new conditions for him. The 
variety of professional adaptation is industrial adaptation (adapting to the conditions, require-
ments, rules of a specifi c enterprise, the production process). It is characterized by a perfect 
mastery of chosen profession or specialty, consolidation of skills and abilities, as refl ected 
in stable performance standards. Professional adaptation is the third stage of professional 
development of an individual. 

 It is characterized not just adaptation, but also the entry to the activity. For a young 
specialist professional adaptation it is mastering professional and social functions, active 
involvement in the life of the labor collective. Making the research which consisted of two 
phases among graduates of National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 
in the fi elds: mechanical engineer, electrical engineer and IT specialist, which went to the 
labor market of Ukraine in 2014, we made the following objectives our aim: to determine 
the fate of young graduates of technical profi le in the labor market of Ukraine; to identify 
the opinion of students about the level of education in their specialty; to determine profes-
sional plans; to identify the attitude to the profession. Our research was based on a survey of 
graduates of NTU «KPI». In the second part of our studing 53 people have been involved.

Keywords: professional adaptation, graduates, labor market, young specialist, profes-
sional competence.
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The purpose of the article was to present the achievements of Polish sociology of 
youth. Information presented show that Polish sociology of youth has a rich tradition and is 
derived from the pre-war period. Along with changes in the socio-political change problems, 
which they occupied. The specifi city of the problems taken also determines the location of 
academic centers involved in youth. Central academia rather analyze the problems of youth 
globally. In turn, those located on the fringes of take issues related to the specifi city of the 
border. Along with the accelerated social change youth policy becomes very important. One 
of the main points made   by many researchers to analyze the adaptation strategies to face the 
challenges of capitalism. Many research shows that young people are partially adapted to 
it. They are still visible among the young Homo Sovieticus personality elements that may 
hinder further changes.

Keywords: Poland, youth, sociology, research.

1. The beginnings of the sociology of youth and its contemporary face
Research on young people has been conducted in Poland for a long time. It was carried out 

by Józef Chałasiński, Stanisław Rychliński and Florian Znaniecki. Following WWII, research 
on young people was resumed. Work was continued by Chałasiński, who published The Young 
Generation of the People’s Republic of Poland and showed in it the social promotion of young 
people of rural origin in the People’s Republic of Poland (Chałasiński 1964). Jan Szczepański 
analysed the role of young people in the transformation process of socialist society as well as 
the operation of the educational system. Stefan Nowak, based on his examination of young 
people, tried to forecast the future of society. To this end, in 1959, Nowak carried out a 
research project called «Students of Warsaw». In the period 1972–1974 he also observed the 
intergeneration transmission of values. Nowak’s research was inspired by «young people’s 
rebellion» in the West (Nowak 1989). 

Young people’s problems were also analysed by Ryszard Dyoniziak, Maria Ossowska, 
Władysław Markiewicz, Bronisław Gołębiowski, Władysław Adamski, Zygmunt Bauman, 
Mikołaj Kozakiewicz, Antonina Kłoskowska, Aldona Jawłowska, Andrzej Siciński and many 
other scholars. 

The sociology of young people was developed by several academic centres in Poland. In 
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Warsaw, apart from Nowak and his students (A. Sułek, I. Krzemiński, K. Koseła, T. Szawiel and 
M. Grabowska), also Hanna Świda-Ziemba, Krzysztof Kiciński, Jerzy Werstenstein-Żuławski, 
Janusz Kuczyński and Jan Garlicki took up issues related to different aspects of the young 
generation.

Sociological research empirically oriented towards young people can also be found at the 
Jagiellonian University. Marian Niezgoda dealt with, and continues to deal with, the relation 
between education and social transformation. The matter of students’ social personality was 
approached by Jan Jerschina too. Problems of young people were also studied by Władysław 
Kwaśniewicz, Kazimierz Sowa and Andrzej Szumakowicz. At present, educational and human 
capital research projects are continued. Analyses of the social consequences of educational 
change and new/old educational inequalities were carried out by Piotr Długosz and Marian 
Niezgoda. Jarosław Górniak’s team investigates, among other things, the human capital of 
university students and that of secondary school pupils. The problems of young people of 
rural origin were dealt with by Krzysztof Gorlach, Zygmunt Seręga and Zbigniew Drąg. 

To date, the Toruń centre has ranked high among Polish research centres focusing on 
the sociology of young people. It was at this centre that research on young people of rural 
origin was conducted as part of the Institute for the Development of the Countryside and 
Agriculture. Research involving the sociology of young people was conducted by Andrzej 
Kaleta and Zbigniew Kwieciński. Other researchers who took up this area of inquiry in the 
following years included Ryszard Borowicz and Krystyna Szafraniec. The sociology of young 
people is also studied by Monika Kwiecińska-Zdrenka and Tomasz Szlendak. 

During the process of far-reaching transformations, young people became a frequent focus 
of research due to their signifi cant role in the creation of the new order. Research on young people 
was carried out by CBOS (Centre for Public Opinion Research), which, at longer intervals, 
makes analyses of life goals, reference groups, attitudes towards integration, leisure pursuits etc. 
In Warsaw, the Youth Research Centre headed by Barbara Fatyga operates as part of the Institute 
of Applied Social Sciences at Warsaw University. Barbara Fatyga approaches young people’s 
problems from the anthropological perspective. She has published numerous papers on the culture 
of young people, lifestyles, leisure and the generation. The centre is involved in a number of 
research projects and it is home to many specialists studying the sociology of young people. 

Research related to the sociology of young people is conducted by different academic 
centres across the country. At Zielona Góra University, a group of researchers studying young 
people, headed by Maria Zielińska, has been created. The researchers focus on the problem 
of cultural diffusion as well as problems of the borderland near the Polish-German border, 
studies of generations and leisure. In Wrocław, at SWPS, research is conducted by Jacek 
Kurzępa, who deals with social pathologies among young people living in the borderland 
(juma). He studies the problem of underage prostitution and abnormalities in the socialisation 
in the Western borderland. 

Also Poznań features among the centres dealing with young people’s problems. 
Sociological research on young people is conducted by Witold Wrzesień. The issue is also 
addressed by educators analysing the infl uence of popular culture on socialisation and 
educational inequalities. Among the scholars one can fi nd Zbyszko Melosik, Dobrochna 
Hildebrandt-Wypych, Katarzyna Kabacińska and many others.
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One should also mention the Lublin centre, where many years’ studies of morality and 
religiousness, and of their changes, have been conducted by Janusz Mariański. As can be seen, 
there is a wealth of research on young people and we have only mentioned selected projects. 
The overview of research projects shows that young people are appreciated by scholars who, 
in their publications, deal with a wide range of topics.

2. Sociology of youth in the borderlands
A separate line of inquiry, though strictly connected with the problems of young people, 

can be seen in the borderland. It concerns mainly the Western and Southern borderlands, 
represented by numerous related publications.

We should mention here research carried out by Hans Merkens (2003) in Zielona Góra 
and Berlin. The fi ndings show that Polish youth resembles German youth in terms of their 
perception of the future, life orientation, family resources, attitude to one’s profession and 
politics. The aspirations of young people living in near-border cities have been studied by 
Ewa Narkiewicz-Niedbalec (1999) and Woźniak (2003). A great contribution to the generation 
of knowledge about young people in the borderland has been made by Leszek Gołdyka. He 
investigated their attitude to European integration, life aspirations and social orientation.

One can also fi nd research projects focusing on young people living near the Polish-
Czech border. Interesting fi ndings have been generated by research on young people from 
the Metropolitan Association of Upper Silesia done by Bożena Pactwa (2011), from which it 
follows that most young people decide to study at a university and believe that higher education 
will guarantee a job, and that most frequently they want to have their own businesses. We 
can also refer to research done by Teresa Sołdra-Gwiżdż (1997, 2008) and Szczurek-Boruta 
(2003) showing a picture of young people living in the Opole region and in Upper Silesia.

Several Polish-German research projects focusing on young people have also been 
undertaken. Qualitative results of this research have been presented by Barbara Fatyga, 
Katarzyna Górniak and Przemysław Zieliński (2000). Also quantitative fi ndings have been 
presented, showing similarities and differences between the attitudes, lifestyles, religiousness 
and identities of young people in both countries (Koseła, Jonda 2005). Similar (at least in 
some respects) comparisons between Polish and German young people in the context of 
social trajectories were made by Mach (2003). While we have extensive knowledge about 
young people near the Western and Southern borders, knowledge about young people living 
near the Eastern border is much more limited. 

In the Polish-Ukrainian borderland one should note research carried out by Jerzy 
Nikitorowicz (2000) related to the cultural identity of Polish, Ukrainian and Belarusian 
youth. It follows from the research that young people in the borderland are family-centred 
and oriented towards private goals and stabilisation. As compared with Polish and Belarusian 
youth, Ukrainian young people identify with the nation to the greatest extent. On the other 
hand, Polish youth has higher educational aspirations and declares higher mobility. The 
greatest pessimists are found among young people from Belarus, which may be linked to 
this country’s political situation.

In the Eastern borderland, and in particular in the Podkarpacie region, research was 
carried out by the Youth Research Centre at PWSW (East European State Higher School) 
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in Przemyśl in 2007, 2008, 2009 and 2011. Based on the research, we known that the main 
life goals of young people are as follows: getting a job, starting a family, gaining respect and 
achieving a high quality of life. High aspirations related to education prevail. At the same 
time, people with the highest competences declare that they intend to leave their region. 
Young people have the ability to exist in information society, but this ability amounts to basic 
computer skills, using the Internet or the mass media (Długosz 2009).

3. Current research problems-search for homo sovieticus among Polish youth
For many years now, young people have been an important subject of sociological, 

pedagogical and anthropological research as well as of other studies. Researchers usually 
take a closer look at young people when social changes take place, since, according to Karl 
Mannheim (2011), young people are an innovative factor and constitute potential which may 
be used in the transformation process. This, however, applies mainly to dynamic societies 
(Ortega y Gasset1993, Szczepański 1958). 

The justifi ability of the above claims is verifi ed by the events of the so-called Arab 
Spring, the occurrence of the 15-M Movement in Spain, the Occupy Wall Street initiative 
in the US or young people’s protests against ACTA. Following the dissatisfaction with 
the social and economic situation, an «indignant generation» is emerging. Young people 
display a demanding attitude here. If one is to accept free market and liberal democracy as 
axiomatic, one may conclude that these protests are anti-system in nature, and this is not a 
factor which promotes modernisation. One can conclude, after Sztompka (2000), that young 
people are affected by postmodernism trauma and that protests serve to introduce changes 
which remove traumatogenic factors: high unemployment, infl ation of diplomas or «junk» 
contracts. Protesting against such phenomena, young people want to remove obstacles which 
impede their entrance into adulthood.

Problems related to globalisation and the entrance of peripheries into the world system 
overlap with local phenomena embodied by transformation and modernisation processes. 
We remember that in 1989, Poland as well as other Central and Eastern European countries, 
started a far-reaching and comprehensive social change affecting all walks of life. Beside 
their positive results, the changes have brought many negative phenomena as well. Sztompka 
refers to them as a social and cultural trauma. He mentions the fi rst wave of trauma which was 
related to the cultural change, the second, related to the negative consequences of changes 
(unemployment, decrease in the level of social security) and current traumas arising from the 
current situation (e.g. infl ation of diplomas). They are all a serious system obstacle which will 
delay the social transformation process, at least until socialised young people appear, in new 
circumstances, deprived of characteristics typical of representatives of the older generation. 
In this case, it applies to the replacement of the homo sovieticus personality with the homo 
ekonomicus orientation. This claim is close to that put forward by Mannheim and it explicitly 
positions young people as the demiurge of changes. On the other hand, the above leads to the 
conclusion that the success of social change, transformation and modernisation is possible 
when the generation change occurs. 

However, as shown by research CBOS, the above hypothesis has not been fully confi rmed. 
While it is true that when one considers the level of educational, life and consumption 
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aspirations as well as lifestyles, one can observe pro-modernisation attitudes among young 
people. However, when one looks at deeper system attitudes, it turns out that the affi rmation 
of changes among young looks different. 

If we take into consideration the enterprise orientation, then according to 2010 CBOS 
data, 50 % of young people declared that they intended to set up an enterprise in the future 
(Młodzież 2011). However, this trend continued to weaken and it represented the smallest 
proportion if we take into account earlier measurements. However, faced with unemployment, 
only 12 % of respondents selected the answer «I would start my own business». When asked 
about investing money in some kind of business, young people most frequently opted for a 
small profi t and a small risk (43 %). A different attitude was observed in 27 % of respondents. 
When asked about allocation of a small sum of money, they stated that they would deposit it in 
a bank account and the use for current needs, while the establishment of an enterprise ranked 
the third (18 %). Comparable data were yielded by research carried out in the Podkarpacie 
region (Długosz 2009) as well as studies conducted as part of the Human Capital Balance 
(Szczucka, Jelonek 2011). 

 As can be seen, the enterprise orientation is not the preserve of young people. It is a 
characteristic of a minority and therefore it is diffi cult to expect an explosion of economic 
development in a situation where there is no achievement motivation. As maintained by 
Sztompka (2005: 227), economic development is preceded by the spread of achievement 
motivation. This orientation is expressed in enterprise activity, for which it is necessary. If 
we take into account results of research on young people, we will not see their ability to 
take risks. Far more frequent is affi liation, which means that the spread of one’s need for 
affi liation stops individual competition, non-conformism, originality and innovativeness, thus 
hampering economic development. In connection with the above, one should conclude that 
one of the prerequisites of modernisation has not been fulfi lled. Subsequent cohorts of young 
people have still lower values in the case of this variable, which, for countries undergoing 
transformation may point to serious problems in the future.

According to CBOS research, the democratic orientation of Polish young people does not 
look good either. Only one-third of secondary school youth believes that democracy has an 
advantage over other forms of government. On the other hand, 77 % of them claim that parties 
scramble to get the greatest number of «seats» and personal benefi ts for their leaders. Only 
22 % of respondents are satisfi ed with the manner in which democracy operates in Poland. 
Only 9 % claimed that the situation in Poland points to the right direction (Młodzież 2011). 
Young people do not take any interest in politics (only 14 %), unless they are prompted to 
do this, which was the case in 2007, when the Civic Platform party won thanks to the broad 
participation of young people. What is more, 80 % of young people state that they have no 
trust as regards interpersonal relationships (ibid.). Yet, as observed by Sztompka, «the ability 
of society to undergo self-transformation certainly depends on the nature of forces holding a 
group together» (Sztompka 1999:268). In post-modernity, with its challenges, trust may turn out 
to be a fundamental matter determining the condition of society and its ability to pursue active 
strategies. However, it is the culture of trust that is needed, and not that of cynicism which is 
recorded by research and which results in social disintegration. Even worse is the situation in 
the Ukraine deprived of elementary trust for institutions and the human being (Długosz 2012).
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Youth protests are usually protests «against» something. The only common goal is the 
expression of dissatisfaction. Usually, it is the ruling party. One may ask whether we deal 
with «civic defi cit» and what its result will be on the activity of young people (Szafraniec 
2011). The fact remains that participation in elections, interest in politics, support for political 
parties is an index of participation in public life. If, in this respect, young people show serious 
defi cits, then the transformation process may be stopped. The approval of changes as such does 
not rank high among young people either, as indicated by research carried out by Krystyna 
Szafraniec (2010). Young people are not enthusiasts cheering the new order, there is no 
legitimisation of the system. It is diffi cult to speak of the success of transformation, if only 
one-third of young people see changes in a positive way, almost 50 % approve of capitalism, 
one-fi fth of them assess privatisation in a positive way, and a slightly bigger portion welcomes 
the tightening of ties with the West. The system is more often legitimised by young adults 
than by nineteen-year olds. The higher the position on the social ladder, the better was the 
respondent’s assessment of changes. Winners’ children assess the transformation positively, 
while losers children provide negative assessments.

Another aspect which shows the level of legitimisation of changes is the so-called sense 
of inadequacy, expressed by one’s psychic well-being. In the case of thirty-year olds, a sense 
of maladjustment to the surrounding world was noted in 12 % of respondents. In the group 
of teenagers, such people represented a much bigger group. In this case, winners’ children 
were in a better mental state than the children of losers. Among young adults who achieved 
success, a sense of adequacy was clearly higher than among people who experienced problems 
with their jobs, professional status, family and living conditions. One can reiterate, quoting 
the author, that comparisons made over time and between the youth cohorts analysed allow 
the researcher to observe a growing positive and ambivalent attitude to changes among 
thirty-year olds as well as a growing ambivalent and negative attitude among nineteen-year 
olds. If this trend observed among the young people analysed was to continue in the future, 
one should expect a growing dissatisfaction and the lack of approval of the system, which 
merits examination in future.

Reception of the quality of social life by young people was in no way better. In this case, 
Szafraniec compares the results of research on modern youth with studies carried out a long 
time ago and she concludes that despite huge system changes, reception of the social world 
by young people has changed insignifi cantly. If young people see system circumstances in 
such an unfavourable light, one can venture the claim that there are no changes related to 
the improvement of the quality of social life. The lowest values were noted in the case of 
interpersonal relationships, since social reality is dominated by the rat race and the culture of 
distrust. Young people also lack a sense of security, because changes carry with them threats 
and social reality is fi lled with insecurity (ibid. 114). Even greater «deviations» from system 
norms can be seen in the case of questions related to the operation of economy. As many as 
83 % of respondents decided that providing everybody who wishes to work with a job should 
be the responsibility of the government. What is interesting, 45 % of respondents supported 
the idea of maintaining jobs which in fact are not needed, but which are maintained to prevent 
unemployment. Also, 67 % of subjects claim that in Poland there are too big differences 
between the highest and lowest incomes. 
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Young people who were socialised in capitalism are not pro-capitalist at all and one should 
rather think that they display characteristics of homo sovieticus, which may signifi cantly 
prevent further changes from taking place in Poland (Długosz, Niezgoda 2012). One sees 
here strong statist and egalitarian trends which may hamper further modernisation of Poland. 
Again, it is worth quoting Sztompka (2002), who believed that there is no democracy without 
democrats, i.e. citizens fi lled with the democratic ethos, who want to, and who can realise 
democratic values. There is no capitalism without capitalists fi lled with the ethos of enterprise 
and competition, who want to, and who can realise capitalist values. There is no pluralism 
and openness in culture without open, enlightened, critical and tolerant participants in cultural 
life. They are indices of change-oriented personalities. One can talk about far-reaching mental 
changes when a block culture is replaced by democratic and market cultures. 

As can be seen in the case of research carried out in Poland, not all constitutive features 
of capitalist society are embodied by young people. Above all, they show values oriented 
towards security, conformism, paternalism and a demanding attitude.
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ПОЛЬСЬКА СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ 
ТА ЇЇ ДОСЛІДНИЦЬКЕ ПОЛЕ
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Метою є розгляд досягнень польської соціології молоді. Представлена інформація 
доводить, що польська соціологія молоді має значну історію і сягає корінням до між-
воєнного періоду в ХХ столітті. Сьогодні поряд з інтенсивними соціальними змінами 
зростає важливість соціології молоді. Однією із тем соціологічних досліджень у цьому 
контексті є адаптація молоді до поширення системи капіталізму в пострадянських 
суспільствах. Дослідження вказують як на успішну адаптацію значної частини молоді 
так і на наявність групи молоді, яка успадкувала риси Homo Sovieticus.

Ключові слова: Польща, молодь, соціологія, дослідження.



УДК 316.36

ТИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРАБАТЬКІВ ЯК АГЕНТІВ ПЕРВИННОЇ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СІМ’Ї

С. М. Аніпченко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
пл. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61077,
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Проаналізовано поняття прабатьків як агентів соціалізації особистості. Особливу 
увагу автор зосереджує на розгляді типологій прабатьків, яку надають різні дослід-
ники. А також запропоновано власну типологію прабатьків. Окрім того, розглянуто 
класифікації функцій прабатьків у працях різних дослідників. Також автор пропонує 
свою класифікацію функцій прабатьків. У роботі представлено результати досліджень 
та погляди вчених, які вивчали проблеми прабатьківства, зокрема, проаналізовано 
роль прабатьків як агентів первинної соціалізації особистості. Окреслено напрями 
подальшого вивчення проблем інституту прабатьківства.

Ключові слова: сім’я, прабатьки, соціалізація особистості, типи прабатьків, 
функції прабатьків. 

Сім’я являє собою один із найважніших соціальних інститутів суспільства, який 
виконує низку функцій, забезпечуючи тим самим його безперервне відтворювання. Сім’я 
як інститут представлена в усіх суспільствах, але в кожному з них є свої особливості 
цього феномену, що зумовлені соціокультурними чинниками.

Звертаючись до вивчення соціального інституту сім’ї, науковець стикається сьогодні 
з низкою протиріч: одні дослідники зазначають наявність процесу «відмирання» сім’ї, 
яка характеризується ними як дещо зникаюче; інші ж наполягають на тому, що сім’я, 
на їхню думку, лише зазнає певних змін. Ці зміни стосуються і появи нових типів сім’ї, 
і форм її існування, і структури розподілу влади, ролей та статусів у сім’ї, і функцій, 
що їх вона виконує як для особистості, так і для суспільства загалом. 

Крім того, сучасна сім’я, як зазначає низка дослідників, наразі перетворюється 
на нуклеарну, все більш відокремлену, індивідуалізовану, чому сприяє зростання со-
ціальної мобільності, інтенсивна міграція, індустріалізація суспільства та ін. Проте 
розширена сім’я не зникла остаточно. Її приклади ми можемо споглядати і на постра-
дянському просторі, в тому числі в українському соціумі.

Інститут сім’ї, звісно, зазнав різноманітних трансформацій, тим не менш сім’я і 
досі залишається одним із найпотужніших та найбільш значущих первинних агентів 
соціалізації особистості.

Соціалізація особистості є складним процесом засвоєння суспільно значущих норм, 
цінностей, паттернів поведінки, певних навичок, установок та інші, що дають змогу 
людині успішно функціонувати, комуніціювати та розвиватися у суспільстві. Зазвичай 
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науковці виокремлюють первинну та вторинну соціалізацію. У первинній соціалізації 
основними її агентами (тобто тими, хто здійснює найбільший вплив на цей процес) 
виступає найближче оточення людини, найчастіше це її сім’я. Агентами соціалізації 
особистості з боку сім’ї можуть виступати батьки, сестри/брати, тітки/дядьки, а також 
інші родичі [1, c. 170]. 

 В сім’ї поруч з такими агентами первинної соціалізації, як батьки, окреме місце 
займають прабатьки (бабуся та дідусь). Прабатьки можуть здійснювати безпосередній 
та опосередкований вплив на протікання процесу соціалізації своїх онуків. У сучас-
них умовах розвитку й трансформації суспільства велику роль у переданні майбутнім 
поколінням культурних, історичних, ціннісних орієнтирів, а також певних традицій, 
звичаїв, вірувань, які існують як усередині сім’ї, так і в конкретному суспільстві віді-
грають саме прабатьки. Зокрема, відомий український етнолог М. Г. Стельмахович 
зазначає: «Особливо вагомий вклад у виховання дітей вносять представники старшого 
покоління – бабуся і дідусь» [2, с. 54]. 

Багато досліджень присвячено аналізу феномену «батьківства», тоді як феномен 
«прабатьківства» поки ще не знайшов свого ретельного відображення у сучасній науко-
вій літературі, хоча окремі його аспекти розглядались в демографії, історії, психології, 
соціології, етнографії, педагогіці тощо. Кожна з конкретних наук вирішує проблему в 
своєму контексті. І соціологія може суттєво допомогти у вирішенні багатьох питань в 
цій галузі. Саме цим зумовлена актуальність цієї проблеми. 

Тож мета цієї статті полягає в аналізі ролі прабатьків як агентів первинної со-
ціалізації особистості. Для виконання поставленої мети ми розглянемо теоретичні 
напрацювання в галузі дослідження феномену прабатьківства, виокремимо основні 
функції, які прабатьки виконують у процесі соціалізації своїх онуків і представимо іс-
нуючі типології прабатьків. Новизна статті полягає у соціологічному аналізі прабатьків 
як агентів соціалізації особистості, чого раніше соціологами не було здійснено, адже в 
розглянутих наукових публікаціях здебільшого представлені напрацювання психологів, 
істориків, демографів чи етнологів, які здебільшого досліджують або психологічний 
аспект стосунків між прабатьками та онуками, або надається історико-етнографічний 
опис образу прабатька в сім’ї.

Зазначимо, що доволі часто прабатьки та їхні онуки стають об’єктом досліджен-
ня зарубіжних науковців. Наприклад, іспанські дослідники П. Вігуер (P. Viguer), 
Х. К. Мелендез (J. C. Melendez), С. Валенсія (S. Valencia), В. К. Кантеро (V. J. Cantero), 
Е. Наварро (E. Navarro) виявили низку характеристик прабатьків, якими їх описува-
ли онуки. Зокрема, вони зобразили люблячого прабатька, яким є найчастіше бабуся, 
особливо по материній лінії, яка поєднує в собі строгість та ласку одночасно та яка 
мешкає поблизу. Ця бабуся часто навідується до онуків, дотримується демократичних 
принципів виховання, її вік сягає 60–70 років. Автори зазначили, що чим більша частота 
контактів прабатьків та онуків, тим міцніші та кращі їхні міжособистісні відносини [3].

Польська дослідниця М. Тижкова (M. Tyszkowa) зробила висновок, грунтуючись 
на результатах свого дослідження, що прабатьки впливають на своїх онуків різнома-
нітними шляхами та їхній вплив може бути як позитивний, так і негативний. З одного 
боку, прабатьки надають підтримку та турботу, діляться інформацією про навколишній 
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світ, і таким чином пропонують приклад для наслідування, виявляються джерелом ідей 
та роздумів про людське життя. А з іншого – прабатьки можуть і негативно впливати 
в разі, коли їхні стосунки з онуками перетворюються на конфліктні [4].

Цікавими є висновки нідерландських та бельгійських дослідників В. Ранста 
(N. Van Ranst), Р. Версчуєрена (К. Verschueren) і Н. Макроена (А. Marcoen), а також 
американських Н. Кохлера (Н.Cohler) й І. Грунебаума (H. U. Grunebaum) стосовно чіт-
кого закріплення та розподілу ролей дідуся і бабусі у сім’ї. Дослідники проаналізували 
думки онуків про їхніх бабусь та дідусів. Так, дідуся онуки сприймають як постачальник 
інформації, як дорослий, з яким можна спілкуватися на будь-які теми, як порадник. А 
бабусю сприймають як ту дорослу людину, яка турбується, опікується, хвилюється і 
як така, хто може за необхідності замінити матір [5, 6]. 

Зазначимо, що інформантами у вищеперелічених дослідженнях були тільки онуки, 
що певною мірою говорить про однобокість отриманих даних. На нашу думку, для 
глибшого та детальнішого аналізу інституту прабатьківства потрібно збирати та ана-
лізувати дані від декількох членів сім’ї, які б до того ж представляли різні покоління.

Зосередивши увагу на аналізі вітчизняних і зарубіжних публікацій за даною темати-
кою, ми стикаємося з тим, що, на жаль, в українській та пострадянській соціології тема 
прабатьківства не користується великим дослідницьким інтересом, їй не приділяють 
достатньої уваги. Більше робіт з цієї тематики можна знайти у вчених психологів. До-
слідженням інституту прабатьківства в українській соціологічній науковій спільноті 
займається, зокрема, О. Р. Кісь.

Однак серед науковців питанню про роль прабатьків у сімейному вихованні приділили 
увагу К. Д. Ушинський, А. В. Петровський, Т. В. Андрєєва, Т. А. Куликова та інші дослідни-
ки. Дані про традиції народного виховання в підростаючого покоління працелюбності, про 
важливість бабусь і дідусів у житті всіх членів сім’ї ми отримуємо з праць О. А. Ганцької, 
М. Г. Стельмаховича, М. С. Комісарик, І. А. Тютюнник, В. І. Скутіної тощо.

Значення бабусь та дідусів у сім’ї ХХІ століття аналізують в актуальних роботах з 
психології сім’ї Є. Й. Артамонової, В. І. Виноградової, С. Н. Куровської, а також дослі-
дження О. Р. Кісь, присвяченого аналізу місця жінки в традиційній українській культурі.

Стосунки поколінь у сучасних сім’ях досліджували М. Д. Александрова, 
О. С. Балабанова, О. В. Бойко, М. Ю. Михайлова, В. Д. Шапіро, В. В. Колесов, А. В. Тол-
стих, О. А. Воронін. 

Такі учені, як А. Я. Варга, М. В. Єрмолаєва, О. В. Краснова, О. Р. Кісь, Л. Г. Лідерс, 
А. С. Співаковська, Л. Б. Шнейдер, Є. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицькис, Є. В. Юркова, 
І. С. Кльоцина вивчали роль одного з прабатьків, зокрема бабусі, у сім’ї.

Попри те, що є певна кількість дослідників, чиї роботи присвячені темі прабать-
ківства, все ж таки знову наголосимо, що ці напрацювання знаходяться здебільшого в 
полі психологічної та історичної наук, аніж соціологічної.

Проблему соціалізації розглянуто в роботах багатьох соціологів, психо-
логів, філософів, педагогів тощо. Цю галузь соціального знання почали роз-
робляти Г. Тард і В. Женнеп. Проблема соціалізації дискутувалась А. Валло-
ном і Ж. Піаже. У 1956 році цей термін було внесено до реєстру американської 
соціологічної асоціації. Серед зарубіжних та вітчизняних науковців, які за-
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ймались проблемою соціалізації, можна назвати Г. М. Андреєву, А. Адлера, 
І. С. Кона, В. В. Москаленко, А. В. Мудрик, Б. Д. Паригіна, Д. Фельдштейна, З. Фрейда, 
Т. Шибутані та багатьох інших.

Звертаючись до тлумачення однієї з головних категорій цієї статті, ми маємо за-
значити, що в багатьох словниках ми можемо знайти значення слова «прабатько(ки)».

 Д. М. Ушаков під «прабатьком» розуміє засновника роду, це той, від кого бере 
початок яке-небудь покоління. У С. І. Ожегова «прабатько» розуміється як засновник 
роду. В словнику В. І. Даля прийменник «пра» означає «бути родичами» чи «зв’язок 
предків та нащадків» [7].

Якщо декілька десятиліть тому прабатьками були люди, які здебільшого мали 
статус пенсіонерів, то на сучасному етапі бабусями та дідусями стають молоді, повні 
сил люди, які здатні повною мірою займатися професійною діяльністю, поєднуючи 
її з новою для себе соціальною роллю. Велика роль прабатьків у процесі соціалізації 
майбутніх поколінь – це здебільшого здобуток радянського та пострадянського мента-
літету, не притаманний більшості західних культур [8].

Зокрема, в американській та європейській культурах прабатьки, як правило, до-
тримуються активного способу життя, займаються мистецтвом, улюбленою справою 
(хобі), мешкають окремо від своїх дітей і беруть лише непряму, опосередковану участь 
у житті та вихованні своїх онуків. Натомість у сім’ях пострадянських суспільств спо-
стерігається інша ситуація. Наприклад, у традиційній українській культурі в сім’ях 
прабатьки здебільшого беруть активну участь у вихованні онуків, виявляючись одним 
із найважливіших агентів соціалізації особистості [9]. 

Роль прабатьків у процесі соціалізації особистості онуків неоднозначна та супе-
речлива. Але попри це не можна випускати з фокусу дослідницької уваги вивчення 
особливостей та сутності такого агенту первинної соціалізації, як прабатьки. Складність 
вивчення впливу прабатьків на процес формування особистості онуків обумовлює 
необхідність міждисциплінарного підходу до цієї проблеми. 

Зазначимо, що, розглядаючи прабатьків як агентів соціалізації особистості, можна 
виокремити певні типи прабатьків, які наводять у своїх працях різні дослідники.

Наприклад, О. В. Краснова запропонувала типологію прабатьків за критерієм 
внутрішньосімейної ролі, яку вони виконують:

• «формальні» прабатьки – будують стосунки відповідно до соціальних 
приписів про роль старшого в сім’ї; 

• прабатьки як «сурогатні батьки» – беруть на себе повну відповідальність і 
турботу про онуків; 

• прабатьки як «джерело сімейної мудрості» – здійснюють зв’язок із сімейними 
коріннями; 

• прабатьки-«витівники» – організовують відпочинок і дозвілля онуків; 
• «відсторонені» прабатьки – рідко включені в реальну життєдіяльність сім’ї 

дітей і онуків [10].
Зазначимо, що типологія О. В. Краснової надається лише з позиції аналізу ролі 

прабатьків для онуків та не є вичерпною, адже дослідниця не бере до уваги роль, яку 
прабатьки відіграють для сім’ї чи взагалі для суспільства на мікрорівні.
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Дослідниця А. С. Співаковська розробила іншу типологію одного з прабатьків у 
сім’ї, наводячи приклади двох типів бабусь, які не знайшли вдалого поєднання ролей, – 
«бабуся-жертва» та «бабуся-суперниця» [11].

«Бабуся-жертва» сприймає роль бабусі як центральну, звалює на свої плечі тягар го-
сподарсько-побутових і виховних обов’язків, відмовившись від професійної діяльності, 
відчутно обмеживши дружні контакти й дозвілля. Зробивши турботу про сім’ю, дітей 
та онуків сенсом свого існування, пожертвувавши іншими сторонами особистого жит-
тя, така жінка періодично відчуває суперечливі почуття, що включають невдоволення 
близькими, образу за недостатню подяку з їхнього боку, тугу і роздратування. Харак-
терна позиція онуків такої бабусі – любов до неї і водночас залежність, звичка до опіки 
і контролю, труднощі самоконтролю та спілкування з іншими дітьми [11].

 «Бабуся-суперниця», на перший погляд, більш раціонально поєднує свої 
різнопланові обов’язки, продовжує працювати, присвячуючи онукам вихідні та 
відпустки. Неусвідомлена тенденція її поведінки полягає в суперництві з дочкою або 
невісткою, щоб бути кращою, більш успішною «матір’ю» онукам. Онуки відчувають 
конфліктність взаємин дорослих членів сім’ї й або звинувачують себе за це, гостро 
переживаючи власну неповноцінність, або прагматично використовують суперечливість 
позицій дорослих [11].

З нашої точки зору, типологія бабусь А. С. Співаковської також не є повною, адже 
дослідниця обмежилася аналізом лише мікропроявів ролі бабусі в сім’ї, не пропонуючи 
типології, в якій було б представлено не тільки невдале виконання бабусею своєї ролі, 
а ще й успішне.

Ще одну цікаву типологію одного з прабатьків (а саме бабусі) надає американська 
дослідниця Дж. Робертсон. За її даними, додаткова роль бабусь і дідусів у більшості 
випадків приносить глибоке задоволення людям середнього віку. Це діяльність з ви-
ховання нового покоління, але вільна від багатьох обов’язків і напружених конфліктів, 
характерних для батьківсько-дитячих стосунків. Автор виділяє такі типи бабусь: 

• гармонійний тип – бабусі поєднують високі ідеальні уявлення про роль 
бабусі й реальну активну участь у житті онуків; 

• далекий тип – бабусі мають слабкі особисті уявлення про роль бабусі і за-
ймають відособлену позицію стосовно проблем онуків; 

• символічний тип – бабусі мають високий соціально-нормативний образ 
бабусі за нерозгорнених реальних взаємин з онуками; 

• індивідуальний тип – бабусі, які акцентують увагу на особистих аспектах 
поведінки [12].

Тобто типологія Дж. Робертсон, як бачимо, ґрунтується на критерії власного уяв-
лення бабусі про свою роль у сім’ї та виконання обов’язків по відношенню до онуків. 

Всі автори, яких ми згадували, пропонують різні типології, але при цьому всі 
вони стосуються лише окремих існуючих проявів ролі прабатька у сім’ї. Здебільшого 
автори розглядають міжіндивідуальні стосунки між прабатьками та їхніми онуками 
або аналізують внутрішньоособистісні відчуття прабатьків. Також увагу приділено 
аналізу уявлень про ідеальний та реальний типи прабатьків. Інакше кажучи, більшість 
типологій є мікрорівневими та часто психологічно орієнтованими.
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Ми вважаємо, що доречно буде запропонувати таку типологію прабатьків, яка, на 
нашу думку, буде більш релевантною для української сім’ї та більш соціологічно аргу-
ментованою. Зазначимо, що критерієм для цієї типології виступає ступінь залученості 
прабатьків у виховний процес онуків, але вона також не є вичерпною і потребує про-
ведення соціологічних досліджень задля уточнення й доопрацювання вказаних типів.

• «другі батьки» (прабатьки виконують практично повний набір тих 
зобов’язань і функцій, що й батьки, а саме: беруть активну участь у вихованні 
онуків, займаються веденням побуту, часто матеріально забезпечують 
онуків та інше; частіше це зумовлено спільним проживанням, характер-
но для мультипоколінної сім’ї, або для сімей, де один чи обидва батьки 
від’їжджають до іншої країни на заробітки);

• «няньки (або вихователі)» (такі прабатьки здебільшого виконують 
зобов’язання лише з виховання онуків, транслюючи їм певні сімейні традиції, 
звичаї, цінності та впливаючи на їхній духовно-моральний розвиток; та-
кий тип характеризується сильною емоційною складовою у стосунках між 
прабатьками та онуками; але цьому типу не властиве ведення побуту чи 
матеріальне забезпечення онуків);

• «супровідники» (прабатьки зазвичай допомагають відводити онуків у дитячий 
садок, школу, розвиваючі гуртки чи спортивні секції, а також забирати їх звідти, 
виконувати домашні завдання, наглядати за онуками у разі відсутності батьків);

• «формальні прабатьки» (виконують лише формальні обов’язки прабатьків: 
рідкісні відвідування, зустрічі на свята, подарунки онукам).

Звичайно, можна надавати й інші типології прабатьків, якщо критерієм обирати, 
наприклад, економічні чи статусно-владні відносини у сім’ї.

Важливо зауважити, що взаємодія прабатьків з онуками може відбуватися на 
рівні утворених діад: бабуся-онука, дідусь-онука, коли здійснюється взаємозв’язок на 
міжособистісному рівні: окремо між одним з прабатьків та онукою.

Також взаємодія може відбуватися і на рівні малої соціальної групи у тому випадку, 
коли прабатьки та їхні онуки створюють стосунки всередині групи, якій притаманні 
певні особливості та риси внутрішньогрупової поведінки.

Взаємодія прабатьків та онуків може відбуватися й на рівні стосунків між різними 
поколіннями. Тобто основоположним чинником у взаєминах прабатьків та онуків постає 
вікова характеристика.

Водночас на будь-якому рівні взаємодії відбувається вплив з боку прабатьків на про-
цес формування сімейної ідентичності онуків шляхом транслювання певних цінностей, 
традицій, звичаїв, практик, що характерні для цієї сім’ї. Цей процес відбувається за 
допомогою виконання певних функцій прабатьками.

Зокрема, Дж. Робертсон сформулювала чотири функції прабатьків у сім’ї, що мають 
характер спільної важливої   ідеї для них самих та/або інших членів сім’ї.

1. Функція «присутність» – прабатьки як символ стабільності, як інтегруючий 
центр, як стримуючий чинник при загрозі розпаду сім’ї.

2. Функція «сімейна національна гвардія» – прабатьки покликані бути поруч у 
важкий момент, надати підтримку в кризовій ситуації.
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3. Функція «арбітри» – узгодження прабатьками сімейних цінностей, вирішення 
внутрішньосімейних конфліктів.

4. Функція «збереження сімейної історії» – формування прабатьками й підтри-
мання відчуття спадкоємності і єдності сім’ї [12].

Низка учених, розглядаючи прабатьківство як соціально-психологічний феномен, 
стверджують, що все ж таки його основною функцією є передання новим поколінням 
накопиченого досвіду, норм та правил поведінки в суспільстві, тобто безпосередня 
участь у процесі соціалізації [8].

Російська дослідниця С. Н. Куровська пропонує виділити серед основних функцій 
прабатьків такі:

• функція «сурогатних батьків» – постійне виконання тих самих обов’язків 
по відношенню до онуків, що й батьки;

• функція «тримачів сім’ї» – вони беруть повну відповідальність за життєдіяль-
ність сім’ї та її внутрішні стосунки між усіма членами, консолідують сім’ю;

• функція «адвокатів» – здійснюють захист онуків;
• функція «відвідувачів» – інколи виконують обов’язки няньки за проханням 

батьків дітей [13].
Також серед основних функцій прабатьків учені виокремлюють духовно-мораль-

ний розвиток онуків, тобто передання духовних знань, релігійних уявлень, моральних 
якостей, сімейних цінностей і установок тощо [14].

Зазначимо, що класифікації функцій прабатьків, авторства різних дослідників, 
виявляються доволі обмеженими і неповними з соціологічної точки зору, адже вони 
не містять тих функцій інституту прабатьківства, які він виконує перед суспільством; 
також науковцями чітко не виділені функції прабатьків та їхні відмінності від функцій 
батьків у сім’ї, не пропонується повний перелік функцій, що прабатьки виконують 
окремо по відношенню до онуків. 

Проаналізувавши напрацювання з цієї тематики, ми спробували узагальнити та 
виділити певні функції, які виконують прабатьки як агенти первинної соціалізації 
особистості онуків, і віднесли до них такі:

• виховна – вплив (або його відсутність) прабатьків на духовний, моральний, 
етичний та естетичний, релігійний розвиток особистості;

• рекреаційна – підтримка онуків на емоційному рівні;
• побутова – нагляд та догляд за онуками;
• економічна – економічна підтримка;
• господарська – виконання функцій домогосподарки/домогосподаря в сім’ї;
• дозвіллєва – організація та проведення спільного з онуками дозвілля;
• консолідуюча/роз’єднувальна – зміцнення або послаблення внутрішньо-

сімейних зв’язків між її членами;
• функція соціального контролю – формування та підтримка правових та 

моральних норм, використання санкцій за порушення норм стосунків між 
поколіннями, членами в сім’ї;

• функція формування сімейної ідентичності – трансляція сімейних звичаїв, 
традицій, цінностей, практик тощо від прабатьків до онуків.
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Цей перелік функцій, які прабатьки можуть виконувати в сім’ї не є вичерпним, 
але ми намагалися продемонструвати, наскільки широким він може бути. Важливо 
те, що виконання цих функцій може певною мірою забезпечувати тісний зв’язок між 
поколіннями прабатьків і онуків та спадковість досвіду, що, на нашу думку, має важ-
ливе значення для впливу на особистість певних сімейних, культурних, духовних, 
поведінкових традицій, які відображають риси цілих суспільств загалом. 

Відтак, оглянувши вітчизняні та зарубіжні публікації, які так чи інакше торкаються 
теми прабатьків. Ми розглянули основні типології прабатьків, які подані у науковій 
літературі та висвітили функції прабатьків, які наводять дослідники у своїх працях, 
та зробили спробу виокремити певні функції, які виконують прабатьки як агенти 
соціалізації особистості. Отже, проаналізувавши роль прабатьків як первинних агентів 
соціалізації особистості, ми акцентували увагу на розгляді різних типологій прабатьків 
та їхніх функцій, що вони виконують у сім’ї.

Прабатьки як агенти первинної соціалізації особистості відіграють важливу роль 
у її формуванні та розвитку. Вони можуть впливати на різні сфери життя своїх онуків, 
зумовлюючи тим самим побудову їхніх подальших соціальних відносин у соціумі. Вплив 
прабатьків у цьому процесі може бути різний, це може бути пов’язано з певним типом 
прабатьків та функціями, які вони виконують у сім’ї. Первинна соціалізація особистості 
дуже складний та значущий процес, і прабатьки мають змогу безпосередньо брати участь 
у ньому. Але хотілося б зазначити, що такі питання, як: 1) які існують структурні та 
змістовні особливості інституту прабатьківства та які його визначальні риси; 2) чим 
він відрізняється від інституту батьківства; 3) які трансформації відбулися з інститутом 
прабатьківства протягом останніх десятиліть та їхні можливі наслідки, – всі вони та інші 
питання залишаються у сьогоденній науці скоріше поставленими та сформульованими, 
аніж дослідженими та вирішеними як у вітчизняних, так і закордонних працях. 
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There has been relatively little research on the role of grandparents as an agent of 
grandchildren socialization. This article deals with the analyzes of the concept of grandparents 
as agents of personality socialization. A brief overview of the literature on the grandpar-
ent–grandchild relationship, focusing on factors that infl uence this connection is provided. 
Particular attention is focused on considering the types and functions of grandparents. The 
author presents his own typology of grandparents. The paper presents the scholars views 
of scientists, who analyzed and studied problems of grandparenthood. Article is devoted to 
studying of the role of grandparents as agents of personality socialization. The objective of this 
study is to describe the relationships between grandchildren and their favourite grandparents, 
by studying the socialization styles used by latter and the shared activities undertaken. The 
article conceptualized problem multigenerational family life styles in context of systematic 
sociological theory. The author defi nes the basic theoretical and methodological positions, 
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on which can be analyzed the above topic. The article proposed a conceptual scheme of ty-
pology multigenerational family life styles based on the selection criterion of integration of 
structural elements of the family system. The directions of the further study of the problems, 
which concern the institute of grandparenthood, are outlined in this article.

Keywords: family, grandparents, personality socialization, types of grandparents, func-
tions of grandparents.
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СПЕЦИФІКА ДОВІРИ ТА ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н. Й. Черниш 

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
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Розглянуто статус соціологічної науки у сучасній Україні та зроблено спробу 
охарактеризувати проблему функціонування довіри і довірчих відносин як втілення 
новітньої моди в соціологічному академічному середовищі країни. Аргументовано 
положення про переважаючий розвиток довіри й довірчих відносин у горизонталь-
ному вимірі та зростання недовіри стосовно більшості соціальних інституцій країни 
у вертикальному вимірі. Окремо висвітлено питання волонтерства в Україні та його 
різноманітних проявів як свідчення зародження і розповсюдження довіри, солідарності, 
а відтак і паростків громадянського суспільства, що формується «знизу».

Ключові слова: довіра, довірчі відносини, недовіра, спільнота, громада, грома-
дянське суспільство.

Безпосередніми приводами для написання цієї статті були дві речі: по-перше, по-
треба осмислення статусу вітчизняної соціологічної науки, а по-друге – поява останньої 
за часом монографії провідних соціологів Київського інституту соціології стосовно 
стану сьогочасного українського суспільства та довіри в ньому.

Розпочну з першого приводу. Довший час мені не дає покою характеристика 
української соціології 90-х років ХХ століття, яке належить одному з відомих вітчизняних 
учених-теоретиків, нині, на жаль, покійному, докторові філософських наук, професору 
кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка В. І. Тарасенку. У своєму виступі на Всеукраїнській науковій конференції з 
проблем розвитку соціологічної теорії у 2001 р. він говорив: «Якщо за традиційною 
трирівневою схемою зобразити українську соціологію у вигляді української селянської 
хати, то остання справить враження недобудови та ще й зі значними структурними 
перекосами: висока масивна призьба-фундамент, дуже низькі, короткі й тонкі стіни, 
відсутність даху. Проте є димар, який стоїть на фундаменті і з якого йде дим, що означає: 
в хаті хтось є, ще й розпалює піч...» (1, с. 19–20). 

Легко помітити, що в цій метафорі вітчизняна соціологія на порозі ХХІ століття 
порівнюється ним з напіврозваленою чи напівзведеною (на будь-який смак) хатою з 
переважанням у фундаменті прикладних досліджень, поодинокими теоріями середньо-
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го рівня та відсутністю загальної соціологічної теорії, передовсім щодо українського 
суспільства, після декількох років розвитку соціології у незалежній Україні. Правда, 
як привід для поміркованого оптимізму В. І. Тарасенко бачить між стінами цієї хати 
височенький комин, з якого вгору здіймається дим; це, на його думку, має означати, 
що соціологічне життя в країні наразі так-сяк нуртує. Але пересічний український 
соціолог, на його думку, прагне не стільки до теоретизування, скільки до емпіричного 
об’єктивізму. Не будемо тут говорити про причини такої розповсюдженої професійної 
постави; звернемося до більш пізніх виступів В. І. Тарасенка, де його міркування 
набирають радикалізації у таких твердженнях: українська соціологія у багатьох 
питаннях хибує на теоретичну сліпоту й концептуальну безпорадність; їй бракує 
надійних макроструктурних уявлень як про минуле радянське, так і сучасне українське 
суспільство; у працях українських соціологів відсутня чітка типологізація українського 
суспільства; відчувається концептуальний дефіцит вітчизняної соціологічної думки 
тощо. Апофеозом такого змалювання стану української соціології на початку ХХІ 
століття стає його відоме її означення: загалом вона відрізняється зачатковим ста-
ном вищих, теоретичних «поверхів», «і без ризику і перебільшення її можна визна-
чити як наукову соціологічну дисципліну з недобудованим інтелектом» [2, c. 30; 3, 
c. 34–35]. Власне оце категоричне твердження мого колеги і не дає мені спокою, бо, по-
перше, якось незатишно уявляти себе належним до такої науки, а по-друге, жевріє надія, 
що ось-ось і вітчизняні соціологи оприлюднять якщо не різновид якоїсь макротеорії 
для його світового вжитку, то хоча б будуть спроможними здійснити концептуалізацію 
сучасного українського суспільства та з’ясувати його належність до певного пошире-
ного типу або й (о чудо!) дадуть його означення в короткій і ємній назві як унікального 
і гостро специфічного. На останнє сподіваються й вітчизняні політологи, політики, 
громадські діячі та й, зрештою, і студенти, бо конче хочуть знати, в якому суспільстві 
вони живуть і «що буде далі». Заяложені ярлики на кшталт «посткомуністичне» чи 
«пострадянське суспільство», а також інші спроби такого штибу вважають сьогодні не-
коректними в науковому сенсі, що водночас радикалізує потребу вироблення властивої 
сучасному українському суспільству назви, дефініції, відповідного концепту, що могло 
б слугувати ознакою «теоретичного оздоровлення» вітчизняної соціологічної науки і 
свідчити про доробок у справі зведення «інтелектуального даху».

На додаток до першого приводу малою втіхою може слугувати аналогічна 
незадовільна ситуація в галузі соціологічного теоретизування практично усюди на по-
страдянському просторі (за рідкими виїмками). В часи існування СРСР центр розвитку 
кастрованої соціологічної науки був у Росії, конкретніше у Москві; і сьогодні російська 
соціологія претендує на роль лідера на цьому просторі. Але й там нині катастрофічно 
бракує вагомих теоретичних знахідок, передусім в означенні російського суспільства 
як окремої макроодиниці соціологічного аналізу й осмислення. Про це свідчать вислов-
лювання низки відомих соціологів Росії (правда, тих, хто не належить до «придворної» 
чи провладної соціології) стосовно стану розвитку теоретичної складової їхньої науки. 
Так, один з провідних російських соціологів цього табору В. В. Радаєв вважає, що 
соціологічне теоретизування в його країні часто нагадує «копирсання палкою у тумані» 
і є, по суті, псевдотеоретизуванням [4]. І тут також, як бачимо, вживається метафора, 
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та й ситуація схожа, так як і у висловлюваннях стосовно продукування соціологічної 
теорії в Росії іншого славетного російського соціолога В. О. Ядова. У статті «Для 
чого потрібна сьогодні національна російська соціологія?» він, зокрема, зазначає, що, 
звичайно, бажаним було б створення в Росії загальносоціологічної теорії, яка могла б 
бути визнаною професійним співтовариством в якості «гранд-теорії», але в російському 
соціологічному співтоваристві не спостерігаються концептуальні рефлексії навіть про 
саме російське суспільство [5].

Так чи інакше, але у соціологічному повітрі кружляє гостра соціальна потреба 
самовизначення та соцієтальної ідентифікації сьогочасного українського суспільства, 
і цей соціальний запит наші соціологи протягом чверті століття намагалися мірою 
здатності втамувати. Водночас ці численні спроби (і це мій другий привід для напи-
сання цієї статті) позначалися віяннями моди, які в нашому соціологічному товаристві 
виявилися досить потужними.

Після стрімкого краху СРСР та марксизму-ленінізму у новонародженій українській 
соціології модними стали теоретичні шати структуралізму і функціоналізму. Але мода 
на то і є модою, аби бути капризною та стрімко змінюваною, і соціологи швидко 
з’ясували, куди спрямовано її погляди наприкінці ХХ – на поч. ХХІ століть. Дуже 
поважаний у нашому академічному середовищі і особисто мною С. Макеєв у да-
лекому 2002 р., незважаючи на посаду очільника відділу саме соціальних струк-
тур Інституту соціології, на одній з наукових конференцій зробив таке визнання: в 
останні роки «... із самодостатнім і абсолютним статусом «структури» було покінчено: 
“культура” – ось перспектива, поняття, пояснювальний принцип, що перемістилися 
у фокус соціологічних концептуалізацій, образів та інтуїцій про суспільство» [6, 
с. 15–16]. Тому не дивно, що відповідно до цієї моди на провідні позиції почина-
ють виходити теми і сюжети, що походять з лона культури. Це передусім стосується 
ідентичностей та цінностей. Вони є довгожителями соціологічної моди і годуваль-
никами поколінь соціологів – як вітчизняних, так і зарубіжних, від яких і прийшла 
ця метафора. Мабуть, однією з перших, хто зафіксував непохитний геронтологічний 
статус ідентичності у вітчизняній соціологічній моді на основі аналізу проблематики 
соціологічних досліджень в Україні на початку ХХІ століття, була багаторічний редактор 
збірок статей Харківських соціологічних читань В. Л. Арбеніна. За її підрахунками, у 
2002–2005 роках безумовною домінантою, яка користувалася найбільшою популярністю 
у середовищі українських соціологів, була проблематика соціальної ідентифікації в її 
численних різновидах, і лише з великим відривом від неї йшли вивчення цінностей 
та ціннісної свідомості, згодом – аналіз електоральної поведінки, далі – проблеми 
інформаційного суспільства та ролі Інтернету, гендерна проблематика і споживча 
поведінка [7, c. 174]. Отже, вже тоді ідентифікація та ідентичності були визнаними 
модницями та лідерами фахових преференцій наших колег. Використовуючи поняття 
зі словника моди, можна сказати, що модними у нас досить довго вважали одні й ті 
ж шати, лише із зміненими аксесуарами: здебільшого переважали етнічні деталі, в 
інших – елементи робочого одягу, безумовним був поділ на жіночі чи чоловічі вбрання; 
крій розрізнявся не часто, хіба підлаштовувався під особисті уподобання визнаних 
домашніх кутюр’є. 
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Утім, не пройшло й кількох років, як С. О. Макеєв разом з Н. В. Костенко заговори-
ли про стрімкість змін інтелектуальної атмосфери у світі і закцентували на незворотній 
втраті переконливості великих наративів соціології, втілених у перспективах струк-
тури, дії та культури [8, с. 16]. Як вони зауважують у 2008 році, йдеться про перена-
лаштування фокусу соціологічної оптики, беручи за вихідний пункт відносини індивіда 
із собою першою чергою і зі світом – другою. Йдеться вже не так про зміну наукової 
моди, як про радикальне переосмислення пріоритетів і можливостей соціальних наук, 
про перехід в інший простір термінологічних і образних імовірностей. Проте вагомих 
зрушень на українському грунті наразі не відбулося (очевидно, в силу складності ви-
сунутого завдання, хоча певні напрацювання в цьому напрямі й здійснювалися).

У проміжному підсумку щодо цих років відомий вітчизняний дослідник, зокре-
ма, й модних тем у соціології, Є. І. Головаха у 2014 років фіксує відхід від сюжетів 
глобалізації, постмодерну та ідентичності і зміну «соціологічних кутюр’є»; для нього на 
перший план новомодної тематики виходить довіра, а стосовно українського суспільства 
вживається поняття «суспільство без довіри» [9]. Отже, маємо прорив у двох напрямах: 
по-перше, для наших соціологів увиразнено модний тематичний пріоритет сього-
дення, по-друге, нарешті з’являється коротке, ємне, сутнісне означення українського 
суспільства. Правда, задля об’єктивності треба згадати, що у прелімінарних заувагах 
підкреслено: книжка з такою назвою підготована за результатами досліджень, про-
ведених у той період розвитку українського суспільства, коли влада в країні належала 
В. Януковичу та його найближчому оточенню; згодом здійснився стрімкий перехід від 
«суспільства без довіри» до «суспільства без Януковича» [9, с. 5]. І знову захитався 
ґрунт під ногами: ніби було знайдено відповідник для означення стану українського 
суспільства часів Януковича як суспільства без довіри (з чим можна сперечатися, але все 
ж сприйняти як відправний пункт для дискусій) – і тут же втрачено, бо запроваджено 
поняття «суспільство без Януковича», яке не можна вважати дефінітивно прийнятним 
і бездоганним з наукового погляду. До того ж, для читача залишається втаємниченим, 
в силу яких причин таке недовірливе суспільство здійснило цей карколомний стрибок, 
який вимагав достатньо високого рівня довіри бодай серед його здійснювачів. Натомість 
автори величезну увагу приділяють феномену «соціальної недовіри» як системній 
характеристиці українського суспільства (нехай і часів Януковича), в чому довірі, по 
суті, було відмовлено.

Крім того, не можна не сказати, що у цій колективній монографії детально 
проаналізовано насамперед зарубіжні, але також і головні вітчизняні теоретичні доробки 
в галузі досліджень довіри і недовіри, виявлено їхні типи, прояви і функції – тобто здійснено 
поважну роботу, яку варто високо оцінити. Можна прийняти міркування про типи довіри 
з виокремленням двох головних – особистісного та інституціонального; цікавим є акцент 
на специфіці їхнього співвідношення у різних країнах світу, зокрема, твердження про 
домінування інституціоналізованої довіри над особистісною у сучасних країнах Заходу (де 
відтак «держава є сильнішою, ніж суспільство») та про переважання особистісної довіри 
порівняно з інституціоналізованою, що є більш типовим для країн Сходу [9, с. 31–35]. 

У своїх подальших роздумах я використовуватиму поняття «особистісна довіра», 
«міжособистісна довіра», «інституціоналізована довіра» і спробую зосередити увагу 
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як над загальними характеристиками сучасного українського суспільства станом на 
середину 2015 року, так і зокрема над тим, що відбувається з довірою і довірчими 
відносинами в країні, на тлі процесів глобалізації, які нині стрімко розвиваються. При 
цьому буду спочатку брати до уваги соціологічну класику, насамперед праці Ф. Тьонніса 
про чисті типи соціальних зв’язків, заснованих на прагненні до спільного життя. Моя 
вихідна теза полягає у переконанні про тісний незламний зв’язок типів суспільства і 
типів довіри, чи це стосується минувшини, чи сучасності.

Отже, історичний процес і складається, згідно з Ф. Тьоннісом, з переходом від 
спільнот як життєвих організмів, забудованих на соціальних зв’язках реального 
органічного життя і природній волі, що він їх називає «Гемайншафт», до суспільства, 
яке є механічним утворенням, що постало на волі розумовій, раціональній («Гезель-
шафт»). Формами об’єднання у перших є мовні, сімейні, побутові, релігійні, етнічні та 
інші спільноти, у других переважають виробничі, професійні, торгівельні, наукові та їм 
подібні утворення. Гезельшафту, за Ф. Тьоннісом, з необхідністю притаманна держава 
як «розум суспільства». Сам напрям історичного розвитку, згідно з ідеями Ф. Тьонніса, 
прийнято вважати досить однозначним; він, на думку багатьох коментаторів, полягає 
в історично змінюваних одна одну чистих формах соціальності, у загальному русі від 
«спільнот» до «суспільства» в його національно-державних кордонах, на чолі з держа-
вою та в межах однієї країни, а у перспективі – у такому ж річищі і у світовому, глобаль-
ному масштабі. Зокрема, автор післяслова до російськомовного видання головної праці 
Ф. Тьонніса А. Ф. Філіппов вважає, що, «звичайно ж, як чисті конструкції обидва члени 
дихотомії виключають один одного» [10, с. 425]. 

Правда, сам Ф. Тьонніс не був таким категоричним. Зазираючи у майбутнє, він 
підкреслює, що для нього буде характерною переважаюча потенція розповсюдження 
у всьому світі такої чистої форми соціальності, як Гезельшафт, за рахунок створення 
світового ринку; за цим відбудеться усунення множинності держав і запровадження 
єдиної світової республіки (як єдиної держави у світовому масштабі), яка збігатиметься 
за своїм просторовим локусом зі світовим (капіталістичним) ринком. У цьому плані на 
згадку приходить значно пізніша концепція світ-системи Е. Валерстайна, укорінена в 
період свого створення і побутування, саме в цій системі координат.

Однак творець згаданої дихотомії «Гемайншафт-Гезельшафт» зовсім не заперечував 
можливості виходу соціальних зв’язків за типом Гемайншафт на такий же всезагаль-
ний світовий рівень; наведемо його вираз: «У найзагальнішому сенсі можна, мабуть, 
вести мову про якусь спільноту, що охоплює все людство...» [11, с. 18]. У цьому іншому 
випадку прибічником ідеї утворення у сьогоденні такої глобальної спільноти виступає 
відомий польський соціолог П. Штомпка: це буде, вважає він, планетарне утворен-
ня з ознаками спільноти, що повертає «людям радість, яка походить від близькості, 
солідарності, поваги і довіри (підкреслено нами. – Н. Ч.) без відмови від благ сучасності 
і глобалізації» [12, с. 57]. 

Наведені сюжети дають можливість зробити деякі попередні узагальнення. Мож-
на твердити, що у новітній західній соціологічній думці продовжують побутувати й 
отримувати своє широке розповсюдження роздуми про етапи історичного розвитку, 
глобалізацію та її різноманітні впливи на всі зони соціального життя і повсякденних 
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практик індивідів включно з довірою та довірчими відносинами. Тій частині авторів, 
які воліють використовувати та адаптувати давно відомі положення і термінологію 
соціологічної класики до умов глобалізованої сучасності, притаманне прагнення 
мислити в напрямі діаметрально протилежних шляхів розвитку світової системи: 
одні переконані, що глобалізація приведе до утворення світового Гемайншафту на 
якісно нових основах (однією з підстав, для чого є колосальне розповсюдження ново-
го типу наднаціональних віртуальних спільнот в Інтернеті), а інші, які є більшістю, 
є прихильниками ідеї повстання світового Гезельшафту. Останнім часом як ознака 
появи нової соціальної реальності з’являються праці, де йдеться про внутрішню 
суперечність сучасного Гезельшафту у вигляді зростаючої напруги між громадянсь-
ким суспільством, яке будується в ньому «зі споду», з одного боку, і владою та 
національною державою, які діють «зверху», з іншого; відтак новітнє «суспільство» 
власне як громадянське суспільство протиставляють державі, хоча сам Ф. Тьонніс та-
кого розмежування у своїх працях ще не здійснював. Такі ж стосунки екстраполюють 
на майбутнє і у світовому масштабі. Але у не-західному світі, зокрема східному, така 
відверта опозиційність шанується значно менше. Зокрема, український дослідник 
П. В. Кутуєв, спираючись на досвід підйому Східної Азії, наводить приклади 
демократичної держави, яка сприяє сталому розвитку: такого типу держава передбачає 
не лише її кооперацію з різними прошарками і класами, але й (що важніше) співпрацю 
з інституціями громадянського суспільства, які оперують у системі координат публічної 
влади [13, с. 36].

 Як про це вже було згадано вище, зазначеним двом чистим типам соціальності (у 
масштабі національної держави чи у світовому виразі) властиві свої набори сутнісних 
рис і характеристик, які часто не відрізняються за назвою, але мають суттєво відмінне 
наповнення; це повною мірою стосується довіри. Виходячи з міркувань Ф. Тьонніса та 
П. Штомпки, можна вважати, що довіра імпліцитно притаманна соціальним зв’язкам в 
обох локально визначених формах у межах однієї країни і в минулому, і у сучасності; з 
плином часу формується певна локальна культура довіри, хіба що протягом історичного 
часу зазнають змін її основи, суть та прояви, а нині відбуваються складні метаморфози 
довіри під впливом процесів глобалізації. Ф. Тьонніс вважав основою існування обох 
форм соціальних зв’язків різні види віри; додамо, що їм притаманні і різні види довіри, 
довірчих відносин, недовіри тощо; але навіть з точки зору такої науки, як логічна се-
мантика, поняття «віра» і «довіра» є надзвичайно близькими, бо власне на основі того 
чи іншого різновиду віри утворюється той чи інший різновид довіри і пов’язаних з нею 
відносин та зв’язків. Зокрема, для гемайншафтних утворень, особливо у минувшині, ха-
рактерним можна вважати формування та широке розповсюдження довіри, що побутує 
в межах спільноти, довіри інтуїтивної, емоційно забарвленої, передусім особистісної 
та міжособистісної. Мірою історичного розвитку в напрямі до Гезельшафту довіра у 
певному суспільстві стає дедалі більше раціоналізованою, забудованою на розрахун-
ку, із зростанням ваги інституціоналізованого її різновиду і водночас дедалі більших 
виявів недовіри. Поява паростків громадянського суспільства в локальних національно-
державних кордонах у ХХ столітті вносить свої корективи у культуру довіри із утворен-
ням різноманітних її форм, де співіснують особистісні та міжособистісні (якраз на рівні 
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малих соціальних груп та організацій, головно недержавних), та інституціоналізовані 
(зазвичай у вигляді нових соціальних інституцій) її вияви. 

Глобалізаційні ж процеси вносять нові щаблі у побудову довіри та довірчих відносин, 
так само як і у витворенні багатьох нових проявів недовіри; вони суттєво впливають на 
довіру як у локальних соціумах обох типів, так і у світовій системі взаємозв’язків, на що 
свого часу звернув увагу П. Штомпка. На його думку, «глобалізація, що викликає ерозію 
довіри на локальному рівні, разом з тим творить механізми, скеровані на оновлення 
довіри на новому глобальному рівні» [12, с. 55]. На жаль, цитована стаття П. Штомпки 
присвячена не змінюваному місцю і ролі довіри в сучасних локальних утвореннях типу 
Гемайншафт і Гезельшафт, а загальним впливам глобалізації на довіру як таку. На жаль, 
оскільки в його міркуваннях на локальному рівні розглянуто лише ті випадки, коли 
довіра руйнується під впливом глобалізації, то може скластися оманливе враження про 
неминучість скорочення локусу довіри у сучасних національних державах, які б типи 
чистих соціальних зв’язків там би не побутували. 

Отже, використання термінології та ідей Ф. Тьонніса, а також напрацювань сучасних 
нам авторів уможливлює роздуми про специфіку сучасних соціумів, які не належать до 
західної цивілізації або по території яких проходять лінії цивілізаційного розлому; до них 
відноситься й Україна. В далекому 1994 році у передмові до першого російськомовного 
видання «Соціології» Н. Смелзера я прочитала про урок, який західним аналітикам на-
дав СРСР. Західна соціологія, від Ф. Тьонніса до наших днів, писав він, була введена в 
оману уявленням про те, нібито зростання складних, раціональних, цілеспрямованих 
організацій означує загальне послаблення споконвічних, так званих примордіальних 
сил – насамперед етнічної спільноти-нації, а також сім’ї, релігійних спільнот тощо, 
які під час свого існування Радянський Союз неодноразово намагався знівелювати, 
подавити, але зазнав у цьому поразки. Сьогодні ці сили Гемайншафт знову заявляють 
про себе і у свідомості людей, і у соціальних рухах, і у політичній боротьбі у всьому 
світі. Н. Смелзер вважає, що ця обставина вимагає переосмислення соціологами старих 
теорій соціальних змін і звернення достойної уваги до примордіальних структур, на 
яку вони завжди заслуговували, але якої їм наразі не приділялося [14, с.13]. 

Це можна тлумачити як свого роду визнання специфічного роду соціальних зв’язків 
загалом та культури довіри не-західного штибу загалом і українських їхніх різновидів 
зокрема, які складалися протягом століть і які навіть в умовах глобалізованої сучасності 
мають велику консервативну силу збереження, особливо у повсякденних практиках 
людей майже на усьому пострадянському просторі. Не є виїмком і Україна; втім, їй 
притаманна своя, багато в чому унікальна палітра соціальних зв’язків і своя, специфічно 
українська культура довіри. 

Незважаючи на відсутність суто наукових досліджень української ментальності і 
довіри, наведу висловлювання відомого українського дослідника, філософа і психолога, 
громадського діяча О. Кульчицького щодо рис характерології українського народу. За-
галом він розглядає шість груп чинників, які історично сформували особливу поставу і 
світонастанову українців, серед яких називає і соціопсихічні (або суспільні) [15, 
с. 714–715]. О. Кульчицький перелічує низку прикметних особливостей характерології 
українців, що формувалися протягом століть і набули ознак сталості: це перевага 
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почуттів і афекту над розумом і раціональністю; споглядальна (на відміну від дієвої) 
світонастанова; розповсюдженість прагнення до взаємодій, пов’язаних із організаційними 
формами невеликих територіальних одиниць, сіл чи осель; налаштованість на взаємодії 
та співдії у формі малих за масштабами і заснованих на почуттєвості (до прикладу, 
толока, сусідство, кумівство чи побратимство) та нехіть до планування й проведення 
співдії у широких громадських масштабах, з виявленням почуттів широкої солідарності. 

Відповідно можна екстраполювати ці особливості на формування і побутування 
української культури довіри спочатку у масштабі локального Гемайншафту. З часом 
українське суспільство, почасти і у ХХ столітті, починає набувати деяких рис Гезельшаф-
ту, але в основі своїй залишається гемайншафтним утворенням, засади якого не змогли 
зруйнувати, за Н. Смелзером, навіть сімдесят з лишнім років існування радянської влади 
і радянської тоталітарної держави. Звичайно, в сучасному українському суспільстві 
стає дедалі більшає ознак і рис, характерних раціоналізованому суспільству навіть у 
західних його виявах, але у вітчизняній соціології так і не з’явилися праці, присвячені 
його сутнісним характеристикам в українських реаліях, а також співвідношенню в 
ньому спільнотнісних і суспільнісних складових. До речі, те саме, але з іншого кута 
соціологічної оптики можна сказати і про ступінь представленості в Україні ознак 
суспільства постіндустріального типу, бо якщо йти за логікою творця цих теорій 
Д. Белла, в кожному національно-державному суспільстві сьогодні одночасно 
співіснують риси доіндустріального, індустріального та постіндустріального типів 
суспільств, але у певній пропорції складників. Відтак вітчизняні соціологи так довго 
шукають означення сьогочасного українського соціуму, бо ніяк не можуть узгодити 
засадничі методологічні підвалини і підходи його осмислення чи створити оригінальний 
та самодостатній його теоретичний концепт; як на мене, стосовно нього навіть на 
початку ХХІ століття можна наразі вживати поняття-оксюморон «гемайншафтний 
гезельшафт» і аналізувати міру розповсюдження та конкретні характеристики його 
складників включно з осередками громадянського суспільства.

Водночас для українських соціологів також утворюється широке поле для 
емпіричних досліджень та подальшого розвитку на цій основі соціологічного теоре-
тизування з приводу довіри/недовіри та їхніх перетворень, успішності/неуспішності 
формування й функціонування громадянського суспільства, одним з підвалин якого є 
довіра та довірчі відносини. На мою думку, цілком можливим є варіант осмислення 
зазначених феноменів у їхній пов’язаності з волонтерським рухом. Я вважаю волон-
терство новим соціальним інститутом сучасної України, який пройшов певні етапи 
творення спочатку на міжособистісній, а згодом все більше на міжгруповій довірчій 
основі. Волонтерський рух чи не вперше дістав масових виявів під час Майдану-2 і 
Революції Гідності; його початок припадає на пізню осінь і зиму 2013 року. За різними 
даними, у волонтерських акціях з того часу взяли участь від половини до майже 80 % 
дорослого населення країни (останню цифру оприлюднив в одному зі своїх виступів 
Президент), і можна з упевненістю констатувати, що жодна країна Європи, а може, 
й світу, до цього не знала таких масштабів волонтерства. Власне волонтерство за 
принципом зростаючої довіри до учасників цих акцій породило й відповідні осеред-
ки неформального наразі, будованого «зі споду» якісно нового типу громадянського 
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суспільства в країні. Відбувся перехід від спільнот гемайншафтного типу до громад 
як зорганізованих спільнот та головних суб’єктів цього громадянського суспільства, 
які виступали спочатку в опозиції та ситуації масової недовіри до владного режиму 
Януковича, а згодом, з обранням нових гілок влади, розпочали нові типи стосунків із 
нею із зростанням ваги паритетних начал, громадської ініціативи та контролю. 

Захоплені конфліктами між владою і опозицією протягом мало не всієї історії 
існування незалежної України, політики, вчені, аналітики як у нашій країні, так і за її 
межами фактично прогледіли появу нового гравця на політичній арені – громадянсь-
кого суспільства, що складається не з позірних (як було раніше), а реальних, часом 
дуже добре організованих громад та недержавних організацій, головним принципом 
об’єднання в які виступають довіра до членів цих утворень і рівночасно недовіра чи 
то до владних структур, чи до антиукраїнських соціальних сил. 

Тому не випадково у сьогочасному українському суспільстві протягом останніх двох 
років відбулися переформатування рейтингів довіри та зміни у співвідношенні її типів. 
Якщо ще донедавна у рейтингах довіри першість серед соціальних інституцій безза-
перечно належала Церкві, то починаючи з весни–літа 2015 року громадські волонтерські 
організації займають третю сходинку (за дослідженнями Research Branding Group, з 57 % 
голосів респондентів), а липневе 2015 року опитування Центру «Демократичні ініціативи» 
ім. І. Кучеріва та Центру Разумкова вперше виводить на чільну позицію саме волонтерів із 
67 % підтримки опитаних цим Центром [16]. Таким чином, волонтерство заслуговує 
уваги соціологів і в силу масовості та типовості цього руху, і як новий соціальний 
інститут, що прийшов на заміну старих інститутів-пустушок чи «інститутів-зомбі» 
і тому, що стосовно нього існує довіра двох третин громадян країни. А соціологи 
знову проґавили появу і розвиток цього феномену, і провідні наші вчені це визна-
ють: приміром, заступник директора Інституту соціології НАН України професор
Є. І. Головаха вважає, що соціологи ще недостатньо його досліджують, а дарма: ар-
гумент ученого полягає, крім перерахованих вище мною, також у тому, що саме він 
зробив українців більш щасливими, тому що це український концепт щастя – від 
допомоги іншим, коли українці почуваються повноцінними суб’єктами соціальної 
діяльності [17]. Водночас змальована ситуація із стрімким розвитком волонтерства 
не виглядає дуже оптимістичною в сенсі фіксації співвідношення складових су-
часного українського соціуму, в якому, за виразом відомого українського історика 
Я. Грицака, є сильне (громадянське) суспільство і слабка держава [18], що знаходить 
свій прояв у народній тезі «волонтери там, де держава не дає собі ради».

Масовий волонтерський рух в Україні у своєму становленні і розвитку пройшов 
низку етапів і дедалі більше структурується та спеціалізується. Двома головними по-
лями його діяльності є (1) військова та (2) цивільна сфери. Щодо першої, то профілі 
волонтерської допомоги виглядають так:

- виробництво і постачання української армії та добровольчих батальйонів 
зброєю та іншим військовим спорядженням (від бронежилетів та кевларових 
шоломів до безпілотників);

- ремонт і відновлення військової техніки;
- виробництво і постачання допоміжних для ведення воєнних дій та відпочинку 
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засобів (маскувальних сіток, «буржуйок», польових бань, іменних жетонів, 
фасування сухих пайків тощо);

- розвиток комунікацій між волонтерами і військовими підрозділами на 
передовій, логістичні послуги, адресна допомога (перехід від ланцюжка 
«привезли-вивезли» до ланцюжка «доставили-закрили точкову проблему»);

- відстеження та припинення злочинних дій в зоні АТО, таких як корупція, 
крадіжки поставок у військовій сфері;

- надання юридичних послуг на кшталт одержання статусу учасника бойових 
дій, відстеження представлення до нагород та ін.;

- надання медичних послуг як на лінії фронту, так і в тилу, в тому числі з 
протезування кінцівок; 

- реабілітація демобілізованих бійців АТО;
- розшук зниклих безвісті та обмін полонених; 
- розшук та ідентифікація тіл загиблих учасників АТО як з лав ЗСУ, так і 

з добровольчих батальйонів (з 1 вересня 2014 року групами військово-
громадянського співробітництва і волонтерами в межах проекту «Евакуація 
200» знайдено і ексгумовано 614 тіл і решток тіл загиблих; створено також 
спеціальну волонтерську групу «Чорний тюльпан») та багато ін.

Найбільш виразним проявом нових довірчих зв’язків є волонтерська допомога у 
створенні Збройних сил України та у реформуванні згодом Міністерства оборони країни. 
Волонтери стали основою 21 добровольчого батальйону, що воював у зоні АТО, і хоча за-
раз ця кількість зменшилася майже наполовину, це був рух у напряму інституціоналізації 
однієї з найважливіших гілок волонтерства, оскільки частина батальйонів напря-
му увійшла до складу Збройних сил України. Пізньої осені 2014 року було здійснено 
перший, а за 9 місяців – другий волонтерський десант до Міністерства оборони, коли 
відповідно 9 і 6 найбільш активних представників волонтерів утворили Координаційний 
штаб волонтерів «Сармат». Всі вони на час написання цієї статті стали співробітниками 
МОУ. Крім того, ще більше 140 учасників АТО (багато з них є волонтерами) призначені 
на керівні посади в межах оновлення керівного складу в структурах Міноборони [19]. 

Віддаючи належне добровольчим військовим ініціативам, все ж маємо зазначити, 
що вони є затребуваними тоді, коли держава виявляється безпорадною чи неефективною 
у виконанні своїх прямих обов’язків. Це знаходить свій прояв і у призначеннях лідерів 
волонтерського руху на високі державні посади: найяскравішим прикладом цього є при-
значення Г. Туки главою Луганської військово-цивільної адміністрації 22 липня 2015 
р. (Г. Тука був засновником волонтерської групи «Народний тил» з квітня 2014 року).

Другим напрямом діяльності волонтерських та інших недержавних організацій і 
рухів є їхня активність у порівняно мирній сфері громадського життя в країні, яка фак-
тично знаходиться у стані війни з російським агресором та сепаратистами. Хоч за своїми 
масштабами ця активність значно менша, все ж зусилля волонтерських громад і добро-
вольчих об’єднань і тут є доволі помітними і отримують дедалі більшої спеціалізації. 
До того ж треба зауважити, що між військовою і мирною сферами громадського життя 
немає нездоланної прірви, про що свідчить схематичний розподіл виконуваних добро-
вольчих ініціатив. До них віднесемо:
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- допомога (від фінансової до дорадчої та консультативної правової) сім’ям 
учасників АТО, насамперед з добровольчих батальйонів;

- підтримка родин загиблих героїв;
- реабілітація демобілізованих бійців АТО;
- залучення фінансів для благочинної діяльності із забезпечення воїнів АТО 

через організацію виставок, продаж сувенірів, проведення книжкових 
ярмарків, аукціонів продажу вживаних речей, збирання добровільних 
пожертв тощо;

- допомога переселенцям з Криму та Донбасу (зокрема, у Києві зусиллями 
декількох груп волонтерів планується створити хаб, або спеціальний центр 
за принципом єдиного відкритого вікна з усіх проблем для цієї категорії 
громадян);

- підтримка неповносправних громадян, літніх людей без родинної опіки та 
інших уразливих соціальних груп;

- розвиток культури і спорту, передовсім для дітей та юнацтва;
- юридичний захист прав громадян;
- допомога у створенні допоміжних Інтернет-центрів для спрощення ведення 

діловодства у державних структурах (зокрема, дніпропетровські Інтернет-
волонтери допомогли запровадити он-лайнову систему оформлення субсидій 
і пропонують блискавичне її встановлення по всій Україні);

- початок діяльності зі створення громадських проектів законів, їхньої 
публічної громадянської експертизи та пошук шляхів впливу на Верховну 
Раду з метою їхнього прийняття як конкретний канал реалізації ефективного 
контролю за результативністю політичних ініціатив «знизу»;

- зародження громадських організацій за міжнародною участю та участю 
волонтерів для обслуговування/посередництва у конкретних проектах для 
українського уряду (діють ініціативи з питань енергетичної незалежності, 
субсидій, децентралізації, проведення інвестфорумів, створення регіональних 
медіа-центрів на Сході, наприклад, ГО Change Communications, утворене для 
таких цілей у жовтні 2014 року. Нині в ньому працюють 370 експертів і 92 
партнери, в тому числі з низки посольств – США, Великої Британії, Норвегії, 
а також Світового банку та Єврокомісії) [20].

Наведення прикладів такого ґатунку можна плодити і множити; нові й нові форми 
об’єднання добровольчих ініціатив, активностей і участей з’являються мало не щодня. 
Але станом на кінець літа 2015 року можна вже зробити деякі узагальнення щодо них, 
які подаю нижче.

1. Волонтерство можна вважати новим для України та ефективним соціальним 
інститутом, заснованим на міжособистісній та міжгруповій довірі, який має всі потрібні 
ознаки: а) наявність хоч і нечисельного, але соціально активного прошарку середнього 
класу, здатного сформулювати і оформити як суспільні інтереси загалом, так і інтереси 
та прагнення соціально уразливих груп українського суспільства; (б) представленість 
лідерів волонтерів на різних щаблях влади, в тому числі у Верховній Раді, та початок 
формування політичних партій з основою у волонтерських організаціях як виразників і 
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промоторів народних ініціатив; в) початок діалогу з владними структурами усіх рівнів 
як з метою просування своїх проектів, так і здійснення дієвого громадського контролю; 
г) входження низки лідерів волонтерського руху до владних структур різних рівнів. 
Предметом соціологічного аналізу волонтерства і довіри як його бази робить також 
зростаюча кількість його проявів у житті сучасного українського суспільства і його 
типовий для багатьох громадян країни, масовий характер.

2. Останнім часом відбувається процес збільшення масштабів волонтерської 
діяльності з її розповсюдженням в урядових структурах, в тому числі і на найвищих 
рівнях, на основі розвитку інституціоналізованого різновиду довіри.

3. Довіра як наріжний камінь формування інституту волонтерства стає менш 
емоційно забарвленою і більш раціоналізованою та дедалі більше набуває ознак 
інтелектуальної за характером діяльності, пов’язаної з використанням сучасних 
інформативно-комунікаційних технологій та соціальних мереж в Інтернеті.

4. Довіра поволі перестає бути мисленнєвим різновидом внутрішнього життя 
індивіда і перетворюється на дієву його складову, що знаходить прояв у різноманітних 
волонтерських ініціативах та предметних активностях, пов’язаних нині не так із грішми 
(як нещодавно), як з особистою участю.

5. Довіра як підмурівок інституту волонтерства стає дедалі більше спеціалізованою, 
профільною, обслуговує через волонтерську діяльність зростаючу кількість сфер 
життєдіяльності українського суспільства, що дає змогу реалізувати принцип зростаю-
чого розподілу праці у цій ділянці, а відтак сприяє соціальній мобілізації та соціальній 
солідарності.

6. На основі довіри на всіх її рівнях починається створення міжнародних мереж 
волонтерського руху, що робить її глобальним явищем.

7. Формування й функціонування інституту волонтерства, заснованого на різних 
рівнях довіри, є також проявом процесу перетворення спільнот на організовані громади 
як осередків реально діючого громадянського суспільства та на його перетворення на 
провідного діяча у діалозі із владою та державою.

Звичайно, не варто захоплюватися лише позитивними змалюваннями інституту 
волонтерства в Україні та перебільшенням значення довіри у житті усього українського 
суспільства, хоча справедливості ради треба визнати, що довірчі відносини іншого, 
відмінного від змальованого, типу об’єднують і антиукраїнські сили у Донбасі чи 
у Криму. Відповідно є сенс вивчати різновиди і типи довіри та довірчих відносин 
у нашому суспільстві у парі з недовірою, яка часом виглядає дзеркально протилеж-
ною до описаних вище. Для мене як соціолога беззаперечним є факт зростаючої ролі 
довіри та довірчих відносин як вагомої підстави формування реального громадянського 
суспільства і прирощення соціального капіталу нашої країни.
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The basic sociological approaches to research of essence of trust are considered. Devel-
opment of understanding of trust category is presented. The different approaches to extraction 
of classifi cation features and functions of trust are shown. Possibility of application of the 
considered approaches for the analysis of contemporary Ukrainian society is elaborated. It 
is noted that social trust studies are one of the major objects of interest of Ukrainian sociolo-
gists. The peculiarities of social trust relations in contemporary Ukraine are rooted in low 
institutional effi cacy and mass alienation from the formal institutions. As a result the level 
of horizontal interpersonal trust in Ukrainian society is relatively high but in the same time 
the level of trust towards political institutions (and formal institutions in general) is com-
paratively low. Special attention is paid to the phenomena of volunteering in contemporary 
Ukrainian society. It is interpreted as the evidence of positive social dynamics in Ukraine, 
namely with growing solidarity and with the formation of the structures of civil society. 
Author argues that civic engagement should produce generalized trust among citizens and 
that volunteering is the capital and trust generationg structure. In this case, the trust serves 
both as a resource (source) and positive result of social activity.

Keywords: trust, trust relations, distrust, community, civil society.
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Проаналізовано взаємозв’язок кінематографа і суспільства, кіно розглянуто як 
невід’ємний елемент соціальної реальності, який, з одного боку, відчуває на собі бага-
топлановий вплив цієї реальності, а з іншого – сам трансформує її. Розкрито феномен 
зростаючої популярності артхаусного кінематографа. Розглянуто можливості викори-
стання соціологічного аналізу артхаусного кінематографа як додатковий інструмент 
дослідження соціальних проблем минулого, теперішнього та майбутнього.

Ключові слова: соціологія кінематографа, засоби масової комунікації, артхаусний 
кінематограф, суспільство.

Постановка проблеми. До соціологічного дослідження кінематографа можна 
підходити з різних позицій: дослідження кіна як соціальної системи, як способу ви-
робництва, як комунікації, як естетичної системи, як соціального інституту тощо. 
Незважаючи на те, що кінематограф є об’єктом дослідження у різних галузях науки, 
конвенційного підходу до його дослідження не існує. Соціологічне дослідження арт-
хаусного кінематографа стає актуальним зважаючи на його зростаючу популярність та 
гостру соціальну проблематику, яку він розповсюджує серед глядачів. Саме артхаус, 
на відміну від мейнстрімівського розважального кінематографа, стає провідником та 
індикатором соціокультурних трансформацій. 

Мета статті – окреслити перспективи використання артхаусного кінематографа 
як методу дослідження соціальних проблем.

Аналіз досліджень та публікацій. Для досягнення поставленої мети ми взяли за 
теоретичну основу наукові роботи таких теоретиків масової комунікації як Б. Вілінські, 
М. І. Жабський, З. Кракауер та М. Маклюен. Найбільш фундаментальними з точки 
зору теоретичних засад соціології кінематографу є роботи закордонних дослідників 
М. Маклюена та З. Кракауера. Фокус їхніх наукових інтересів зосереджений передусім 
на самому феномені кінематографа та його зв’язку із глядачем. Серед дослідників у 
галузі соціології кінематографа на пострадянському просторі окремо варто відзначити 
М. І. Жабського, роботи якого пропонують комплексний соціологічний підхід до до-
слідження феномену кінематографа. На відміну від своїх колег, дослідниця із Універ-
ситету Арізони Б. Вілінські у книзі «Sure Seaters: The Emergence of Art House Cinema» 
приділяє увагу аналізу інституційних факторів, що вплинули на появу саме артхаусного 
кінематографа. Робота Б. Вілінські цікава для дослідників-соціологів тим, що в ній 
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продемонстровано, як в історичному континуумі артхаусний кінематограф впливав на 
свого глядача, формуючи у нього певні моделі поведінки, політичні чи світоглядні по-
зиції. Ступінь вивченості артхаусного кінематографа в закордонній науковій практиці 
є необхідним фундаментом для його подальшого дослідження з соціологічної позиції. 
Однак такі аспекти як пояснення зростаючої популярності арт-хаусу, виявлення факто-
рів, які сприяли його становленню та розвитку, та напрямки майбутніх соціологічних 
досліджень потребують подальшого дослідження і конкретизації. 

Викладення основного матеріалу. Маршалл Маклюен назвав кіно «гарячим» 
засобом комунікації, вважаючи, що фільм має змогу переносити глядача в нереальний 
світ, який створюється екранним зображенням та власною фантазією людини. Цей світ, 
як зазначає Маклюен, повністю підкорює глядача власним законам та позбавляє його 
можливості критично мислити [4, с. 324]. Однак сьогодні стає очевидним, що Маклюен 
помилявся. Сучасного глядача важко звинуватити у відсутності критичного сприйняття 
кіносюжету. Тим не менше, канадський теоретик одним з перших простежив тісну вза-
ємодію кіна та глядача, вказавши на властивість фільму впливати на людину. Таким 
чином, Маклюен постає біля самих витоків соціологічного аналізу кінематографа. 

Традиційно кіно вивчають такі різні науки як культурологія, мистецтвознавство, 
естетика, філософія, психологія та соціологія. Багато книг та наукових робіт написано 
у межах кожної з цих наук. Найпарадоксальнішим залишається те, що знання про со-
ціальні функції та ролі кінематографа все ще залишається неконвенційним. 

Можна припустити, що головною причиною цього є те, що процес пізнання кіна 
як культурного феномену з самого моменту його появи мав інтуїтивний та безсистем-
ний характер. Навіть за більш ніж століття після появи самого феномену кінемато-
графа комплексна наука про нього не була сформована. Зокрема, сучасна соціологія 
не займає відповідного своїм поняттєвим можливостям місця в системі дослідження 
кінематографа.  

Сьогодні прийнято розмежовувати кіно на продукт індустрії розваг (так званий 
«мейнстрім») та художню реалізацію задумів художників-кінематографістів (артхаусний 
кінематограф). Але якщо відійти від звичного поділу на масове та елітарне (читай – 
артхаусне) кіно та розглянути його як монолітний соціокультурний феномен, стає 
очевидним той факт, що кінематограф може виступати вагомим засобом дослідження 
соціальної реальності. Перше та найголовніше, що поєднує соціологічну науку з кіне-
матографом, – це пізнавальна функція. Кіно, будучи інструментом пізнання соціальної 
реальності, має змогу збагачувати свідомість соціуму [2, с. 20]. Кіно дає змогу глядачеві 
виходити за межі пізнаваного, детермінованого соціальним статусом та положенням, 
віком, освітою, громадянством, політичними чи релігійними переконаннями. Кіно дає 
змогу стерти кордони, створені суспільними етичними нормами. Таким чином мешканці 
християнського світу можуть пізнати тонкощі східних релігій, а корінні африканці, не 
полишаючи власного континенту, дізнатися, як виглядає північноєвропейська зима. 
Окрім того, кінематограф відкриває завісу, яка відділяє глядача від «заборонених» 
куточків соціального світу, таких як інтимна сфера, злочинний світ, війна тощо. 

Наступним, але не менш важливим моментом, який представляє науковий інтерес 
для соціологів, є те, що кіно відіграє роль інструментарію в процесі самопізнання та 
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самовдосконалення як окремого глядача, так і суспільства загалом, часом підіймаючи 
важливі соціальні проблеми. Різниця полягає лише в ступені їх актуалізації для глядача 
та в методах їх віднаходження. Отже, соціологія в цьому процесі використовує свій 
вивірений науковий інструментарій. На противагу цьому, кінематограф використовує 
інтуїтивні та чуттєві аспекти творців фільмів. Тут постає таке запитання: якщо соціо-
логія чітко формулює проблемну ситуацію, то чи здатен кінематограф, виключно роз-
повідаючи історію, донести до глядача усю закладену авторами фільму змістовність 
чи, навпаки, досягнути діаметрально протилежного ефекту? Наприклад, наглядна 
демонстрація порушення суспільних норм може слугувати прикладом поведінки для 
глядача, особливо якщо мова йде про дітей чи підлітків, чиї моделі поведінки знахо-
дяться лише на стадії формування. Однак за задумом авторів, подібна поведінка мала 
б викликати у глядача почуття несприйняття та відторгнення.

Якщо природа взаємозв’язку соціології та суспільства зрозуміла, то дебати щодо 
взаємозв’язку кінематографа та суспільства не вщухають у науковому середовищі по 
сьогоднішній день. М. І. Жабський метафорично заклав головне питання цього спо-
ру у назву своєї праці «Кінематограф – дзеркало чи молот?» [1]. Якщо поглянути на 
процес кіноіндустрії в історичному континуумі, неважко буде простежити, як багато-
планово та різноспрямовано на неї впливає саме оточуюча соціальна дійсність. Тому 
з’являються такі поняття як радянське кіно, голлівудське кіно, інді-фільми, артхаусний 
кінематограф та багато інших. Кінематограф має тенденцію відображати домінуючі 
в суспільстві цінності, ідеали та норми, але не тільки їх. Можна стверджувати, що 
в процесі кіновиробництва одночасно вирішуються різнопланові задачі: економічні, 
політичні, соціальні чи ідеологічні. Сам кінематограф можна представити у вигляді 
логічного взаємозв’язку: кіновиробники в процесі створення фільму орієнтуються на 
зворотній зв’язок із глядачем, намагаючись передбачити його реакцію на новий кіно-
продукт. Подібний зв’язок все ж таки відображає загальну кінематографічну ситуацію, 
яка може різнитися від одного жанру чи напрямку кінематографа до іншого. «Кінемато-
графічна картина світу відображає соціальну дійсність з поправкою на те, що, з одного 
боку, бажає побачити публіка, а з іншого – на зацікавленість не тільки автора, але й 
також влади, різних соціальних інституцій у змістовному наповненні розповсюджу-
ваної кінематографічної картини світу» [2, с. 31]. Водночас кіно – це, безумовно, той 
фактор, який впливає на трансформацію суспільного життя. Індивід, перебуваючи в 
ролі глядача, засвоює норми та цінності, які транслює кінематограф. 

Якщо перейти до наступної – соціалізуючої – функції кінематографа, то варто 
зазначити її прояв через особистісні потенції людини. Отже, вона впливає на індиві-
да, сприяючи його можливостям пізнання, оцінки та спілкування, стає провідником, 
що допомагає особистості інтегруватися у систему суспільних відносин загалом. 
Зрештою, демонстрацією тих чи інших моделей поведінки кінематограф впливає на 
поведінкові установки самої людини, реципієнта певного кінопродукту. Кінемато-
граф пропонує власному глядачеві певні схеми світорозуміння і почуття, розвиває 
естетичну культуру особистості, і таким чином стає ланкою соціально-економічної 
інфраструктури та, власне, забезпечує моральну, інтелектуальну та фізичну дієздат-
ність членів суспільства. 
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Отже, по відношенню один до одного суспільство та кіно виступають одночасно 
в якості причини та слідства, кіно – це й дзеркало, й молот суспільної реальності. Пи-
тання постає у суті та ступені цієї взаємодії. Унаслідок цього з’являються різноманітні 
підходи до розуміння того, яким чином й що саме соціологія може та повинна вивчати 
у сфері кіномистецтва.

Ідея аналізу кінематографа як відображення соціальної дійсності отримала розви-
ток у роботах німецького соціолога Зіґфріда Кракауера, який сформулював «дзеркальну 
теорію кіномистецтва», яка пояснює, що при відображенні фізичного буття фільми 
демонструють реальність в її часовій еволюції. Це можливо за допомогою прийомів 
кінематографічної техніки та майстерності [3, c. 69]. Кіно З. Кракауер розглядає як про-
дукт кінематографічного процесу загалом, тобто йому вбачається і участь аудиторії в 
процесі його створення, коли мова йде про комерційне кіно, порівнюючи з ним навіть 
нацистську пропагандистську кінопродукцію [3, с. 70].

Розвиваючи думки німецького соціолога, можна стверджувати, що кінематограф 
відображає духовні настрої та уявлення публіки більш прямим шляхом, ніж решта видів 
мистецтва. У свідомості глядача фільм набуває нової форми, змішуючись із особис-
тісними установками та минулим досвідом. Тому соціолог зможе точніше аналізувати 
суспільство, якщо опиратиметься на глядацьке прочитання фільму. У такому випадку 
сформульована у фільмі картина світу «лягає на ґрунт уяви публіки, переломлюється 
через її почуття, настрої, очікування, бажання, ілюзії, надії, симпатії та антипатії» [2,  
с. 41]. 

Артхаусний кінематограф може надати соціологу багатший матеріал для дослі-
джень. Артхаус звільняє як глядача, так і автора, від рамок правдоподібності, надає 
більшу свободу для художнього вираження та глядацького сприйняття. 

Сюжетні лінії, що втілюються на екрані волею творців фільмів, активують у під-
свідомості глядачі цікаві процеси. Вони змушують нас замислюватися над тим, що 
раніше ніколи не могло прийти нам у голову. По суті, артхаусні фільми відображають 
соціокультурну динаміку і раніше за інших реагують на зміни в усіх сферах суспіль-
ного життя. 

У чому полягає причина зростаючої популярності артхаусного кіна? Однозначної 
відповіді на це питання поки що немає. Але можна припустити, що перегляд артхаусної 
стрічки пробуджує глядацьку уяву. Отже, привабливість артхаусу можна пояснити тим, 
що його перегляд дає змогу глядачу на певний час звільнитися від соціальних обмежень 
та вийти за рамки звичної картини світу. Також не треба забувати й про неекранне 
життя цього напрямку. Тут йдеться про те, що арт-хаус, на відміну від мейнстріму, 
завжди асоціювався з «високим» художнім інтелектуальним кінематографом. Отже, і 
його потенційний глядач виходить з категорії масового, набуваючи статусу апологета 
культурного феномену, а не споживача індустрії розваг. Подібний вплив артхаусного кі-
нематографа на глядача розвиває Б. Вілінські у своїй книзі «Sure Seaters: The Emergence 
of Art House Cinema» [7, р. 76].

Повертаючись до глядацького сприйняття артхаусних стрічок, окремо треба 
відзначити можливість цього напрямку кінематографа у звільненні глядача від рамок 
логічного мислення. Наприклад, російський соціолог Н. В. Самутіна виділяє акцен-
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тування сюжету артхаусних стрічок не на дії, а на мотивах та характерах героїв, на 
філософських, проблемних ситуаціях і проблемах особистості [5]. Відомо, що хаос та 
логічність є попередниками раціонального мислення. Отже, логічне та раціональне 
мислення не є вільним, воно є результатом обмеження та фільтрації хаотичного потоку 
думок. У цьому сенсі перегляд артхаусних фільмів можна розглядати як тимчасовий 
відпочинок від раціонального мислення. Тому, можна припустити, що артхаусне кіно 
приваблює свого глядача тим, що збуджує його власну уяву, змушує фантазувати. Аме-
риканський дослідник кінематографа Д. Бордуел пояснює подібний вплив артхаусних 
фільмів на аудиторію низкою переліку наративних прийомів, які змушують глядача 
інтерпретувати різноманітні ситуації, максимізуючи неоднозначність прочитання сю-
жету [6, р. 212], тим самим перетворюючи аудиторію на співавтора стрічки. Глядач 
подекуди у своїх думках йде навіть далі самого творця стрічки, розвиваючи власні 
фантазії, та відчуває себе співавтором фільму. Глядача поглинає процес вільного твор-
чого мислення, від якого він отримує справжню насолоду, схожу на ту, яку отримують 
від виконаної роботи. Подібні емоції властиві кожному, адже найперше пов’язані з 
потребою людей в самореалізації та самовираженні.  

Крім того, артхаусне кіно задовольняє нашу потребу в пізнанні нового. Для оби-
вателя світ із часом стає звичним, а отже – сірим та нецікавим. Закладена в нас еволю-
цією програма потребує нових знань та вражень. Тільки-но жага до нового перестає 
задовольнятися в повному обсязі, ми кидаємося на пошуки: подорожі, знайомства 
з новими людьми, зміна роду діяльності – все це  ми робимо, аби розмалювати свій 
звичний світ новими фарбами. Але що може бути простішим за перегляд фільму? А 
якщо фільм, крім того, пропонує зануритися в іншу реальність, яка відрізняється від 
звичної та обіцяє наситити уяву новими образами? Ще зрозуміліша тяга глядачів до 
артхаусу. Мова йде про те, що глядач пізнає не просто нові факти про вже відомі йому 
речі, але й знайомиться з чимось, чого раніше ніколи не зустрічав.     

Артхаусні сюжети зазвичай дають змогу глядачу поглянути за межі, встановлені 
об’єктивною реальністю. Однією з основних, що вже стали конвенційними, характеристик 
артхаусного кіна Д. Бордуел називає суб’єктивний реалізм [6, р. 208]. Глядач розуміє, що 
закони реального життя не оминути, в той же час його бажання спрямоване на подолання 
об’єктивності. Так стається, бо фантазії починаються там, де мають місце невирішені 
проблеми та незадоволені потреби. Наприклад у психоаналізі прийнято розуміти фантазію 
як засіб вираження бажання. Тобто ми завжди фантазуємо про те, чого нам не вистачає. 
Таким чином артхаусний кінематограф дає нам саме те, чого ми потребуємо.   

Зростаюча популярність артхаусного кіна, безумовно, має привернути увагу до-
слідників, працюючих у руслі соціології кінематографа. Соціологія при цьому має 
та повинна спиратися на досвід вивчення та використання артхаусу в інших науках. 
Певною мірою, артхаусний кінематограф привертає увагу таких наук як філософія, 
мистецтвознавство, психологія та педагогіка. Педагогічна наука близька до соціології 
своїм набором питань, що адресовані артхаусним творам: Яким чином артхаус впливає 
на підлітків? Які особливості сприйняття артхаусних сюжетів? та ін. Однак варто зазна-
чити, що комплексного наукового знання, яке б могло аналізувати та вивчати феномен 
артхаусу, не існує, незважаючи на той факт, що його вплив на соціокультурну сферу 
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величезний. Артхаусний кінематограф – це особливий вид мистецтва, який провадить 
аналіз усіх глобальних загальнолюдських проблем. Іншими словами, це – образна 
саморефлексія суспільства. 

Висновки. Перспективи використання соціологічного дослідження артхаусного 
кінематографа виходять з аналізу його соціокультурних функцій. Варто окремо зосеред-
ити увагу на виховній функції артхаусного кіна. Головне питання, яке постає унаслідок 
цього, торкається впливу артхаусу на психіку глядача. Основною проблемою більшість 
соціальних психологів вважає ефект повного «занурення» у реальність фільму. Однак 
звичайний перегляд фільму, як такий, не може примусити людину відмовитися від повсяк-
денного життя. Подібні прояви розповсюджені особливо серед підлітків, які, крім того, що 
можуть копіювати та наслідувати певні поведінкові патерни, що транслює кінематограф, 
можуть взагалі повністю зануритися в екранне життя фільму. Подібні прояви характерні 
для підлітків з відсутністю альтернативних захоплень та уваги з боку дорослих. 

Незважаючи на це, артхаусний кінематограф може змінювати масштаби будь-якої 
соціальної проблеми та виводити її за межі повсякденності, доводячи її до очевидності 
та не боячись пропонувати нестандартні шляхи її вирішення. Окрім можливості інакше 
поглянути на деякі проблеми сучасного та минулого, аналізуючи кіносюжети, соціолог 
отримує більше можливостей для напрацювання соціальних прогнозів. Можливості тра-
диційних соціальних прогнозів, побудованих на аналізі статистичного матеріалу, мають 
багато обмежень, пов’язаних з неможливістю врахування усіх факторів, що впливають 
на об’єкт дослідження. Безумовно, соціологічні прогнози не є точним передріканням, 
оскільки майбутнє будь-якого суспільства має виключно ймовірнісний характер. Од-
нак соціолог, використовуючи інструментарій сучасної науки в нових галузях аналізу 
(в нашому випадку мова йде про комплексний аналіз артхаусного кінематографа), має 
показати суспільству, або його певній частині, найбільш ймовірні шляхи розвитку. 

Отже, кіно стає одним із методів пізнання суспільства. Кіно дає соціологу вагомий 
матеріал для дослідження сучасного суспільства, реконструкції минулого та виявлення 
ймовірних шляхів розвитку людства у майбутньому. Артхаусний кінематограф виглядає 
особливо цікавим для соціологічного аналізу через свою зростаючу популярність у 
глядача та специфіки сюжетно-образного наповнення. 

Звісно, артхаусний кінематограф не може конкурувати з мейнстрімом у кількості 
глядачів чи касових зборах, але його зростаюча популярність як в Україні, так і за 
кордоном, робить артхаус актуальним предметом соціологічних досліджень. Проявом 
подібної зростаючої до нього уваги з боку глядачів є поява неформальних кіноклубів, 
проведення кінофестів та кінопоказів виключно артхаусного кіна, виникнення низки 
спільнот у соціальних мережах. Для соціології дослідження артхаусного кіна є вдвічі 
цікавішим, адже саме артхаус виступає одночасно провідником і транслятором гострих 
соціокультурних трансформацій суспільства. 
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The article analyzes the relationship of the cinema and the society, the cinema is 
considered as an integral part of social reality, which is, on the one hand, infl uenced by a 
multifaceted impact of this reality, and on the other hand transforms it itself. The prospects 
of using sociological study of the arthouse cinema that emerge from an analysis of its socio-
cultural functions are considered. The arthouse can change the scale of a social problem and 
bring it beyond the everyday life, bringing it to the evidence and not being afraid to offer non-
standard ways to solve it. Except the possibility to take another look at some of the problems 
of the present and the past, analyze the fi lm-plots, a sociologist receives more opportunities 
for developing social forecasts. However, it should be noted that the comprehensive scientifi c 
knowledge that could enable to analyze and study the arthouse phenomenon does not exist, 
despite the fact that its impact on the socio-cultural sphere is immense. The arthouse cinema 
is a special kind of art, which conducts analysis of all global problems. In other words, it is 
a fi gurative self-refl ection of the society. Thus, the cinema becomes one of the methods of 
perceiving the society, supplying the sociologist with important informationnecessary for the 
study of the modern society, reconstruction of the past and identifi cation of possible ways 
of development of the mankind in the future. The arthouse cinema is especially interesting 
for sociological analysis through its growing popularity among the audience and the special 
nature of the subject-character fi lling. The article also examines the phenomenon of the 
increasing popularity of the arthouse cinema. The possibilities of use of sociological analysis 
of the arthouse as an additional research tool of social problems of the past, present and 
future are dealt with.

Keywords: sociology of cinema, mass media, art cinema, society.
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Проаналізовано основні підходи до вивчення феномену «громадянської 
активності», описано характеристики та зміст цього поняття запропонованих різними 
науковцями сучасності.  На основі досвіду участі студентів у подіях, що відбулися 
в країні за останні два роки розглянуто значення та місце студентської молоді в 
суспільно-політичних процесах. З метою дослідження проблем залучення та ставлення 
студентства до навколишніх суспільних процесів, проведено низку фокус-групових 
досліджень, де емпірично досліджено розуміння феномену «громадянської активності» 
самими студентами, та розглянуто види участі студентства у суспільно-політичному 
житті країни, а також чинники, що мотивують студентську молодь до такої діяльності. 

У висновках зазначено, що дослідження громадянської активності повинні мати 
систематичній та регіональний характер, оскільки регіональна структура країни все ще 
накладає свій відбиток на цінності та погляди студентства щодо суспільно-політичної 
навколишньої дійсності. 

Ключові слова: громадянська активність, студентська  молодь, громадянське 
суспільство, навчальне середовище, громадянські цінності.

Демократичне суспільство, яке ми намагаємось будувати останні два десятиліття, 
повинно пропагувати перспективи для реалізації людьми можливостей мати вплив на 
прийняття та впровадження рішень, які ця людина повинна усвідомлювати та нести 
відповідальність за їхні наслідки.  Протестні заходи на Євромайдані та захват ректора-
ту національного медуніверситету імені О. Богомольця, які відбулися в одній часовій 
площині, показали бажання і готовність студентської молоді до конкретних дій на шля-
ху розбудови довгоочікуваного демократичного суспільства в Україні. Це відповідно 
показує високий рівень сформованої громадянської свідомості у студентської молоді.

Проблема громадянської та політичної участі молоді (як динамічної соціальної 
групи) в Україні завжди мала місце саме через нехтування молодими людьми своїми 
конституційними та громадськими обов’язками, такими як участь у виборчому процесі. 
Навіть сьогодні, коли  країна знаходиться в стані затяжних реформ і турбулентних змін, 
молоді люди не завжди поспішають на виборчі дільниці. 

Саме студентська молодь зі своїми особливостями, котрі надають їй специфічного 
соціального статусу та формують з неї носія однієї з найвагоміших ролей у суспільстві, 
заслуговує на детальне дослідження з боку науковців. В Україні на початок 2014/2015 
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рік налічували 1 млн 676 тис. студентів, [3] тому їхнє місце у процесах суспільного роз-
витку складно переоцінити, а особливо зараз, коли країна перебуває в стані суспільно-
політичної, економічної та військової кризи. 

Безпосередньо поняття «громадянська активність» досліджено у працях 
Д. Акімова, Т. Безверхої, М. Боришевського, Н. Дерев’янко, І. Жадан, В. Іванчука, 
А. Карася, О. Кіндратець, М. Остапенко, В. Поплужного, О. Сухомлинської, К. Чорної, 
С. Рябова, Т. Саврасова-В’юн Л. Шангіної та інших. Феномен “активність” розглядали 
у роботах Л. Алексєєвої, С. Грабовської, Г. Д’яконова, В. Хайкіна та ін. 

Дослідженням громадянської активності молоді займались А. Арсеєнко, К. Абуль-
ханова-Славськая, Г. Голеусова, В. Жукова, О. Куценко, М. Лукашевич, Ю. Саєнко, 
В. Скуратівський, В. Судаков, М. Туленков та ін. 

Оскільки громадянська активність, політичні орієнтації, участь і культура молоді є 
величинами рухомими, то їхні дослідження повинні мати обов’язковий, систематичний 
характер. Метою статті є аналіз стану та рівня громадянської активності студентської 
молоді міст Києва та Мелітополя, рівня її сформованості та особливостей прояву у 
житті.

Вищезазначені міста є майже крайніми точками за шкалами багатьох параметрів, 
актуальних для нашого дослідження. Наприклад: велике місто – мале місто; висока 
соціальна активність населення (у тому числі молоді) – низька соціальна активність і т. д. 

Регіональна структура країни безумовно наклала свій відбиток на матеріальний 
стан, соціальні й політичні орієнтири студентства різних вузів. Молодь не може зали-
шитися осторонь політичних баталій, які відбуваються у західній та східній частинах 
країни, а також на півдні України. 

Поняття «активність» та «громадянськість» є базовими категоріями, що розкри-
вають зміст поняття «громадянська активність».

У розумінні терміна «активність», М. Остапенко виділяє два підходи: 
- Філософський, який трактує активність через призму культури та творчості 

і виділяє дві її форми: діяльність, яка виражається в творінні та поліпшенні 
навколишнього світу, та споглядання, яке відображується на внутрішньому 
світі людини.

- Психологічний, який розглядає поняття активності людини у межах діяль-
нісного підходу, відповідно до якого активність трактується як особливий 
вид діяльності, точніше як її динамічна характеристика, яка відрізняється 
інтенсифікацією основних характеристик людини (цілеспрямованості, мо-
тивації, емоційності, усвідомленості, володіння засобами та прийомами дій), 
спрямованих на зміну оточуючої дійсності відповідно до власних потреб, 
поглядів, цілей [5 c. 248].

Абульханова-Славская К. А. розглядала активність як вираз і спосіб здійснення 
вищих життєвих потреб особистості – в занятті певної позиції в суспільстві, в суспіль-
ному визнанні, в об’єктивації, в самовираженні. У цій якості активність є вираженням 
і здійсненням суб’єктивних відносин особистості до оточуючого світу [1 с. 5].

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «грома-
дянський» визначено як прикметник до поняття «громадянин». Прикметник грома-
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дянський вказує на суспільство або людність цілої країни, на все громадянство, що 
підлягає законам країни й виконує пов’язані з цим обов’язки. Від цього маємо висло-
ви: громадянські права, громадянська війна, цебто війна різних класів одного суспіль-
ства, тощо [8].

Громадянська активність як складний багаторівневий феномен суспільної реаль-
ності, складається з багатьох компонентів. І. Букрєєва виділяє три основних: перший – 
громадська свідомість та культура особистості має бути на доволі високому рівні і 
мають підтверджуватись активними громадськими діями; другий – громадянська від-
повідальність як повага до громадянських прав і обов’язків; третій – політична участь, 
що має на меті досягти рівноваги  між владою держави та волею громади [2 c. 78].

Громадянську активність треба розглядати як спосіб впливу на поведінку влади, а 
також як метод формування масової свідомості і форми вираження соціального буття 
українця, на якому ми й акцентуємо увагу, оскільки корінь усіх наших вчинків  лежить 
у глибині нашого серця та розуму [6 c.114].

Д. Акімов характеризував громадянську активність як діяльність окремих людей, 
спрямовану на ті сфери життя суспільства, де це конче потрібно через те, що держава 
не може регулювати або взагалі не регулює ці сфери. Т. Безверха трактувала грома-
дянську активність як прагнення до дії, що спонукається  внутрішнім потягом задля 
здійснення певної мети, вона відіграє важливу роль у державотворчих процесах; також 
Безверха вказує на залежність громадянської активності від національної ідеї (яка в 
Україні певний час перебувала у кризі).

Розглядаючи громадянську активність, науковці погоджуються, що це певна якісна 
риса особистості, зумовлена її ціннісними орієнтаціями та  суспільними і національни-
ми цінностями, з урахування норм та законів держави, спрямовує діяльність, поведінку, 
спілкування людини як представника соціального, на створення світу громадянських 
відносин та відображає характер інституційної взаємодії з владою [7 с.134]. Отже, 
спільне розуміння фахівцями громадянської активності є, насамперед, саме внутрішнє 
прагнення  до дії (що також включає взаємодію з іншими людьми) зумовлене необхідніс-
тю втручання  у суспільно-політичні процеси з метою зміцнення в соціумі порядку або 
для його зміни, якщо порядок порушений, через відсутність контролю збоку держави. 

Проаналізувавши основні підходи, громадянську активність можна розуміти  як 
систему ціннісних орієнтацій людини, що відображає її свідомі дії, спрямовані на 
втілення в життя усієї сукупності загальнолюдських, соціальних, політичних і грома-
дянських цінностей, при розумному співвідношенні особистих і суспільних [2 c.78].

Окреме місце у процесах побудови демократичного громадянського суспільства 
займає студентська молодь. Будучи складовою частиною молоді, вона характеризується 
окремою системою ціннісних орієнтацій, особливою соціальною поведінкою і психо-
логією. Студентство характеризується прагненням самостійно й активно обирати той 
чи інший активний стиль і поведінковий ідеал. Український дослідник І. Флис вказує, 
що існують певні складності при дефініції самого поняття студентство: погляди на-
уковців сходяться в тому, що студентство – це суб’єкт та об’єкт відтворення й вико-
ристання інтелектуального потенціалу суспільства, що опановує відповідні знання та 
в якості фахівців матиме можливість привести в рух матеріальні, соціально-політичні 
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та інтелектуальні його сили. Основна діяльність студентів – оволодіння знаннями і 
практичними навичками з метою виконання в подальшому функцій інтелігенції. Фор-
мування суспільної, політичної свідомості студентів залежить від напрямків і темпів 
соціально-політичних змін, у яких воно бере активну участь. У суспільстві студентство, 
з одного боку, виступає як суб’єкт нової соціальної і політичної діяльності, з іншого – є 
чинником суспільної і політичної стабільності [10 c. 49].

А що собою становить «громадянська активність» на думку самих студентів? Як 
вони розуміють цей феномен? Автором були проведені фокус-групові інтерв’ю, метою 
яких було визначення розуміння студентами дефініції «громадянської активності», 
досвіду громадянської участі, та мотиви, що спонукають студентів до того чи іншого 
прояву громадянської дії. Фокус-групи проводились з 6 по 13 березня 2015 р., серед 
студентів гуманітарних спеціальностей другого та третього курсів навчання, оскільки 
такі студенти найбільше занурені у навчальне середовище, аніж студенти старших-
випускних курсів, які вже замислюються над подальшим життям. Дата та місце про-
ведення фокус-груп:

- 06 березня 2015 р.  Мелітопольський державний педагогічний університет 
ім. Б. Хмельницького (n-11 осіб); 

- 12,13 березня 2015 р. Національний педагогічний університет ім. М. Дра-
гоманова (n – 12, 10 та 9 осіб). 

Відповідаючи на питання, що таке «громадянська активність», студенти зазначили: 
- «Гражданская активность – это сознание людей. Люди, которые любят 

свою страну и что-то хотят сделать. И не просто хотят сделать что-то 
для нее, а берут и делают»; 

- «Це усвідомлення людиною своєї ролі, значимості в державі. Прагнення 
якихось змін не тільки на словах, а й вже з певними діями»;

- «Це, перш за все, дія. Дія, яка поплекає за собою зміни»;
- «Это человек, который активно принимает участие в жизни своей страны, 

что-то делает для этого, в каких-то массовых мероприятиях»; 
- «Когда люди участвуют в жизни страны, принимают какие-то решения, 

интересуются этим не потому, что это приходит к ним в дом, а потому, 
что это происходит со всей страной, и для единого целого организма, в 
виде страны, это важно».

Зауважимо, що студенти, як і науковці, у визначенні поняття громадянська 
активність виокремлюють, насамперед, спрямовану дію особистості. 

Студентам було запропоновано відповісти, «Наскільки ви активні, і в чому полягає 
сама ваша активність?» в ході інтерв’ю київські студенти зазначили: 

- «Нещодавно вступила до громадської організації «Мистецький центр Кре-
ативний світ», яка пропагує здоровий спосіб життя… Ми влаштовуємо 
різноманітні конкурси, різноманітну волонтерську допомогу організовуємо 
для бійців АТО. На університетському рівні я профорг своєї групи… на-
магаюсь повноцінно доносити до всіх інформацію, забезпечити свою групу 
пільговим проїздом, також я була ведучою на декількох інститутських 
заходах, і займаю активну громадянську позицію;
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- «продовжую займатися певною громадською діяльністю, останнє чим я 
займалась – була волонтером в службі «Милосердя», ми для солдатів АТО 
виготовляли маленькі приємності»; 

студенти Мелітополя відповідали так: «были всем известные покраски моста или 
вешанья ленточек патриотической направленности весною прошлой. Так же давали 
патриотический концерт с украинскими песнями, …  часть студентов проводили 
«Ice Bucket Challenge» по сбору денег в АТО. Так же помогали самообороне Мелито-
поля, собирали деньги на медикаменты солдатам»; 

- «Я займалася благодійною акцією для дітей інвалідів, які хворі на ДЦП, та 
інші хвороби, збирали м’які іграшки, була волонтером, у дитячому центрі». 

Поле прояву громадянської активності студента не завжди включено у стіни на-
вчального закладу: студенти почали приділяти увагу заходам зі збирання коштів для по-
треб АТО; волонтерська діяльність направлена на військових та на переселенців із зони 
АТО; усі заходи та соціальні акції, в яких залучені студенти – носять проукраїнський, 
патріотичний характер. Саме військова агресія активізувала сучасних студентів з різних 
міст. 

Громадянська активність пов’язана з інтересами і мотивацією людини вирішувати 
не лише власні, а й суспільні та політичні проблеми, прагненням брати відповідальність 
за життя у своєму будинку, місті, країні, що проектується на темпи та розвиток як гро-
мадянського суспільства, так і країни загалом. Це підтверджує і дані фокус-групового 
дослідження:

- «в своєму районі, я один із тих людей, хто пише завжди в КМДА, безліч 
просто скарг на комунальні, житлові, транспортні, ДТП, та інше, і таким 
чином змушую звертати увагу на ті проблемні місця які є»; 

- «Для меня это был принципиальный момент, моя гражданская позиция за-
ключалась в этом. Если в двух словах – я не мог сидеть дома. Когда я сидел 
дома и смотрел новости через телевизор, я чувствовал себя, скажем так, 
не комфортно. Поэтому все свободное время я пребывал на Майдане».

Відповідно, громадянська активність спрямована на захист громадянських свобод 
і прав, є близькою до політичної активності. 

Політична активність – як складова громадянської активності – їдуть паралельно, 
та часто перетиняються і одна активність може перерости в іншу. Учать у виборчому 
процесі, це конституційне право кожного громадянина, проте студенти не завжди ним 
користуються. 

Участь у виборчих проце сах включає в себе набагато більше, ніж просто участь 
у голосуванні. Політична участь проявляється у свободі слова, зібрань та асоціацій; 
у здатності брати участь у веденні державних справ; у можливості зареєструватися в 
якості кандидата, проводити кампанії, бути обраним і займати посади на всіх рівнях 
державної влади [12 с. 35].

Одну з найповніших дефініцій поняття політичної участі дає у своїй роботі «Голос 
і рівність: Громадянський волюнтаризм в аме риканській політиці» Сідней Верба: «Під 
полі тичною участю ми маємо на увазі нескладну ді яльність, яка має на меті вплинути на 
дії уряду – або безпосередньо впливати на прийняття чи реалізацію державної політики, 
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або опосеред ковано впливати на вибір людей, які реалізу ють ці політики» [11 с. 322]. 
Верба каже, що в демократичному суспільстві політична участь означає можливість 
громадян впливати на уряд для задоволення своїх потреб та інтересів. 

На основі аналізу різних позицій науковців щодо сутності політичної активності 
вказано, що політична діяльність, політична поведінка, політична участь − це прояви, 
якісні характеристики, зовнішній (поведінковий) рівень першої. Внутрішній рівень 
політичної активності складають інтереси, мотиви, потреби, установки, переконання, 
цінності. Таку ж думку висловили під час фокус-групи: «А що вас змушує особисто 
це робити? – Особисто спонукає те, що … ось популярна зараз фраза: «якщо не я, 
то хто?». Політична активність зумовлена ступенем інтересу до політичних подій і, 
відповідно, може обмежуватися простим виконанням законів і правил, а може бути 
спрямованою на мобілізацію та солідаризацію навколо певної мети чи ідеї.

У процесі фокус-групового інтерв’ю автор намагався з’ясувати, наскільки далеко 
студенти готові зайти задля відстоювання своїх прав, якщо їх буде порушено саме в 
стінах вишу, в якості прикладу, модератором були згадані події 2014 року, коли студенти 
медичного університету ім. Богомольця захопили адміністративне приміщення навчаль-
ного закладу з вимогою відсторонити ректора. Студенти також мали змогу розповісти 
про їхнє ставлення до цієї події: «Все залежить від ситуації. Якщо ситуація вимагала 
того, і нічого не можна було змінити, то, в принципі, я вважаю це виправданим. От 
хіба в нас не трапляються такі ситуації,  от коли реально потрібно щось змінити? – 
Трапляються. А якщо адміністрація не хоче нічого з цим робити, то я думаю це не 
так вже погано, це можна виправити; 

- «Це називається «про наболіле». Я більш ніж впевнена, що студенти на-
магалися все це вирішити демократичним шляхом, а коли їх вже не стали 
слухати, то звідси і пішов наступ на корпус»; 

- «А чи здатні на ви на подібні протестні заходи? - Якщо ти будеш не один, 
то так. Справа в тому, що може згуртуватися одна наша група, може згур-
туватись один наш інститут, але це крапля в морі між інших інститутів. 
Якщо нас підтримують – звісно». 

Також студенти усвідомлюють, що подібні дії можуть і не привести до позитивних 
зрушень: «Все зависит от того, насколько будет отдача. Если какой-то результат 
будет виден спустя какое-то время, не обязательно в самом начале…»

Проте студенти не завжди поділяють думку, що треба відстоювати свої права 
жорсткими діями: «Я считаю, нужно пытаться добиваться более демократическими 
методами, а не захватывать здания»; та наводять приклад мирного врегулювання 
непорозумінь з адміністрацією гуртожитку: «Комендант не разрешал заходить но-
чью, в общежитие,  студентов наказывали. Наши поднялись все, собрали подписи, … 
ходили к ректору, и сейчас условия намного смягчились. Мне кажется, что сейчас на 
практическом уровне это вполне достижимо».

Актуальною проблемою у нашому суспільстві є проблема стимулювання грома-
дянської активності. Стимулювати громадянську активність можна, запроваджуючи 
на державному рівні різні програми та проекти, створення громадських комітетів, 
проведення громадських слухань тощо. Проте залучення до такого виду громадянської 
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діяльності як політична участь провладним соціальним інститутам мало вдалося.  Зма-
гання політиків за голос молодої людини та всілякі намагання громадських активістів 
перетворити голосування у молодіжний тренд, явку молоді на позачергових парла-
ментських виборах не збільшили. Замість електоральної активності молоді українці 
обирають громадянську [9].

Підтверджує це і соціолог  Михайло Міщенко, який аналізуючи, наскільки були 
активними різні категорії населення на парламентських виборах у 2014 році, відзна-
чив досить низьку активність молоді, власне як і на попередніх виборах. Але якщо на 
виборах Президента, за оцінками соціологів, у голосуванні взяли участь 44 % молодих 
людей, то на парламентських –  лише 35 %. Рівень участі молоді у виборах має тенден-
цію до зниження, причому це спостерігається ще з кінця 90-х років. Певним винятком 
стало голосування у 2004 році, коли під час сплеску Помаранчевої революції і гро-
мадянської активності, у виборах взяли участь  71 % молодих людей, але  на виборах 
2006 року серед молоді проголосувало вже 57 %, 2007-го  – 56 %, на президентських  
виборах цього року – 44 %, тепер от – 35 %. Тобто, незважаючи на всі заохочувальні 
заходи і кампанії,  молодь є найменш активною у виборах» [4].

Висновки. 
Неготовність студентів до активних дій обумовлена невпевненістю щодо досяг-

нення поставлених цілей та відсутністю підтримки з боку однолітків.
Низький рівень політичної активності (участь у виборах, членство в політичних 

партіях) компенсується високим рівнем соціальної і громадської активності (громадські 
та волонтерські об’єднання).  Це свідчить про недовіру до політичних інститутів, (за 
останні роки рівень недовіри тільки зріс) та усвідомлення молодих людей, що треба 
розраховувати виключно на власні сили. 

Політична активність студентства має чималий ресурс для свого розвитку. По-
перше, студентство складає найбільш організовану групу молоді; по-друге, українське 
студентство може використати (і використовує) досвід своїх “побратимів” – студентів 
інших країн; по-третє, активність молоді викликає дедалі сильніше суспільне визнання 
і поповнюється новими елементами в умовах кризових суспільно-політичних процесів, 
які проходять в Україні. Для ефективної взаємодії держави та молоді у державотворчому 
процесі необхідно усвідомити, що держава має визначати молодь активним суб’єктом 
процесу, а не лише об’єктом ідеологічного та виховного впливу.

Регіональні дослідження громадянської активності студентства епізодичні,  хоча в 
Україні гостро відчувається проблема не тільки культурного  але й політичного регіо-
налізму. Для того щоб державна молодіжна політика була ефективною, вона повинна 
ґрунтуватися на глибокому, максимально об’єктивному аналізі реального стану сту-
дентської молоді, який здійснюють різні науки, з урахуванням регіональних факторів 
(територіальна специфіка, культурні традиції, політичні настрої тощо). Дослідження 
цього феномену повинні проводитись як на державному рівні, так і на місцевому 
– професійними силами безпосередньо навчальних закладів (кафедрами соціології, 
лабораторіями соціологічних досліджень тощо).
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SOME ASPECTS OF CIVIL ACTIVITY STUDENT YOUTH 
IN MODERN REALITIES

S. Z. Salnikov
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When building a democratic society, with its European values, the role of youth is quite 
signifi cant. Particular attention is paid to the students, because no events in public life do 
not happen without the involvement of this community.

In the article considered the main approaches to the interpretation of the defi nition 
of “civil activity” also describes the characteristics and meaning of the term suggested by 
modern scholars that exist in domestic science. Theoretical questions that the author considers 
to have found empirical implementation. In particular, the article presents the results of our 
qualitative research (focus group), which reveals the students’ understanding of civil activity. 
Defi ning common and distinctive features in the interpretation of the phenomenon of civil 
activity in scientifi c discourse and everyday understanding of students – a new word in the 
study of this phenomenon. Qualitative research is also allowed to determine the subjective 
factors that increased civic activity of students. However, the current issues in our society 
is the problem of stimulating civic activity.

The fi ndings indicated that the low level of political activity (participation in elections, 
membership in political parties) offset by a high level of social and civil activity (public and 
volunteer associations).

Separately, the author stresses the importance of research and civic engagement of 
students, not only at national but also at regional level, because the specifi cs regions affects 
the consciousness and values   of young people.

Keywords: civic engagement, students, civil society, educational environment, civic 
values.
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Проаналізовано трансформацію соціальної структури сучасного суспільства та 
соціальні зміни, зумовлені процесами глобалізації, що сприяють формуванню но-
вих суб’єктів соціальних перетворень. В статті розглянуто накковий дискурс щодо 
соціальних рухів та уточнено основні поняття їхнього дослідження. Запропоновано  
теоретичну інтерпретацію структури суспільних рухів та здійснено порівняльний 
аналіз суспільних рухів та соціальних організацій. 

Ключові слова: суспільний рух, організація суспільного руху, соціальна організація, 
ресурси, мережева соціальна організація.

Домінуючими підходами у дослідженні сучасних суспільних рухів прийнято вва-
жати парадигми  мобілізації ресурсів та  нових суспільних рухів. Парадигма мобілізації 
ресурсів (М. Олсон, Ч. Тілі, Дж. Мак Карті, М. Залд) фокусується на організаційному 
мікрорівні; досліджує суспільні рухи як раціонально організований, невід’ємний еле-
мент суспільного життя, тип раціональної колективної дії, що орієнтується на досягнен-
ня конкретних чітких цілей. Парадигма нових суспільних рухів (А.Турен, А. Мелучі,  
П. Гунделах, Ю. Габермас, Р. Інглегарт) зосереджується на виникненні, розвитку 
конфліктів та результаті рухів, що полягають у позитивних змінах в суспільстві та 
його цінностях, акцентує значення соціокультурних детермінант, концентрує увагу 
на макрорівні суспільства. Краще розуміння соціологічної інтерпретації суспільних 
рухів ми зможемо мати, звернувшись до наступних визначень. 

Суспільні рухи – сукупність колективних дій, великої кількості людей, спрямованих 
на підтримку певних соціальних процесів і змін або на протидію їм. Колективне утво-
рення, що діє тривалий час, метою якого є сприяння чи супротив соціальним змінам 
у суспільстві чи соціальній групі. Колективна спроба реалізувати загальні інтереси 
колективними діями [ 2, c. 210 ]. 

Суспільні рухи можна розглядати як колективні дії, що прагнуть встановити новий 
«порядок життя» [3, c. 585]. Суспільний рух є формою цілеспрямованих  колективних 
дій, результат, перетворення цінностей та інститутів суспільства [10, c. 3]. Суспільні 
рухи перебувають у динамічному процесі самоорганізації, заснованому на постійному 
виникненні та відтворенні протестних практик і структур [10, c. 134]. Суспільний рух – 
колективний суб’єкт із визначеною ідентичністю, включеністю у соціальні мережі та 
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колективну дію, спрямовану на досягнення соціальних змін  [9, c. 119]. Суспільний 
рух – одна з форм існування громадянського суспільства, його самоорганізація, яка має 
на меті досягнути політичні, гуманітарні, екологічні та інші цілі [8, c. 51]. 

На підставі цих визначень можна виділити важливі аспекти суспільних рухів: 
конфліктна колективна дія, що включає опір чи сприяння суспільним змінам, запере-
чення домінуючих цінностей, інститутів, структур, ідентичність, неформальна мережа, 
колективні виробництва,  громадянське суспільство. 

Західні дослідники (Charles Tilly, Alain Touraine, Christian Fuchs) вважають, що 
суспільні рухи є частиною системи громадянського суспільства, невід’ємним еле-
ментом політичної системи суспільства, що виконує самостійні функції та піддається 
раціональним моделям пояснення. 

Суспільні рухи динамічні соціальні системи, що постійно виробляють і відтворю-
ють політичні теми, які демонструють протест існуючій соціальній структурі та пошук 
альтернативних цілей і моделей суспільства. Суспільний рух протестує проти існування 
певних соціальних структур, але й прагне активно перетворити суспільство, визначає 
цінності і цілі, які повинні спрямовувати ці процеси трансформації.  Суспільний рух 
це – колективний діючий суб’єкт, який включений у конфлікт за суспільне управління 
культурними ресурсами. Проте конфлікт може існувати тільки у відкритому суспіль-
стві, наділеному демократичними інститутами. Суспільні рухи не є головним чинником 
суспільного розвитку, але можуть представляти силу, що змінює суспільство. Суспільні 
рухи замінюють класи і таким чином стають соціальними діячами сучасності [7, c. 89].

Раціональний характер суспільних рухів розкривається через наступність інститу-
ційних та позаінституційних форм колективних дій (позаінституційні форми (мітинги, 
демонстрації, бунти) розглядаються як продовження інституційної політики неінсти-
туційним способом). Колективна дія – це низка взаємодій між представниками влади 
та індивідами, що виступають від імені соціальної групи, без інституційного представ-
ництва, з вимогами зміни владних структур та підкріплення своїх вимог публічними 
демонстраціями масової підтримки [14, c. 7].

Колективні практики суспільних рухів (колективні актори) виступають альтерна-
тивними соціальними структурами громадянського суспільства. Вони виконують кому-
нікативну функцію, виявляють суперечності суспільства, що призвели до соціальних 
проблем, пропонують альтернативні рішення. Суспільні рухи прагнуть привернути 
громадську  увагу до тем і проблем, які ігноруються і не повідомляються доміную-
чими акторами та виступають однією з форм альтернативної політичної комунікації. 
Суспільні рухи виконують роль неінституціалізованого громадянського суспільства. 
Грунтуючись на актуальних політичних і соціальних подіях, виступають механізмом 
самокритики суспільства та приводять до виробництва та відтворення протестних 
структур [15, c. 117].

Суспільний рух передбачає залучення великої кількості людей та створення 
організаційних форм для здійснення своєї діяльності. Тому, одним з важливих питань 
у розумінні суспільних рухів є співвідношення понять суспільного руху та організації. 
Деякі автори вживають поняття суспільний рух та організація  як тотожні для по-
значення  мережі  взаємодії, проте,  застосування до аналізу суспільного руху визна-
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чень, узятих з організаційної теорії  тільки частково пояснює організаційну структуру 
суспільних рухів.

Соціальна організація є формальним соціальним утворенням з визначеною верти-
кальною структурованістю, стійкістю, інструментальністю, ефективністю, наявністю 
певних правил і норм, що регулюють поведінку її членів. Ознаками суспільного руху 
виступають фактори ефективності, результативності, потенціал дії, статус актора, 
наявність мети, масовість, специфічна організаційна структура, тактика, взаємодія з 
соціальними інституціями, мобілізаційні можливості організації. 

Для мобілізації колективних дій необхідні ускладнені організаційні форми та спо-
соби комунікації. Структуру суспільних рухів складають активісти, постійні учасники, 
прихильники, що залучаються до конкретних акцій, займають певні рольові позиції 
та володіють достатньою ефективністю. Проте суспільні рухи уникають організації, 
збудованої у формі ієрархії. Вони є неформальними горизонтальними структурами, з 
низьким рівнем дисципліни та тривалості [ 13, с. 416].

Сучасні суспільні рухи виникають в епоху розвитку мережевих принципів ор-
ганізації. Тому їх інколи порівнюють з моделлю мережевої соціальної організації 
та виокремлюють: неієрархічність, децентралізацію, гнучкість, рухливість, легкість 
створення та швидкість розпаду структур, відкритість мережі, загальнодоступність 
інформаційних ресурсів мережі, рівноправність учасників незалежно від їхньої ролі, 
ресурсів, вторинність форм і структур по відношенню до змісту діяльності, організація 
рухів на принципах вільної, добровільної асоціації, самоорганізація та самоуправління 
як механізми життєздатності руху [1, c. 41].  

На думку М. Діані, відмінність між суспільними рухами та іншими соціальними 
акторами складається, головно, не у відмінностях  організаційних характеристик, 
моделей поведінки, а у тому факті, що суспільні рухи самі не є організаціями. Вони 
виступають мережами неформальних взаємодії між різними акторами, які можуть 
включати чи не включати формальні організації  [10, c. 13]. 

Дослідження організаційної структури суспільних рухів можливе через розкриття 
його організаційних форм та мобілізаційних ресурсів. Зокрема, суспільні рухи, з одного 
боку, є мережами неформальних зв’язків, а з іншого – здатні утворювати організовані 
форми. Суспільні рухи – горизонтальні утворення мережевого характеру з одним 
або декількома «ядрами», організаціями суспільного руху (SMO – social movement 
organization) – особливої групи людей, що складає організаційне ядро суспільного руху 
та забезпечує раціональність дій руху. Суспільні рухи можуть включати в свою структу-
ру організації, але основою їхньої діяльності слугують зусилля людей, що підтримують 
ідеї, цінності даного суспільного руху. Західні соціологи визначають суспільні рухи 
як специфічний спосіб координації колективної соціальної дії, заснований на стійких 
зв’язках між автономними  організаціями  та групами. Водночас, їхні елементи можуть 
бути пов’язані між собою інтенсивними зв’язками солідарності, які йдуть «поверх» 
кордонів конкретних організацій, тим самим знаходячи взаєморозуміння і підтримуючи 
свою ідентичність [7, с. 52]. 

Організаційна структура суспільних рухів залежить від мобілізаційних ресурсів. Ре-
сурси поділяють на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх ресурсів відносять організаційні 
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умови, які присутні в суспільстві і впливають на формування організації суспільного 
руху. Внутрішні ресурси включають: лідерство, солідарність, мобілізацію. Всі внутрішні 
ресурси можна розділити на три класи: організаційні, лідерські та ресурси солідарності. 
Інші класифікації поділяють ресурси на моральні, матеріальні, інформаційні, людські, 
владні ресурси як засіб за контролем колективних дій, мобілізаційні, що забезпечують 
залучення владних акцій. Під ресурсами розуміються люди, фінанси, територія, час, 
інформація, соціальні та особисті зв’язки, комунікації, різні види технічної підтримки, 
культурний капітал, рівень освіти учасників руху і багато інших можливостей, якими 
володіє суспільство і які рух може перетворити у свої ресурси. 

Отже, співвідношення таких соціальних суб’єктів як соціальна організація та 
суспільний рух може бути визначено так: 

- особливістю суспільних рухів є проміжне місце між групою, соціальною 
організацією, інститутом як агентами колективної дії та суспільством за-
галом; 

- соціальна організація є формальним соціальним утворенням, тоді як 
суспільний рух – неформальна мережа, з низьким рівнем формальної 
організації; 

- для суспільних рухів характерна відсутність ієрархічної організаційної 
структури, їхня діяльність має відносно високий рівень стихійності;

- суспільні рухи не мають стійкого інституційного статусу; 
- окрема організація не є суспільним рухом; 
- суспільні рухи можуть включати у свою структуру організації, водночас, 

учасники руху можуть створювати паралельні зв’язки за межами кордонів 
окремих організацій; 

- у процесі тривалого існування суспільні рухи втрачають свій неформальний 
характер і утворюють нові соціальні структури.
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The transformation of the social structure of modern society, social changes caused by 
globalization contribute to the formation of new social actors of social change. Constructive 
potential social actions of people in the process of transformation helps create new forms of 
social relations and practices. Modern society is characterized by new forms of collective 
activity, which have the following characteristics: new goals, new social community, new 
means of action, a new type of organization.

In Ukraine, the transformation is accompanied by changes in understanding their role 
of citizens in the management of society. The advantage of democratic values promotes 
alternative social structures of civil society and the gradual accumulation of experience 
informal organizational activity.

A very important study of social movements as a type of collective action to change, 
the transformation of values and institutions of society. The article is devoted to main 
theoretical approaches to the study of social movements in contemporary sociology (resource 
mobilization and new social movements); the theoretical interpretation of the structure of 
social movements, comparative analysis of social movements and social organizations.

Proved that feature social movements are  an intermediate position between the group, 
social organization, institutions as agents of collective action and the public in general and 
the ambivalence of the organizational structure that includes a network of informal relations 
and organized form.

Keywords: social movement, social movement organization, social organization, 
resources, networking social organization.
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