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The chosen research results of the last fi fty years, concerning Polish school and teachers 
in the opinion of pupils, which have been presented in the paper herein, indicate that in the 
last two decades the pupils’ opinions of school functioning and teachers have been improved 
while comparing them to those of previous years (from the period 1960–1989). However this 
thesis seems to be justifi ed in the light of representative results obtained from nationwide 
researches. It may be concluded from the other regional researches from the 90’s and after 
the year 2000 that rather ambiguous attitude was observed among students towards school 
as the place of their comprehensive development, and their teachers. This situation is likely 
to result from the fact that Polish education system is still undergoing changes towards the 
European level of education. Although this process has not been accomplished yet, it is mov-
ing in the right direction of «good school», which modern oriented teachers call the school 
of the future. In Poland, however, still crucial is the question: whether the current Polish 
school is prepared to take up challenges that should enable multidirectional development of 
pupils? Therefore this paper aims is an attempt to fi nd the answer to this current question.  

Keywords: Polish school, teachers, pupils, multidimensional development.

The school is one of the oldest and most important institutions of social life. Its genesis 
goes back to the times of the Greek and Roman Civilisation, when its ideological fundamental 
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assumptions were formed and subsequently enriched by extensive experiences of later ages: 
of the Middle Ages, the Renaissance, the Age of the Enlightenment and the Positivism. Since 
times immemorial a sequence of transformations took place at the school, and for achieving 
the contemporary shape successive reforms in Polish, European and world educational tenden-
cies, philosophical, ideological trends and social and economic transformations contributed 
[1, p. 221]. Regardless of an era, the school was a subject to the ceaseless criticism, on the 
part of theoreticians of the education, such as, for instance: J. Illich, Ph. Cooombs, H. von 
Schoenebeck, E. E. Geissler and others. It is worth to indicate authors who are perceived 
as a contemporary critics of school in Poland: T. Lewowicki, C. Banach, Z. Kwieciński, 
A. Nalaskowski, T. Pilch, and K. Denek [2, p. 17, 23]. Criticism, however, is needed and 
desired, because it leads to the expected changes and allows their development. 

It seems the truth that is not possible to give an adequate opinion on school, to design 
or to introduce reforms without taking into consideration the voice of individuals, who act 
in it: mainly of pupils and also teachers. This study, however, discusses the school and its 
aspirations towards the modern institution and the environment of pupils’ multidimensional 
development through the prism of their opinion. 

The term «school» has numerous designations and it symbolises a multitude of scopes. 
It is perceived as a building, a workplace, an organisation and an institution established with 
a view to the planned and systematic education and raising individuals of different ages, ac-
cording to the adopted plans and curricula [3, p. 265]. Also an interaction with a pupil’s family 
home is an objective of the school in the process of having an infl uence on their multidirec-
tional development: emotional, intellectual, spiritual and physical [4, p. 14–15; 5, p. 159–164]. 
Inetta Nowosad notes that: «Cooperation of teachers and parents consists in supporting pupil 
development actively through including parents in the educational process of their children» 
[6, p. 341]. The school prepares them to choose their way of living and independent life [7, 
p. 6] in the ever-changing world. It aims at supporting the development of an individual pupil 
[8, p. 178]. Therefore, the school’s objective is not only imparting knowledge to pupils, but 
also – in comparison to the social transformations of a contemporary family – exercising the 
education-protective functions. Thus it has a more complex function to fulfi ll – not only to 
convey knowledge, but also by means of teaching methodology to introduce students into 
cognitive processes and moreover in the face of social transformations of a modern family 
school fulfi lls educational and caring functions. At the initial stage of education, school for 
every single student becomes one of the most import and places affecting the process of shap-
ing their personality. School infl uences by means of its daily course of students attending it 
and it is a very important place for socialization as well as it introduces a young generation 
into culture [9, p. 7, 48, 50–52]. 

For promoting development of pupils and correct realisation of functions entrusted to 
the school, it is not enough to supplement or convert curricula and to improve the teaching 
and raising methods. The contemporary school should be qualitatively new and open for 
changes. Its objective is to create better conditions of education, in a friendly atmosphere, 
and imposing greater requirements [10, p. 173]. 

The present school should give her graduates not only specifi c knowledge, but fi rst of 
all the skill of independent learning. Moreover it should teach the adaptation to the quickly 
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changing conditions of life, to develop: elasticity in thinking and working, enterprise, active 
and creative. Such position is the element of system preparing young people to work [11, 
p. 206; 12, p. 51–55].

Nowadays we observe the creation of «expert society», in which the importance of 
education is focused on and professional activity assumes expert character [24, p. 40–41], 
the question about good quality of education and consequently good school is of even greater 
importance then never before. 

Striving for good school is equivalent to holding educational establishment that is 
modern, innovative, open to environment, safe, friendly, capable of transformations, changing 
thus fl exible response to the needs of participants in education and the environment. Such 
school not only teaches and cares but also supports its students in the versatile development 
of their personalities. It is considered that in the knowledgeable society school must undergo 
constant improvement depending on the needs and conditions of contemporary times [10, 
p. 170–175]. The school that is in need is the one which in the strain of daily educational and 
caring activities aspires to be the establishment: dynamic, modern, immediately responding 
to changing reality, taking care for excellent students as well as supporting those with 
poorer results, responsible for the versatile development of its students [25, p. 66–68; 26, 
p. 8–16]. 

School should also join the families and other educational entities to prepare young people 
and children to life, mainly to fulfi l the family and citizenship roles. Moreover, together with 
other institutions they should develop pupils’ life [10, p. 173]. The need of opening the school 
«to the outside» is also recognised by I. Nowosad who claims that the future of the school is in 
the very necessity of its entities to cooperate and to open to external environment [8, p. 357]. 

The objective adopted in this article is recognition of the pupils’ developmental potentials 
at the Polish school through the opinions expressed by them. Therefore the chosen results 
and conclusions from various surveys were analysed in the period over than fi fty years: since 
fi fties of XX century till 2013. The presented empirical material, of course, does not constitute 
the exhaustive study on how the school functioning and teachers’ work are evaluated by the 
pupils. However, it is possible basing on it at least generally to depict the tendencies which 
over last decades have taken place in the Polish educational system. 

The conclusions based upon the selected research results from 
the period 1960–1989

One of the fi rst researches carried out by Hanna Świda after World War II, in the years 
1956–58, among high secondary school students in Warsaw it is to be concluded that school 
education was not attractive for those students who were forced to realize their interests off 
school. According to their opinion, school did not develop students’ potential capabilities and 
awarded those who were poorly independent, with average intelligence, and who satisfactorily 
carried out their duties imposed by educational program. Students liked their teachers but 
hardly ever respected them and did not trust their teachers with their private problems. The 
youth formed their postulates referring to the required image of school. According to their 
opinions, school should be well organized and provide attractive knowledge that would be 
useful to understand life better. Teachers should be wise people and should understand the 
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youth, not to judge them based on appearances, be trustworthy and knowledgably guide 
young people [13, p. 121–127, 134]. 

Studies of Świda point at the fact that pupils could not develop fully at the school func-
tioning in this way, they were conscious of small development potential, and moreover – they 
felt the need of the educational system reform. Numerous demands directed at the school and 
teachers are an evidence of the above. 

The fi ndings of researches carried out in 70’s and 80’s of the last century show that the 
tendency for negative evaluation of the school and teachers by the young people persists. 
Majority of those days students evaluated the atmosphere at school as defi nitely bad. School 
tasks did not require, according to their opinions, any creativity, individual ideas and solu-
tions. The students emphasized that they had learnt the content of their course books and 
then reproduced information in this way obtained. Tasks undertaken by school were quite 
unattractive to them. In the youth’s opinion, school more often awarded conscientious realiza-
tion of student duties (‘excellent student’) – as confi rmed by 72,0% of the surveyed students, 
and less often courage to express one’s own opinions and beliefs (6,7%). Almost 70,0% of 
learning students claimed that teachers preferred students who did not ask ‘problematic 
questions’ [14, p. 230–231]. 

The 70’s and 80’s, like the fi rst two decades of the People’s Republic of Poland (PRL), 
did not bring the radical changes in the Polish educational system. The pupils – as the above 
conclusions from surveys show, were not satisfi ed with their development at school. The 
school tasks did not release the activity and the creativity in them. The above data also shows 
that the teachers remained passive, they only required from pupils as much as it was provided 
for in the approved curriculum. This situation was very disadvantageous not only for the 
talented students who wanted to pursue their passions and aspirations, but also for so-called 
average or poorer pupils, who probably did not feel motivated for developing the creativity 
in themselves, expanding interests during lessons or extracurricular classes. 

What comes as surprise is that teachers of these days – as results from the research carried 
out by Public Opinion Research Centre (CBOS) from 1986 – in defi nite majority (92,8%) 
declared that school should above all encourage students to demonstrate their initiative, and 
91,4% of them were of the opinion that school’s fundamental task was to award the skill of 
independent thinking [15, No 0163]. 

The declarations made by the teachers had nothing to do with their practical application 
during school lessons. The most probable obstacle in the realization of the above mentioned 
task must have been the Polish political system of those days (PRL), which supervised the 
content of knowledge provided by teachers to their students. Lack of free fl ow of information 
among teachers and students and restrictions imposed by censorship to the education program 
did not favour the development of partnership bonds between teachers and students and rather – 
as results from the research from the 80’s – application of autocratic style when working with 
students on daily basis [14, p. 233]. A very dangerous, related variety is autocratic – defensive 
style called by Janusz Reykowski – the insecurity complex. This style results from the anxiety 
related with defending one’s authority and refl ects a teacher’s fear of students undermining 
his/her authority and disobeying his/her orders. For this reason there are undertaken action 
timing at keeping constant control over students and using strict punishment even for trivia 
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failures. Students’ reaction are usually various defensive behaviors consuming a lot of energy. 
Teachers using that style of controlling realize mainly their own objectives and fulfi ll their 
own needs – without delving into the needs of a group or individuals that are controlled by 
them. Overusing of this style results in the deterioration of the relationship between teachers 
and students and may lead to numerous open and hidden confl icts [14, p. 232]. 

The conclusions based upon the selected research results after 1989
In the 90s changes in the education and caring styles realized by school started to be 

observed. The emphasis was put on intense improvement of teachers’ qualifi cations, extended 
promotion of activating methods of teaching and participation of educational institutions 
representatives in diverse central and international programs supporting the development of 
teaching competences. This caused remarkable change on the methods and quality of work 
at school. Nevertheless this process did not take place in all the educational sectors at the 
same time [16, p. 61]. This fact was related to the inertness of traditional teaching and caring 
model, which despite social and political transformations in Poland after 1989 is still present 
in the consciousness and work of teachers in many schools. 

Findings of the regional researches conducted in the period 1995–2004
Rich resource of empirical material from that period has been provided by Józef Kuźma, 

and his empirical study based on the research carried out in the period 1995–1999 in 58 
schools (primary schools including fi rst level music schools) in the Polish regions, such as: 
Malopolska and Malopolska Wschodnia. 

The research was of quantitive and qualitative nature. Poll method based on empirical 
methods and techniques constituted the basis for qualitive research. The latter ones were 
founded on various interviews and brainstorming session. In the research participated both 
teachers, pupils as well as their parents. By means of a questionnaire survey there were 
researched 184 teachers, 131 pupils and 837 pupils’ parents. In the brainstorming sessions 
participated 285 teachers, 577 pupils and 52 teachers. In the research there were used 35 
seminar papers [17, p. 135–138]. In the paper herein there have been used only some parts 
of the research results, namely those related to pupils opinions on school and teachers.

It results from the research that to the question: «if teachers introduce novelties and 
interesting ideas in their lessons?» pupils answered positively in the following schools: 29,7% 
at the Primary School in Zebrzydowice, 44,% at the Primary School in Myślenice, 46,4% at the 
Primary School in Rajsko, 66,6% at the Primary School in Skawinia and 70% at the Primary 
School in Jeleśnia. While to the question: «if teachers devote their time and help weaker 
or excellent students after lessons?» pupils answered positively in the following schools: 
24,6% at the Primary School in Zebrzydowice, 46% at the Primary School in Myślenice, 
55,1% at the Primary School in Rajsko, 60% at the Primary School in Jeleśnia, 63% at the 
Primary School in Trzebowisko and 66,6% at the Primary School in Skawina. The answers 
provided to the further questions such as that one: «if students like going to school?» also 
indicate to what extent school constructively infl uences its pupils’ development, because 
55–75% of the surveyed students answered positively to this question. It is worth focusing 
on the distribution of the opinions related to their expectations to be offered help by teachers 
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in diffi cult situations. The following numbers of pupils asked their teachers for help: 13% at 
the Primary School in Trzebowisko, 20% at the Primary School in Myślenice, 31,9% at the 
Primary School in Rajsko, 33% at the Primary School in Skawinia, 48,6% at the Primary 
School in Zebrzydowice, 60% at the Primary School in Jeleśnia and surprising 100% at the 
Primary School Harenda [17, p. 191]. 

The above answers are not unequivocal but only indicate that in particular schools 
students differently evaluated school’s creativity. It may be observed that some of these 
schools (in Rajsko, Skawina, Jeleśnia), were positively evaluated by the majority of pupils 
[17, p. 191]. The development potential of pupils at these schools was therefore greater than 
in the others. This result is a good exemplifi cation of the thesis cited above after J. Kordziński 
that changes in the Polish educational system in 90’s did not proceeded simultaneously in all 
educational sectors: in some they were more visible, and in the others – less.

The latter tendency is confi rmed by analysis of graduation works of J. Kuźma carried out 
by the author in his book Nauczyciele przyszłej szkoły (Teachers of the Future School) issued in 
2000. For instance, the pupils of Primary School in Żarki claimed that in their school: novelties 
and interesting ideas were seldom introduced during lessons; teachers did not devote enough 
time for skillful students, and extra activities were hardly ever organized [17, p. 191–192]. 

Very critical were the opinions on school expressed by the pupils attending one of schools 
in Cracow. The answers provided by the pupil indicate that: only 3,5% of them entrusted 
teachers with their problems; 6,5% thought, that teachers from their school introduce novelties 
and interesting ideas into their lessons; 13% claimed that teachers offer additional lessons 
both good students as well as those with poorer results [17, p. 194]. 

Similar opinions were expressed by the students of the Primary School in Staniątki. Most 
objections were to the amount of program material and the frequency of different types of 
written tests controlling their work. Moreover they claimed that the majority of teachers gave 
additional lessons only to weaker students – as a part of compensatory classes, and seldom to 
more talented students unless they participated in subject competitions. Student also claimed 
that there are too few extra mural classes. Small rate of the surveyed students (about 10%) 
confi ded teachers with their problems [17, p. 195–196]. 

The chances of multidirectional development of pupils in the above schools were low. 
Their opinions on teacher attitudes, who did not arouse passion, various initiatives in pupils, 
did not suggest them interesting ideas, are an evidence of it. Moreover, there were too few 
extracurricular classes, during which pupils could expand their knowledge or develop other 
abilities. The result that such a little percentage of pupils (up to 10%) turned to their teachers 
with problems is also alarming.  

The problem related to students’ evaluation of the possibilities for development provided 
by modern school and their teachers was raised in the research carried out in the years 2002 
and 2004 among the high secondary students from Sandomierz and Chobrzany. The results 
show that 60,8% of students were of the opinion that nowadays school helps students to de-
velop their skills. In the researched period there was to observe slight strengthening of this 
opinion from 58,3% to 63,3%. However students lower evaluated the requirements set by 
their teachers. To the question:»Do your teachers require from you to be creative, to provide 
individual ideas and solutions?» 51,1% of students gave positive answers. Nevertheless 
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within the period from 2002 to 2004 there was observed the decrease of positive answers 
from 55,7% to 46,6% [18, p. 174–176]. 

Looking at the example of the secondary schools in Sandomierz and Chobrzany it is 
possible to conclude that about half of the pupils positively referred to the development po-
tential that the school offers to the pupils nowadays, moreover they claimed that their teachers 
required a positive and creative posture from them. This result should be regarded as not half 
bad, however not fully satisfactory, because the remaining half of secondary-school pupils 
did not notice use of activating teaching methods towards them, probably assuming that they 
could not develop their full developmental potential at school.

The next researcher who is J. Truskolaska carried out the pedagogical research among 
the students of secondary schools in Lubelszczyzna in the year 2004. The problem was the 
question: «what is the role of the researched schools at the student’s free time organization?». 
It appears that 77% of the students take part in classes organized after lessons. The most of 
them take part in these classes at their own schools. The most popular are physical exercises 
and all interests connected with sport. Nevertheless only 27% of the researched students stated 
that they chose their classes in free time, because her or his teachers proposed or suggested 
it. At the some time 31% of the researched pupils do not take part in any classes organized 
at their schools. They state that these classes proposed by schools were not interesting for 
the pupils. Sometimes they have problem with coming to school after lessons – they have 
no buses or to much work at home. These factors constitute diffi culties in development of 
youth in many villages in Poland. But in lights of that research, we can state that the school 
initiated, in many situations, the development of youths during the classes organized in their 
free time [19, p. 207–227]. 

The fi ndings of Truskolaska may be regarded as benefi cial for the development of a pupil 
at school, but only to some extent. On the one hand, most of the pupils participated in the 
extracurricular classes at their school, however, one the other hand – every third pupil did not 
participate in them, regarding them as unattractive. Also the fact that it was the sports classes 
that enjoyed the greatest popularity with examined pupils is alarming. Other types of classes 
(artistic, scientifi c and public activity) did not gain such renown as the sports classes. One 
may state that pupils in the Biała Podlaska district were satisfi ed mainly with their physical 
development. However, practising sport does not develop the entire personality of a pupil. 
Knowledge acquired from this research should force teachers from this school to refl ection, 
whether they really did everything to encourage pupils to develop other – non sport abilities 
and passions. 

The material presented above originates from various regional researches, thus it is 
diffi cult to draw general conclusions based on it. In order to verify it we should refer to the 
results of representative studies carried out by one of the main research institutions in Poland, 
i.e. Central Opinion Research Center (CBOS) in the years 1998–2013. 

Nationwide research projects conducted in the period 1998-2013
It results from them that students’ opinions concerning their teachers remarkably 

improved in a period of ten years (1998–2008): from 47% to 61% the number of students 
claiming that the majority of teachers attempt at teaching them individual thinking increased; 
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the number of students positively evaluating teachers behaviour (as fair and tactful) increased 
from 32% to 44%; the percentage of students convinced that all or the majority of teachers 
talked with them openly about their problems and confl icts at school and the ways to solve 
them increased from 26% to 37%; the number of young people of the opinion that the majority 
of teachers do not care about teaching them something decreased from z 21% to 16%; the 
number of students claiming that teachers are interested only in teaching skillful students 
and neglecting weaker students decreased from 39% to 32%. These changes are particularly 
visible when juxtaposing the results of the research from the years 1998 and 2008. From the 
fi ve-year perspective (2003–2008) the scale of changes seems smaller, however it is present 
and should be included in the above described tendency [20, p. 29–30, 32–34, 46–48]. 

In the next research period (2008–2010) there was some weakening of the positive 
opinions of students referring to their teachers. The evolution made by pupils as regards as 
their teachers was stopped and in some cases even receded:

− no change observed in the rate of students (37% in 2008 and 36% in 2010) claiming 
that all or majority of teachers discuss openly with them school problems and confl icts as 
well as solutions to them [21, p. 27–28]. 

One may state that opinions on the work of teachers and their attitude to pupils improved 
considerably in period 1998–2008. This improvement in the large degree was registered at vo-
cational high schools and technical colleges, whereas in the smallest – at fundamental vocational 
schools. The most noticeable increase in the developmental opportunities for the pupils was at 
high schools and vocational high schools, i.e. at schools, which nowadays prepare a pupil for 
studying at the universities. At fundamental vocational schools certain stagnation was noted – 
inertia of traditional teaching methods, which were often criticised by pupils in the period of 
the People’s Republic of Poland (PRL), and the use of which was refl ected most likely in low 
pupil evaluations concerning schools of this type. It seems that this area of education requires 
bigger intervention, reform and integrating the education with the remaining levels of educa-
tion. However, it does not change the fact, that in the light of the opinion of pupils themselves, 
something started to change in the Polish educational system, especially in period 1998-2008. 
Their opinions on teachers, who made attempts to teach them the independent way of think-
ing, improved: the teachers were more willing to have discussions with their pupils about the 
problems that troubled them, moreover they were not only interested in the above-average 
pupils, but also in the individuals who achieved poor results in learning.

Similarly as observed in the pupils’ evaluation of relationship between them and teachers 
there was noticed increasing number of positive opinions in reference to school as important 
institution in every student’s life. Within the period of ten years (1998–2008) the dynamics 
of opinions indicates the improvement of school image in students’ opinions. While in 1998 
32% of pupils perceived school as providing them with great opportunities to fi nd attractive 
work after graduation after ten years the rate of students confi rming this opinion increased to 
52%. Thus school is becoming better to prepare young people to function in the labour market. 
To less extent there is to be observed the improvement of educational function of school in 
students opinions: in 1998 more than half of students (53%) claimed that school satisfactorily 
prepares them to continue their education at higher levels, while in 2008 this opinion was 
shared by 66%, thus only 13% more surveyed students [20, p. 29–30, 32–34, 46–48]. 
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The CBOS research results from 2010 indicate a breakdown of this trend towards an 
increase in the tendency of teachers to focus on good students (achieving good grades) and 
to neglect weaker students. Interestingly, this trend does not include high secondary schools, 
which are found to be stable in reviews: 30% of high secondary school students in 2008 and 
31% in 2010, declared that teachers spent time most of their time on good students, neglecting 
those who have poorer academic performance, while almost half of them claimed that this con-
duct is relevant only for certain teachers. In other types of schools in 2008 there was reported 
an increase of teachers’ interest in good students (in the technical schools – eight percentage 
points, in secondary vocational schools – six points, and in basic vocational schools – about 
fi ve points. Alarmingly the percentage of teachers devoting most attention to good students 
remained in all types of schools at a relatively high level: 31% -41% in 2010 [21, p. 28–29]. 

In the next edition of the Public Opinion Research Center survey, in 2013, questions 
about the teachers were different than in earlier evaluations – they have been more specifi c 
and in-depth. For this reason, comparing recent results with earlier ones in this area is rather 
tough. The use of vague phrases has been abandoned – such as «most teachers» and «some 
teachers» – and attention was focused on the most important ones among them: teacher, math 
teacher, teacher of Polish language and teacher of a major vocational subject. The respondents 
have been asked whether teachers respect the students, if they are wise, if they can properly 
convey knowledge, or assess students fair, etc. [22, p. 30]. 

The research of 2013 years showed that the image of teachers is dominated by two at-
tributes: respect for the students, felt by the vast majority of young people, and wisdom and 
extensive knowledge of teachers. These features are indicated by a very close and a high degree 
of both educators and teachers of the Polish language, mathematics, and of major vocational 
subject. The two characteristics were mentioned by at least 80% of the students. Pathological 
behaviour, such as humiliation and oppression of disliked students by teachers is pointed out 
by 13% to 17% of young people. Clearly teachers’ weakness is their inability to transfer knowl-
edge suffi ciently. The worst record in this respect refers to teachers of mathematics – as much 
as 45% of students believe that they cannot properly explain the subject or teach well. Better 
evaluated are teachers of Polish and of a major vocational subject. A weak point of teachers 
is also a tendency to favour some students and putting unfair degrees. As many as 36% of the 
respondents noted that their educators favour selected students. Students were also asked whether 
their teachers are trying to «captivate, enthuse». In this respect, teachers of major vocational 
subject were distinguished: 65% of students believe that they are emotionally involved in the 
learning process, teach with passion, which they are trying to convey to students. In contrast, 
pathological behaviour – such as humiliation, abuse and oppression of unpopular students – is 
rare for both class teachers and other teaching staff (from 13% to 17% of choices) [22, p. 30–32]. 

In the light of the review of the CBOS research results mentioned above one may say 
that, although the attitudes of teachers towards pupils signifi cantly improved in the period 
1998–2008, in subsequent years (in period 2008–2013) they were slightly weakened. 

Conclusion
The selected research results from over than last fi fty years presented in the paper herein 

prove that until the 90s of the XX century negative evaluation of teachers work and school 
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functioning in general was prevalent, nevertheless in the last two decades these evaluating 
opinions signifi cantly improved. However this thesis is rather justifi ed in the light of repre-
sentative results obtained by the CBOS. The other regional surveys made in the 90’s and after 
2000, which fi ndings were presented in this study, show that an ambivalent attitude of pupils 
towards the school as an institution, which should provide pupils with the multidirectional 
personal development, persists. This situation probably results from the fact that the Polish 
educational system is still in a process of change, transformation, modernisation and this 
process is not completed yet, however it makes its way in the direction of a «good school» 
that is pupil friendly, one that is identifi ed by contemporary teachers as a school of the future.

It may be concluded therefore that a good school should provide its members (of pupils 
and also of teachers) with multidirectional development. Formation of the pupil personalities 
is a partial objective of a good school, as its main purpose is to make pupils «responsible 
for their own development, preparation for self-creation and taking advantage of personal 
resources at all stages of development, in various situations and circumstances of everyday 
life» [23, p. 32]. 

Without a doubt there is a need to regularly conducting research in this area, and compar-
ing their results to each other. Multidirectional (comprehensive) development of pupils at the 
school is an important issue not only from the school or education system point of view, but 
also from the perspective of the economy (especially of labour market) and functioning of 
the state in the contemporary world of rapid socio-cultural, economics and political changes.

Frameworks of this article do not exhaust the problem. Only an outline and examples 
of changes of the Polish school in the time perspective (in the light of fi ndings) and program 
presentations were expressed. They are meant to support the multidimensional develop-
ment of pupils, equipping them with learning competences for their entire life, enabling 
the self-fulfi lment. There is still a lot to be done, however it may be certainly stated that the 
education in Poland is directed towards the European model, it opens itself to new concepts 
and innovations in the educational theory and the practice. This gives the basis to think that 
in the nearby perspective it will be justifi ed to assign a name of «school of the future» to it.

One should not fail to mention that in recent years a lot has changed in Polish schools. 
Successive reforms signifi cantly modifi ed various aspects of education, including the struc-
ture of the education system, core curriculum and examination system nationwide [27, p. 1]. 
Generally speaking, the Poles quite positively assess the level of education in public schools. 
Social acceptance for changes in school curricula in order to adapt them to the requirements 
of the modern world, it is quite signifi cant [29, p. 1, 4].

In June 2014 in Public Opinion Research Center surveys asked Poles to assess the 
education and changes introduced in the education system. As it turned out, the majority of 
respondents (59%) well assessed the Polish education system, but nearly one third of them 
(30%) expressed critical standpoint. Opinions on this subject greatly improved compared 
to 2007 (positive ratings increased by 8 percentage points), and now they are very similar 
to those of 1998. Most Poles agreed with the statements that education in Polish schools: 
provides students with a high level of knowledge (62%), teaches them patriotism and love 
for their homeland (62%), develops their interests (62%), cares about the physical develop-
ment of pupils (59%), they learn to think for themselves (57%) and teamwork (52%). About 
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two-fi fths of the respondents (42%) were of the opinion that schools prepare students also to 
engage in the life of local communities, and about one in three (36%) claimed that schools 
teach undertake civic duties (36%) and to deal with problems that brings modern life (35%). 
However, the last two of the fi ndings negative opinions outweighed the positive ones [27, 
p. 1–3]. 

In the face of these changes, lasting for several years in the Polish education system, it 
can be expected that the prestige and authority of the teacher has a chance to improve. It is 
hoped that a teacher in a greater scope and extent shall be perceived by students as signifi cant 
next to the parents as a responsible person carefully preparing students for life in society1, 
but also as the one, who helps them shape their character and skills necessary to cope with 
the requirements today uneasy reality.
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У статті проаналізовано результати соціологічних досліджень за останні п’ятдесят 
років  щодо оцінки діяльності  польської школи. Констатовано, що в останні два 
десятиліття (у порівнянні з періодом 1960–1989 рр.) думки учнів характеризуються 
тенденцією до покращення. Це підтверджено низкою загальнонаціональних репрезен-
тативних досліджень. Проте зберігається тенденція амбівалентних ставлень учнів  як 
до школи, так і в стосунку до самих вчителів. Це виникає також з низки регіональних 
досліджень, так і з опитувань, проведених  у Польщі після 2000 року. Така ситуація 
обумовлена динамікою розвитку польської системи навчання, що знаходиться в умо-
вах соціальних змін та трансформації в напрямку європейського освітнього простору. 
Не дивлячись на видимий прогрес, залишається актуальним питання: «Чи сучасна 
польська школа готова до викликів, здатних забезпечити всебічний розвиток учнів?» 
Запропонована стаття ставить за мету віднайти відповідь на це важливе і водночас 
актуальне запитання.

Ключові слова: школа польська, вчитель, учень, всебічний розвиток.
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У статті на матеріалі соціологічних досліджень проаналізовано проблеми 
соціальної мобільності випускників інтернатних закладів системи освіти. Соціальну 
мобільність визначено як переміщення індивіда або групи в соціальному просторі зі 
зміною статусу в межах загального процесу соціальної динаміки. Виділено різновиди 
соціальної мобільності (економічну, професійну, інституційну, цивілізаційну, 
модернізаційну), які характеризують її динаміку як багатовекторний процес. За ре-
зультатами емпіричних досліджень констатовано низьку міжпоколінну мобільність 
випускників інтернатів на фоні високої суб’єктивної мобільності.

Ключові слова: соціальна мобільність, міжпоколінна мобільність, суб’єктивна 
мобільність, випускники інтернатних закладів.

Важливою ознакою демократичного суспільства є створення рівних можливо-
стей для різних категорій громадян у реалізації їх життєвих траєкторій, зокрема, для 
випускників інтернатних закладів системи освіти, які потребують додаткових зусиль 
держави щодо забезпечення соціальної рівності. Ця категорія громадян формується 
у специфічних умовах соціалізації і відноситься до групи населення зі зниженим 
соціально-економічним статусом, до осіб, становлення яких відбувалось в умовах 
неблагополучної сім’ї і які мали проблеми зі здоров’ям. Загальноосвітні заклади 
інтернатного типу є державними закладами,  головним призначенням яких є надання до-
помоги у подоланні цих труднощів і підготовка вихованців до повноцінного соціального 
життя та успішної побудови життєвих траєкторій. Тому особливого значення набуває 
проблема соціальної мобільності випускників інтернатних закладів, яка є важливим 
аспектом їх соціалізації.

Соціальна мобільність – традиційна галузь соціологічних досліджень, присвячена 
вивченню соціальних переміщень серед різних груп населення. Окремі суспільні групи 
відрізняються своєю здатністю до соціальної мобільності та можливістю реалізувати 
своє бажання підвищити соціальний статус, зайняти більш престижні соціальні ніші в 
суспільстві. Випускники інтернатів – закритих та напівзакритих навчальних закладів – 
відрізняються від інших громадян специфікою соціалізації, підготовкою до вклю-
чення в суспільне життя, а також стартовими умовами для освоєння соціального та 
життєвого простору. Вивчення соціальної нерівності життєвого старту, соціальних 
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проблем численної групи людей, які навчалися в інтернатних закладах, є важливим 
дослідницьким завданням. Виявлення специфіки соціальної мобільності випускників 
інтернату дасть змогу оптимізувати процес їх підготовки до дорослого життя, 
модернізувати освітні підходи до розвитку життєвої компетентності вихованців.

Наукове дослідження проблеми соціальної мобільності було започатковано аме-
риканським соціологом П. Сорокіним [7]. Досить активно ця проблема вивчалась 
у контексті аналізу соціальної структури суспільства в радянській науці, зокрема, у 
фундаментальній праці М. Руткевича та Ф. Філіпова [6]. Серед українських учених 
цією проблематикою соціологічного знання займались Н. Коваліско [1], Т. Кузьменко 
[2], С. Макеєв [3], С. Оксамитна [3; 4] та ін. 

Т. Кузьменко виділяє два підходи до інтерпретації та вимірювання соціальної 
мобільності. Перший акцентує увагу на переміщеннях у межах класової структу-
ри, в основу якої не покладено ієрархічний принцип побудови. Аналізує  переважно 
переміщення індивідів у структурі зайнятості. Другий підхід досліджує вертикальні 
переміщення між соціальними позиціями, стратифікованими за ранговими критеріями 
(влада, власність, престиж тощо) [2, с. 295].

Розглядаючи проблему міжгенераційної класової та освітньої мобільності, 
С. Оксамитна зазначає, що соціальну мобільність вважають індикатором відкритості 
чи закритості суспільства. Відкритому суспільству притаманний високий рівень 
мобільності завдяки слабкій передачі привілеїв від одного покоління до наступного; 
закритому суспільству – низький рівень мобільності через збереження соціальних 
позицій між поколіннями. Відкритість підтримується і схвалюється як громадяна-
ми, так і суспільствознавцями. Останні вивчають мобільність з багатьох причин, але 
найважливіша – зацікавленість у тому, щоб зробити суспільство кращим [4, с. 20]. 
Важливим чинником соціальної мобільності вчений вважає освіту, оскільки вона слугує 
посередником досягнення класової належності, а зміни у співвідношенні шансів здо-
буття освіти між індивідами різного соціального походження зумовлюють відповідні 
коливання рівнів відносної класової мобільності [4, с. 187].

У межах загальної концепції соціальної мобільності, розробленої вітчизняними і 
зарубіжними науковцями, недостатньо дослідженою залишається проблема соціальної 
мобільності випускників інтернатних закладів системи освіти, яка потребує подальших 
емпіричних розвідок.

Метою статті є аналіз результатів соціологічного дослідження специфіки 
об’єктивної та суб’єктивної соціальної мобільності випускників загальноосвітніх 
інтернатних закладів.

Соціальна мобільність звичайно означає переміщення індивіда або групи в 
соціальному просторі зі зміною статусу. Але це поняття може позначати і  ширше 
коло явищ, пов’язаних із соціальною динамікою. При системному підході до розуміння 
соціальної мобільності це явище включає також зміни, пов’язані з процесом  соціалізації, 
з усе більш повним і всебічним включенням індивіда в суспільство (або фіксує зворотній 
процес  втрати індивідом своїх зв’язків із суспільством через ті чи інші причини, на-
приклад, у результаті старіння або девіацій). Термін «мобільність» є нейтральним 
стосовно вектора соціальних переміщень, тому це поняття може означати як зміцнення 
соціального статусу, так і його послаблення.
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Соціальна мобільність здійснюється при дотриманні серії умов, як зовнішніх 
стосовно індивіда або певної групи, так і внутрішніх, пов’язаних з індивідуальними 
якостями або обставинами. Створення умов, необхідних для забезпечення позитивного 
вектора соціальних переміщень, є турботою як для суспільства (держави), соціального 
середовища, так і для самої особистості або будь-якого суб’єкта мобільності. Залежно 
від типу мобільності можна говорити про характер тих умов, які сприяють соціальним 
переміщенням. 

За змістом соціальна мобільність може бути економічною (позначати зміни в 
економічному, матеріальному стані суб’єкта мобільності),    професійною (зміни в 
професійному статусі), територіальною (географічні переміщення), інституційною 
(зміни інституційного статусу суб’єкта мобільності, наприклад, отримання сім’ї, перехід 
на військову службу, вступ до навчання), цивілізаційною (переміщення індивідів і груп 
в інший, порівняно з початковим, тип суспільства). 

Інше розуміння соціальної мобільності пов’язане з розрізненням за критерієм сту-
пеня модернізації. Є країни, які знаходяться на стадії традиційного суспільства, країни 
з переважанням модерного суспільства та країни, які можна віднести до постмодерних 
суспільств. Більш того, є країни, в яких приблизно однаково присутні елементи як 
традиційного суспільства, так і модерного і постмодерного. До таких комбінованих 
суспільств відноситься й Україна. В таких суспільствах можна говорити про наявність 
модернізаційної мобільності, яка означає соціальне переміщення індивіда (або групи) в 
рамках країни із сектора традиційного суспільства в сектор модерного або постмодер-
ного суспільства.  Так, переїзд на інше місце проживання людини з віддаленої сільської 
місцевості в мегаполіс означає не тільки географічне переміщення, а й модернізаційне. 
Кожному з типів суспільства відповідає і свій тип особистості.

У рамках індивідуальної модернізаційної мобільності можливе переміщення із 
сім’ї зі зразками способу життя традиційного суспільства у сектор постмодерного 
інформаційного суспільства з високим рівнем урбаністичної культури за допомогою 
освіти, набуття відповідної професії. В цьому випадку мова йде про мобільність як 
перехід до нового типу суспільства. Сучасний соціум створює умови для модернізаційної  
соціальної мобільності, яка реалізується завдяки включенню людини в інформаційне 
суспільство. Одним із завдань соціалізації сучасної людини є підготовка до такого типу 
мобільності, який сприяє її переходу до нового типу особистості.

У динамічній та ефективній вертикальній висхідній мобільності зацікавлений 
не тільки суб’єкт соціального переміщення, а й представники його найближчого ото-
чення, перш за все, батьки. В соціальній мобільності зацікавлене також суспільство 
(держава), яке може створити умови для соціальних  переміщень, надавати соціальні 
ліфти та нормативні можливості для мобільності громадян. Зацікавлене в соціальній 
мобільності суспільство конструює відповідні мотиви, які спонукають громадян до 
соціальних переміщень. По каналах засобів масової інформації, освітніх закладів та 
інших агентів соціалізації мотиви соціальних переміщень інкорпоруються в мотиваційну 
структуру особистості. Завдяки механізму інтеріоризації мотив соціальної мобільності 
сприймається як особистісне спонукання людини до соціального переміщення. 
Досягальні мотиви, тобто прагнення жити краще, заробляти більше, отримати кращу 
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освіту, спонукають людину до самовдосконалення, мобілізації її можливостей для того, 
щоб не зупинятися у своєму соціальному розвитку. Досягальна мотивація є частиною 
системи якостей людини, необхідних для її соціальних переміщень, які є важливим 
фактором соціальної мобільності. Мобільність викликається вимогами середовища, 
нових умов існування, які вимагають нового типу особистості.

У цьому дослідженні вивчалися процеси соціальної мобільності, де  в якості 
суб’єкта переміщень виступають вихованці освітніх закладів інтернатного типу.

За допомогою методів емпіричного соціологічного дослідження були опитані ви-
пускники загальноосвітніх інтернатних закладів різного року закінчення навчання (280 
осіб). Здебільшого це – особи середнього віку (30-40 років). У дослідженні взяли участь 
випускники 18 шкіл-інтернатів Запорізької області. За типом розташування 9 із них 
знаходяться в обласному центрі, 4 – в сільській місцевості, 4 – в містах, 1 – в районному 
центрі. Всі інтернатні заклади  підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, 
обласному управлінню освіти і науки в Запорізькій області. За типом інтернатні заклади 
поділяються на загальноосвітні санаторні школи-інтернати (Запорізька загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат №7, Хортицький національний навчально-реабілітаційний 
багатопрофільний центр, Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат, Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, Матвіївська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат, Запорізька загальноосвітня школа-інтернат 
№1); інтернати для обдарованої молоді: гімназії-інтернати (Малобілозерська естетична 
гімназія-інтернат «Дивосвіт»), колегіуми-інтернати (Січовий колегіум-інтернат), ліцеї-
інтернати (Мелітопольський педагогічний ліцей-інтернат «Творчість», Запорізький 
обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою  «Захисник»); 
спеціальні загальноосвітні інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку (спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир», 
Кам’янська  спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Запорізька загальноосвітня 
школа-інтернат №5 для дітей з вадами зору, Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат «Джерело»); загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт (Мелітопольська 
загальноосвітня школа-інтернат №1); загальноосвітні школи-інтернати (Чернігівська 
загальноосвітня школа-інтернат, Новомиколаївська загальноосвітня школа-інтернат, 
Запорізька загальноосвітня школа-інтернат №4).

Для характеристики соціальної мобільності були опитані також батьки вихованців 
інтернатних закладів (190 осіб), а також мешканці міста, які не пов’язані з інтернатним 
закладом системи освіти (315 осіб). Соціально-демографічна структура цієї категорії 
респондентів тотожна структурі батьків вихованців інтернатних закладів.

Одним із найефективніших засобів соціальних переміщень є освіта. В якості 
соціального ліфта освіта дозволяє людині переміщатися з одного соціального шару 
в інший. Тому цілком виправданим є те, що головним операційним індикатором 
соціальних переміщень у цьому дослідженні виступає освіта. Отримання вищої освіти 
розглядається як необхідна умова і водночас як результат соціальної мобільності.

Були зіставлені рівні освіти (відсоткова частина осіб з вищою освітою) випускників 
інтернатних закладів системи освіти, батьків вихованців інтернатних закладів, а також 
вибіркової сукупності людей, не пов’язаних з інтернатним закладом. Отримані дані по-
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казали, що вищу освіту мають 30,5 % випускників загальноосвітніх інтернатів. Частина 
респондентів, які не пов’язані з інтернатом і мають вищу освіту, складає 52,9 %. Ці 
показники свідчать про те, що випускники інтернатів у цілому мають нижчий рівень 
освіти, ніж середній рівень мешканців міського типу населення.

Серед батьків вихованців інтернатних закладів відсоток осіб з вищою освітою 
складає 55 %. Цей показник у межах помилки вибірки збігається з рівнем освіти вибірки 
осіб, не пов’язаних  з інтернатом.

Але на основі цих показників не можна робити однозначний висновок про те, що 
міжпоколінна мобільність серед випускників інтернатів є скоріш низхідною, ніж висхідною. 
Цей висновок стосується  випускників інтернатів. Якщо ж врахувати молоде покоління 
випускників інтернатів, то серед них відсоток осіб з повною вищою освітою є більшим, ніж 
у середньому серед випускників інтернатних закладів. Так, серед випускників віком 25–29 
років вищу освіту мають 59 %, а віком 45 років і старше – 32 %. Чим старші випускники, тим 
менше осіб серед них отримали вищу освіту. Молодші випускники мали вищий потенціал 
для розвитку, ніж ті, хто закінчив інтернатний заклад більше 10 років тому.

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що міжпоколінна 
мобільність серед вихованців інтернатних закладів у цілому відсутня. Інакше кажучи, 
вихованці інтернатів, чиї батьки мають вищу освіту, скоріше за все також отримають 
вищу освіту. Але вихованці інтернатних закладів, батьки яких не мають вищої освіти, 
з більшою вірогідністю підуть вчитися в середні спеціальні навчальні заклади.

Однак при вивченні соціальної мобільності треба враховувати не тільки об’єктивні 
показники зміни статусу, тобто об’єктивну мобільність. Варто звернути увагу і на 
суб’єктивну мобільність, під якою сучасні соціологи розуміють: оцінки респондентами 
вектора та характеру своїх переміщень; суб’єктивні проекції індивідом свого майбутнього 
або майбутнього своїх дітей, в яких містяться елементи переміщення у більш високий 
соціальний статус, більш престижне місто або країну; відповідність ментальності стату-
су. При швидких непідготовлених переміщеннях ментальність не встигає змінюватися. 
Людина вже об’єктивно у більш високому або просто іншому статусі, а ментальність 
відповідає попередньому статусу (прикладом можуть слугувати персонажі п’єси 
Мольєра «Міщанин у дворянстві», «нові руські» 1990-х років); суб’єктивні уявлення 
про мобільність, тобто уявлення людей про те, що є більш високим чи низьким статусом. 
Наприклад, потомствений кваліфікований робітник зі зневагою може ставитися до осіб із 
вищою освітою, оскільки робітник створює нову вартість, виробляє продукцію. Цю думку 
стійко нав’язували у радянські часи, коли робітник вважався «гегемоном», «провідною 
виробничою силою», поряд із селянином – годувальником країни. Для традиційного 
суспільства вища освіта не розглядалась як висока цінність, обов’язкова для людини.

У нашому дослідженні йдеться про вторинне розуміння суб’єктивної мобільності, 
тобто побажання батьків дати своїм дітям вищу освіту, та про бажання випускників 
інтернатів продовжувати навчання, тобто готувати себе до переміщення в соціальний 
шар більш високого рівня.

Хоча не всі батьки вихованців інтернатних закладів мають вищу освіту (55 %), 
але радять отримати вищу освіту своїм дітям і активно цьому сприяють 90 % батьків. 
Тобто можна констатувати явні ознаки суб’єктивної висхідної соціальної мобільності. 
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Але реально виконати це побажання можуть лише половина випускників залежно від 
рівня інтернатного закладу та місця його розташування. Частина інтернатних закладів 
розташована у сільській місцевості, тому випускники мають меншу можливість всту-
пати у вищі навчальні заклади, розташовані в місті.

Ті випускники, які не в змозі отримати повну вищу освіту, вступають до училищ 
або технікумів, тобто вищі навчальні заклади 1–2 рівнів акредитації. Отримання цими 
навчальними закладами статусу вузів призвело до того, що, відповідно до  статистичних 
даних Інституту демографії і соціологічних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, в Україні 
кількість осіб з вищою освітою складає 76 % [5]. Однак населення цілком справедливо 
відносить до вищих навчальних закладів освітні заклади 3–4 рівнів акредитації.

Серед батьків вихованців інтернатних закладів 35,6 % мають середню спеціальну 
освіту, а серед випускників інтернатних закладів частина осіб зі спеціальною освітою 
дорівнює 43,6 %, що свідчить про низьку міжпоколінну мобільність.

На  прагнення підвищити свій соціальний та освітній статус вказує той факт, що 
75 % респондентів продовжують навчання. Крім того, про підвищення індивідуальної 
внутрішньопоколінної мобільності свідчить те, що 35 % випускників інтернатів із 
середньою спеціальною або спеціальною освітою мають намір вчитися далі.

Про високий рівень суб’єктивної соціальної мобільності свідчать й інші дані. Це 
відображається, наприклад, у побажанні батьками кар’єрного зростання своїм дітям. 
Серед відповідей на питання: «Чого ви побажаєте своїм дітям у майбутньому?» по-
бажання кар’єрного зростання (тобто вертикальної соціальної мобільності) за рей-
тингом займає 4 місце після побажань гарної сім’ї, здоров’я та успіхів у досягненні 
мети. Навіть побажання матеріального благополуччя і здорових дітей за рейтингом 
виявились нижчими, а побажання якісної освіти та достойної роботи взагалі мало у 
два рази менше прихильників, ніж кар’єрне зростання. Тобто для батьків вихованців 
інтернатного закладу засоби мобільності є не такими важливими, як результат. Поняття 
«якісна освіта» та «гідне місце роботи», які мають однаковий рейтинг, цінуються мало.

Поняття «суспільне визнання» віднесене батьками на останнє 12 місце, а поба-
жання духовного зростання знаходиться на передостанньому 11 місці. На наш погляд, 
це відображає позиції середньої людини, оскільки гідна освіта та духовне зростання 
цінуються невисоко. Прагматичне завдання знайти зручну соціальну нішу без прагнення 
до високих життєвих цілей переважає у побажаннях вихованців інтернату. Високий 
рейтинг побажання своїм дітям «вдачі у досягненні життєвої мети» свідчить скоріше 
за все про те, що мерітократичні цінності є дуже важливими для батьків. 

Цінності самореалізації мають також високий рейтинг серед батьків у побажаннях 
своїм дітям. Але цей напрямок самореалізації вони бачать не в достойній якісній освіті 
(яка малоймовірна), а у кар’єрному зростанні, тобто у бажанні бути начальником. При 
цьому не обов’язково мати якісну освіту та професію. На будь-якій роботі бажано 
стати начальником. У такій конфігурації цінностей життєві траєкторії випускників 
інтернатних закладів будуть виглядати як досягнення ніш середньої людини.

Переважна більшість батьків (90 %) радять своїм дітям отримати вищу освіту й ак-
тивно цьому сприяють. Хоча в реальності частина випускників ці плани не реалізують. 
Стабільно отримують вищу освіту лише 35 % випускників.
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Лише 6 % батьків вихованців інтернатних закладів системи освіти радять своїм 
дітям отримати середню спеціальну освіту, а реально отримують її 47 % респондентів. 
Така велика розбіжність пов’язана з відсутністю реальних можливостей батьків і дітей 
щодо здобуття вищої освіти. 

Висновки. Проблеми соціальної мобільності випускників інтернатного закладу 
системи освіти є частиною більш широкого кола питань, пов’язаних із формуванням 
життєвих траєкторій цієї категорії населення. Соціальна мобільність визначається як 
переміщення індивіда або групи в соціальному просторі зі зміною статусу в межах 
загального процесу соціальної динаміки. Науковці виділяють різновиди соціальної 
мобільності (економічну, професійну, інституційну, цивілізаційну, модернізаційну), 
які характеризують її динаміку як багатовекторного процесу.

На основі аналізу результатів емпіричного соціологічного дослідження з’ясовано, що 
випускники інтернатних закладів у середньому мають нижчий рівень освіти, ніж меш-
канці міського типу населення. Про високий рівень суб’єктивної соціальної мобільності 
свідчать побажання батьків дати своїм дітям вищу освіту та бажання випускників інтер-
натів продовжувати навчання, готувати себе до досягнення більш високого соціального 
рівня. Хоча не всі батьки вихованців інтернатних закладів мають вищу освіту (55 %), але 
радять отримати вищу освіту своїм дітям і активно цьому сприяють 90 % батьків. Лише 
6 % батьків вихованців інтернатного закладу системи освіти радять своїм дітям отрима-
ти середню спеціальну освіту, а реально отримують її 47 % респондентів. Така велика 
розбіжність пов’язана з відсутністю реальних можливостей батьків і дітей щодо здобуття 
вищої освіти. За результатами емпіричних досліджень констатовано низьку міжпоколінну 
мобільність випускників інтернатів на фоні високої суб’єктивної мобільності.
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The paper presents an investigation into social mobility of boarding school graduates, 
as one of the issues concerning forming life paths of this population section, on the basis of 
fi ndings of social studies. Social mobility is defi ned as relocation of a person or a group in 
social space that is accompanied with status change within the general social dynamics pro-
cess. Separate types of social mobility are revealed (economical, professional, institutional, 
civilisation-related, modernisation-related), which characterize its dynamics.

A sociological survey evidences that education level of boarding school graduates 
tends to be lower than that of town population. A high level of subjective social mobility is 
observed from parents wishing to give their children a better education and boarding school 
graduates wishing to continue studies and reach a higher social level. Though not all parents 
of boarding schoolchildren received a higher education (55 %), 90 % of them advice their 
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children to pursue their university studies and try to further the intent. Only 6 % of parents 
consider specialized secondary education for their children, which is actually received by 
47 % of respondents. The discrepancy is explained by the actual lack of resources by parents 
and children needed for university studies. Empirical research evidences a low intergenera-
tional mobility of boarding school graduates against a high subjective mobility.

Keywords: social mobility, intergenerational mobility, subjective mobility, boarding 
school graduates.
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МОДЕЛЬ ПОШУКУ РОБОТИ МОЛОДИМИ ІНЖЕНЕРАМИ 
НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

А. О. Садовська

Національний Технічний Університет
«Харківського політехнічного інституту»,
вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61000,

alyonkasecret@mail.ru

 У статті побудовано модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку 
праці, яка складатиметься з етапів пошуку роботи, професійної та соціальної адапта-
ції, а також факторів, що впливають на працевлаштування. Автором окреслено етапи 
пошуку роботи для молодих інженерів, а також описано традиційні та інноваційні тех-
нології пошуку роботи. Встановлено, що процес пошуку роботи молодими інженерами 
передбачає побудову стратегії пошуку. Автором запропоновано застосування п’яти 
типів пошуку роботи, а саме: неформальні соціальні мережі; неформальний індивіду-
альний пошук; формальні посередники; неформальний пошук 2-х типів; «комплексні» 
стратегії, а також описано елементи соціальної адаптації та чинники, що впливають 
на працевлаштування молодих інженерів.

Ключові слова: інженерія, молоді інженери, ринок праці, технології пошуку роботи. 

Постановка проблеми. Останній випуск Світової доповіді з питань молоді вивчає 
період переходу молодих людей від освіти і тренінгів до процесу працевлаштування, 
тобто критичну фазу життєвого циклу. Сучасна ситуація з трудовою зайнятістю мо-
лоді, що погіршилася в результаті глобальної економічної кризи, стає терміновим ви-
кликом з довгостроковими наслідками як для молодих людей, так і для суспільства в 
цілому. Сама по собі молодь є однією із найбільш зацікавлених сторін у пошуку гідної 
і продуктивної роботи. Однак, занадто часто їхній голос залишається непочутим, їх по-
зитивний або негативний досвід і погляди нерозподіленими, особливо з тими особами, 
які приймають рішення. Тому Світова доповідь з питань молоді в першу чергу має на 
меті вивчити проблеми зайнятості серед молоді в основному через коментарі самих 
молодих людей у всьому світі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним аспектам 
дослідження ринку праці присвячувал свої праці такі науковці, як Біліченко О. С. [2], 
Бірюкова Н. Ю. [3], Болотіна Н. Б. [4], Галух Б. І. [5], Гриджук І. [6, 7], Ковальська Н. М. 
[14] та інші, проте бракує конкретизації модель пошуку роботи молодими інженерами 
на ринку праці, що і стало предметом нашого наукового дослідження.

Метою статті є побудова моделі пошуку роботи молодими інженерами на ринку 
праці.

© Садовська А. О., 2016
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Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що основною характеристикою 
інноваційної моделі взаємодії агентів на ринку праці є поєднання набутого досвіду у 
цій галузі та інноваційних підходів, які існують у світовій практиці. Саме інновації у 
цій взаємодії відіграють визначальну роль, оскільки повинні включати новітні методи 
пошуку роботи, особливо для молодих людей, які зазвичай крокують в ногу з ново-
введеннями. Також важливу роль в такій взаємодії відіграють соціальні технології, які 
необхідно поєднувати з інноваціями.

Пробуємо побудувати молель пошуку роботи молодими інженерами на ринку 
праці України, яка складатиметься з етапів пошуку роботи, професійної та соціальної 
адаптації, а також факторів, що впливають на працевлаштування (див. рис. 1).

Отже, до етапів пошуку роботи ми відносимо постановку мети, збирання інфор-
мації про варіанти працевлаштування, підготовку інформації про себе, проходження 
співбесіди та працевлаштування. Від правильності проходження цих етапів залежить 
успішність пошуку роботи молодим інженером. 

Не менш важливим чинником є професійна і соціальна адаптація, до якої входять 
наступні елементи: профорієнтація, професійне навчання, вибір місця роботи, пра-
цевлаштування, відповідність обраній професії, професійне становлення особистості 
інженера, задоволеність мотивацією, зайняття авторитетного становища в організації, 
стимулювання хорошої праці та використання корисного досвіду.

До чинників, що впливають на працевлаштування молодих інженерів відносяться: 
вільний доступ до інформації про вільні посади, якість отриманої кваліфікації, по-
пит та пропозиція на ринку праці, характер і вміст праці, рівень організації умов 
праці, розмір заробітної плати, професійний склад колективу, корпоративна соціальна 
відповідальність та норми взаємин у колективі.

У сучасних умовах працевлаштування є довготривалим і складним процесом, до 
якого людина часто докладає значну кількість уваги за зусиль. Висока конкуренція, 
нестабільність робочих місць, важкі умови праці та низькі зарплати створюють багато 
перепон на шляху до успішного пошуку роботи. Багатоаспектний характер пошуку 
роботи зумовлює актуальність дослідження цього процесу, а отже, передбачає аналіз 
взаємодії комплексу чинників, що визначають поведінку особи під час пошуку місця 
праці та детермінують вибір методів цього пошуку.

Процес пошуку роботи молодими інженерами передбачає побудову (вибір) стратегії 
пошуку – стійкого раціонального способу дій для досягнення мети. Стратегія пошуку 
може бути чистою, коли використовується тільки один канал пошуку, або змішаною, 
коли використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі можливі канали. Стратегія 
пошуку – це не тільки вибір певного каналу пошуку роботи. Побудова стратегії пошуку 
включає в себе визначення багатьох параметрів процесу пошуку. До таких параметрів 
можна віднести такі: вибір виду стратегії – чиста і змішана; вибір кількості використо-
вуваних каналів; вибір типу каналу / каналів – формальні і / або неформальні канали 
пошуку; вибір конкретних каналів пошуку роботи; визначення частоти звернення до 
вибраних каналів пошуку; визначення тривалості процесу пошуку в цілому і в рамках 
обраної стратегії (тобто зміна набору використовуваних каналів пошуку через певні 
періоди пошуку).



27Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

При наявності шести каналів пошуку загальна кількість всіх теоретично можливих 
стратегій (комбінацій способів) пошуку, – як чистих, так і змішаних, – становитиме 
(див. формулу 1):

.                           (1)

Зауважимо, що на відміну від каналів, що не є абсолютно альтернативами, а отже, 
їх вибір не є взаємно незалежним, стратегії пошуку роботи є незалежні альтернативи 
пошуку роботи (в один момент часу може використовуватися тільки одна стратегія 
пошуку роботи).

Рис. 1. Молель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України*
*- власна розробка автора
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Пропонуємо молодим інженерам застосовувати найбільш поширені три чисті 
стратегії: 

1) звернення до державної служби зайнятості; 
2) звернення до друзів; 
3) звернення безпосередньо на підприємство. 
Вони складають майже 30 % від усіх застосовуваних стратегій. Це свідчить про 

те, що: по-перше, ці три канали пошуку роботи можуть бути ефективними для пошуку 
роботи навіть без звернення до інших каналів пошуку, вони практично рівнозначні за 
масштабами поширення, і виступають інституційними альтернативами пошуку; по-
друге, в цілому домінують (66 %) змішані стратегії пошуку, що пояснюється прагненням 
людей диверсифікувати способи пошуку для підвищення ймовірності знайти роботу. 
Найбільш популярні змішані стратегії пов’язані або з максимальним використанням 
усіх каналів, або з різними комбінаціями каналів, в основі яких лежить поєднання не-
формальних мереж (друзів) і звернень на підприємства. Динамічний аналіз показує, що 
динаміка стратегій «звернення до друзів» і «звернення в ДСЗ» була близькою до зворот-
ного, що дозволяє припустити, що ці дві стратегії виступають як взаємозаміщуючі. За 
останні роки відбувалося збільшення частки змішаних стратегій, які використовують 
максимальну кількість каналів пошуку. Це дозволяє висунути гіпотезу про поширення 
ефекту «навчання» (ефекту адаптації) – у міру розвитку системи інститутів вітчизняного 
ринку праці відбувається перехід до диверсифікованих стратегій пошуку роботи. Ті, 
хто шукає роботу, за допомогою різних соціальних контактів, набирають досвід і ви-
користовують більшу кількість можливостей для пошуку.

За випускниками технічних спеціальностей, які шукають роботу, загальна картина 
різноманітності стратегій пошуку схожа, але є і відмінності. За останні роки в Україні 
молодь застосовувала 54 стратегії з 63 потенційно можливих. Найбільш поширені серед 
них – звернення до друзів, звернення на підприємство, звернення до друзів і родичів. 
Разом вони складають 37 % від всіх стратегій. Причому абсолютним лідером є звернення 
до друзів (21 %). Це не тільки домінуючий канал пошуку, а й домінуюча стратегія пошу-
ку, наступну за поширеністю стратегію «звернення на підприємство» вона перевищує за 
масштабами використання майже в три рази. Для працюючих на відміну від безробітних 
менш привабливими є формальні канали пошуку – ДСЗ, недержавні агентства. Якщо 
для безробітних чиста стратегія «державна служба зайнятості» була на третьому місці 
за поширеністю, то для працюючих вона тільки на десятому, і частка її невелика (3 %).

Можна запропонувати кілька пояснень, чому моложді інженери менше віддають 
перевагу формальним каналам пошуку і більше звертаються до друзів і знайомих. 
По-перше, можна зробити висновок, що, так як випускники технічних спеціальностей 
менше використовують формальні канали, то вони для них і менш ефективні, або, 
точніше, формальні канали пропонують працевлаштування на такі робочі місця, в 
яких люди вже працюють та зацікавлені менше.Головно це відноситься до ДСЗ. Для 
вакансій, які підприємства заявляють в державну службу зайнятості, існує проблема 
несприятливого відбору, і, при інших рівних, ці вакансії пропонують відносно меншу 
заробітну плату. У молодих інженерів вище вимоги до очікуваної заробітної плати (We) 
при пошуку роботи, так як вона повинна не тільки відповідати резервній заробітній 
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платі (Wr), але і при інших рівних, перевищувати заробітну плату на нинішньому місці 
роботи (W *): We> W * ≥ Wr. Або іншими словами, згідно з теоретичною моделлю 
пошуку резервна заробітна плата при пошуку роботи у вже працюючих вище, ніж у 
безробітних молодих інженерів.

По-друге, зміщеність переваг у молодих інженерів на користь друзів, можливо, 
пов’язана з тим, що цей спосіб пошуку роботи надає додаткову протекцію для заняття 
робочого місця. Немає сенсу йти на роботу при високому ризику її втратити.

По-третє, для працюючих пошук нового місця роботи приносить відносно менші 
вигоди, ніж для безробітних, так як вони вже працюють і отримують заробітну плату. 
Тому для працюючих немає сенсу вдаватися до способів пошуку з відносно високими 
витратами (часу або грошей), до яких відносяться формальні канали пошуку.

По-четверте, для молодих інженерів в цілому характерна сильніша включеність в 
соціальні мережі і зв’язку в порівнянні з іншими безробітними, і, таким чином, для них 
не тільки вище очікувана віддача (вигода) від використання цього каналу, але і більше 
самих можливостей використання допомоги друзів і знайомих при пошуку роботи.

Молодим інженерам слід звернути увагу на запропоновану Гринджук І. етапізацію 
пошуку роботи:

1. Оцінка себе як професіонала. Старт професійної кар’єри почина ється з того 
моменту, коли особа визначається з тим, ким вона хоче бу ти і чого хоче досяг-
ти. Усвідомлення власних можливостей (чи володіє особа тими якостями, які 
необхідні в обраній сфері діяльності), адеква тна оцінка самого себе стають визна-
чальними ознаками успішності цього процесу загалом. Поставлена мета у пошуку 
місця праці має від повідати реальним можливостям пошукача. Визначення рівня 
власних можливостей залежить від рівня самооцінки особи, оскільки низький 
рівень самооцінки негативно впливає на процес пошуку, звужуючи йо го, оскільки 
особа шукає менш престижну, мало оплачувану посаду;

2. Вивчення своєї мотивації. Важливо розуміти, які фактори є важли вими для 
індивіда при працевлаштуванні. Звісно, для більшості значущи ми є грошові 
мотиви, проте, окрім цього, важливою може бути атмосфера в колективі, 
комунікація з колегами чи навіть тривалість поїздки до місця праці. Якщо 
ці аспекти не враховані, то існує ймовірність, що через де який час людина 
почне втрачати цікавість до роботи;

3. Формулювання цілі. Чим точніше є сформульована мета пошуку та її критерії, 
тим швидше та ефективніше можна її досягнути. «Яка- небудь робота» не є 
точним визначенням, оскільки сюди, наприклад, можна віднести і вакансію 
охоронця, і пропозицію налаштування систем відео нагляду, проте вони на-
вряд чи підійдуть одній і тій же людині;

4. Кар’єрні сценарії. Сюди входить розуміння бажаних майбутніх досягнень 
і бачення свого розвитку, а також аналіз кар’єрних сценарі їв, що допоможе 
ще чіткіше визначити мету пошуку роботи;

5. Складання резюме. Резюме має підкреслювати переваги та ство рювати 
позитивну презентацію для працедавця. Завданням резюме є «відправити» 
людину на співбесіду;
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6. Джерела пошуку вакансій. Слід враховувати, що не всі методи пошуку роботи 
будуть ефективними у всіх ситуаціях. Окрім стратегій поведінки особи на рин-
ку праці, існують ще різні стратегії пошуку роботи. Їхнє активне дослідження 
розпочалося у 70-х рр. ХХ ст. З цього часу значна кількість дослідників 
(Г. Хользер, Д. Мауро та ін.) розгляда ли дане поняття крізь призму психології, 
соціології, економіки, менеджменту. Можна виділити такі основні стратегії 
пошуку роботи: 1) друзі та родичі (неформальні мережі); 2) колеги по роботі, 
спеціальності (фо рмальні мережі); 3) прямі звернення до роботодавців; 
4) оголошення в газетах; 5) державна служба зайнятості; 6) приватне агентство; 
7) власний бізнес; 8) мережа Інтернет; 9) ярмарки вакансій.

7. Співбесіда. Кожний працедавець, який займається відбором кад рів, на день 
може проводити 8-10 співбесід, тому важливо позитивно запам’ятатися та 
створити хороше враження. Тут важливими аспек тами є відповідність фор-
мальним вимогам, ключові компетенції та правдивість поданої інформації.

8. Прийняття рішення. Оцінка кожної пропозиції роботи згідно з цілями та 
мотивами, визначеними на перших етапах пошуку роботи.

Запропонуємо типологію пошуку роботи молодими інженерами і зобразимо її на 
рис. 2.

Отже, для молодих інженерів пропонуємо застосовувати п’ять типів пошуку ро-
боти, а саме:

неформальні соціальні мережі;
неформальний індивідуальний пошук;
формальні посередники;
неформальний пошук 2-х типів;
«комплексні» стратегії.
Підхожою для молодого інженера не може вважатися робота, якщо: 
− місце роботи розташовано за межами доступності транспортного обслугову-

вання, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого 
органу відповідної ради; 

− умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодав-
ством про працю та охорону праці (в тому числі якщо на запропонованому 
місці роботи порушуються встановлені законом строки виплати заробітної 
плати); 

− умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров’я 
громадянина, підтвердженому медичною довідкою.

У жорстоких умовах сьогодення людині важко знайти роботу, яка б повністю її 
влаштовувала. А молодому спеціалісту без досвіду роботи після закінчення навчання 
взагалі важко витримати конкуренцію в успішному працевлаштуванні.

Ні для кого не секрет, що багато керівників прагнуть отримати вже сформовані 
кадри, тобто професіоналів, які мають значний досвід роботи, і можуть швидко «вли-
тися» в будь-який колектив. Молодим фахівцям знайти роботу справді непросто. 
Однак попри це деякі з працедавців зацікавлені й у тих працівниках, які щойно роз-
починають трудову біографію, адже такі спеціалісти вносять у колективи нові думки, 
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бачення. Вони гнучкіші, швидше навчаються та сприймають нові тенденції. Освіта 
має дуже важливе значення. Молоді фахівці можуть обійняти не лише посаду за своєю 
спеціальністю, але також і посади близькі до здобутої освіти. Найголовніше те, що, як 
правило, молоді фахівці мобільні, ініціативні. Саме з цієї причини дуже багато вели-
ких компаній неодмінно звернуть свою увагу на молодого і амбітного фахівця, який 
прагне отримати роботу і подальший кар’єрний ріст. Звичайно, при пошуку роботи 
дуже важливо мати якісно складене резюме. Резюме – документ, від якого залежить, 
чи запросять вас на співбесіду. Тому слід приділити йому максимум уваги, адже дрібна 
неточність в ньому може коштувати вам гарної роботи.

Висновки. Провівши це дослідження, ми дійшли висновку про те, що на ринку 
праці положення молоді можна оцінити, як неоднозначне, незбалансоване, оскільки 
воно визначається досить різноспрямованими тенденціями. У їх числі  зазначимо 

Рис. 2. Альтернативні типи стратегій пошуку роботи молодими інженерами*
*- власна розробка автора
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наслідки міліарної кризи, викликаної агресією до України з боку Російської Федерації, 
анексії Кримського півострову, стрімкого падіння національної валюти, в результаті 
чого значна частка малого та середнього бізнесу опинилася на межі закриття, зростання 
рівня бідності населення та ін.

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорослих людей, молодь ча-
сто зіштовхується із особливими труднощами при пошуку роботи. Щодо інженерії, то 
станом на сьогодні вона є однією з найбільш популярних галузей на ринку освіти та 
перспективною для розвитку в майбутньому. Найбільший рівень безробіття припадає 
на осіб 15–24 років, що свідчить про те, що випускники ВНЗ якраз піддаються най-
більшій загрозі стати безробітним.

Технології пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці бувають тради-
ційні й інноваційні. До традиційних технологій пошуку роботи молодими інженерами 
відносяться: пошук через знайомих, друзів та родичів; пошук роботи через оголошення 
про вакансії в газетах; публікація свого міні-резюме в газеті; пряме ініціативне звер-
нення до потенційного працедавця; пошук через державні центри зайнятості і ярмарки 
вакансій; відвідини днів відкритих дверей. До інноваційних технологій пошуку роботи 
молодими інженерами відносяться: пошук через Центр працевлаштування студентів 
«Імпульс»; пошук через мережу Internet; пошук через агентства по працевлаштуванню. 
Варто зазначити, що найбільшу ефективність серед методів ошуку роботи має пошук 
через інтернет та пошук за оголошенням в ЗМІ.

До етапів пошуку роботи для молодих інженерів належать: постановка мети. Слід 
зазначити, що правильна постановка мети – це частина успіху. Молодому інженеру 
необхідно чітко уявляти, яку роботу, і на яких умовах йому слід шукати; збір інформації 
про варіанти працевлаштування. Молодому інженеру слід використовувати всі можливі 
джерела про вакансії; підготовка інформації про себе. Молодому інженеру треба не 
тільки підготувати інформацію про себе, а й довести її до потенційних роботодавців. 
Результатом цих етапів є отримання запрошення на співбесіду; проходження співбесіди. 
Співбесіда може супроводжуватися випробуваннями. Результатом цього етапу має 
стати набуття запрошення на роботу; працевлаштування, що включає обговорення 
та укладання трудового договору, проходження, при необхідності, випробувального 
терміну і зарахування в штат організації.

Використання інноваційних підходів та методів пошуку роботи молодих інженерів 
на ринку праці значною мірою зменшує напругу на ньому, задовольняючи швидкозмінні 
потреби як роботодавців так і працівників. Головним суб’єктом на ринку праці молоді 
України має бути Державна служба зайнятості, яка буде надавати молодим інженерам 
державний захист і соціальні гарантії. У державної служби зайнятості, як у однієї з 
прогресивних соціальних служб в Україні, постійно зростають вимоги до якості даних, 
швидкості обробки інформації та інноваційності у прийнятті рішень. Тому й надалі за 
рахунок інновацій слід сприяти підвищенню оперативності та якості обслуговування 
клієнтів, зокрема молоді адже суспільство і громадськість вимагає оперативних, акту-
альних і достовірних даних.

Процес пошуку роботи молодими інженерами передбачає побудову (вибір) стратегії 
пошуку – стійкого раціонального способу дій для досягнення мети. Стратегія пошуку 
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може бути чистою, коли використовується тільки один канал пошуку, або змішаною, 
коли використовується кілька каналів пошуку, або навіть всі можливі канали. Стратегія 
пошуку – це не тільки вибір певного каналу пошуку роботи. Побудова стратегії пошуку 
включає в себе визначення багатьох параметрів процесу пошуку. До таких параметрів 
можна віднести наступні: вибір виду стратегії – чиста і змішана; вибір кількості викори-
стовуваних каналів; вибір типу каналу / каналів – формальні і / або неформальні канали 
пошуку; вибір конкретних каналів пошуку роботи; визначення частоти звернення до 
вибраних каналів пошуку; визначення тривалості процесу пошуку в цілому і в рамках 
обраної стратегії (тобто зміна набору використовуваних каналів пошуку через певні 
періоди пошуку).

Запропоновано застосування п’яти типів пошуку роботи, а саме: неформальні 
соціальні мережі; неформальний індивідуальний пошук; формальні посередники; не-
формальний пошук 2-х типів; «комплексні» стратегії.

Дослідивши основні напрями пошуку роботи молодих інженерів на ринку праці 
України, ми запропонували модель пошуку роботи молодих інженерів на ринку праці 
України, яка складатиметься з етапів пошуку роботи, професійної та соціальної 
адаптації, а також факторів, що впливають на працевлаштування.

До етапів пошуку роботи молодими інженерами ми відносимо постановку мети, 
збір інформації про варіанти працевлаштування, підготовку інформації про себе, про-
ходження співбесіди та працевлаштування. Від правильності проходження цих етапів 
залежить успішність пошуку роботои молодого інженера.

До соціальної адаптації входять наступні елементи: профорієнтація, професійне 
навчання, вибір місця роботи, працевлаштування, відповідність обраній професії, 
професійне становлення особистості інженера, задоволеність мотивацією, зайняття 
авторитетного становища в організації, стимулювання хорошої праці та використання 
корисного досвіду.

До чинників, що впливають на працевлаштування молодих інженерів, відносяться: 
вільний доступ до інформації про вільні посади, якість отриманої кваліфікації, по-
пит та пропозиція на ринку праці, характер і вміст праці, рівень організації умов 
праці, розмір заробітної плати, професійний склад колективу, корпоративна соціальна 
відповідальність та норми взаємин в колективі.
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In the article, you can observe the model, built up in order to reveal, which way young 
engineers in the labor market look for jobs. This model consists of the stages of the job 
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search, professional and social adaptation, as well as factors affecting employment. The 
author has concluded that young people have a very special position in the labor market. 
Their placement can be assessed as controversial, unbalanced as it is defi ned by quite widely 
operating trends. Among them there should be noted the consequences of miliary crisis caused 
by the Russian Federation aggression to Ukraine, the annexation of the Crimean peninsula, 
the rapid decline of the national currency, resulting in the fact that a signifi cant percentage 
of small and middle businesses were on the verge of closure, increase in poverty and others. 
The author outlines the stages of fi nding work for young engineers and describes traditional 
and innovative techniques of job searching. Traditional job searching techniques by young 
engineers include: searching through acquaintances, friends, and relatives; job searching 
through job advertisements in newspapers; posting your own mini-summary in the newspaper; 
direct appeal of initiation to a potential employer; searching through public employment 
centers and job fairs; attending of different open days. Innovative job searching techniques 
by young engineers include: searching through student employment center «Impulse»; 
searching via the Internet; searching through employment agencies. When looking for a job, 
young engineers should also remember about setting goals. After that, they should gather 
information about all possible working places. Afterward, they are due to prepare appropriate 
information about themselves. The next stage in the process of job searching is the interview 
itself, its successful passing and actual employment. The author has stated that success of 
job searching depends on how effective young engineers will pass all these stages of the 
job searching. It should be noted that among the most effective methods of job searching 
there are searching via the Internet and searching through the announcements in the media. 
It has been found out that the process of job searching by young engineers involves the 
construction of search strategies. The usage of innovative approaches and methods of job 
searching by young engineers in the labor market greatly reduces the stress on it, satisfying 
fast changing needs of both employers and employees. The author has shown that the main 
subject in the labor market of young people of Ukraine should be the State Employment 
Service, which will provide state protection and social guarantees to young engineers. The 
State Employment Service, as one of the advanced social services in Ukraine, is constantly 
increasing requirements for data quality, data processing speed and innovation in decision 
making. The author suggested the use of fi ve types of job searching, namely informal social 
networks; informal individual search; formal intermediaries; an informal search of two types; 
«comprehensive» strategy. This paper also describes the elements of social adaptation and 
factors affecting the employment of young engineers.

Keywords: engineering, young engineers, labor market, techniques of job search.
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In this article I discuss the question of the place which the Holocaust occupies in the 
memory politics and popular image of history in the Ukrainian society. In particular, I analyze 
the perception of the Holocaust in the context of other tragedies of the twentieth century using 
the concepts of «competitive victimihood  (W.Jilge, J.Dietsch, etc.) and  «multidirectional 
memory» (M. Rothberg). The conclusions are based on the results of the representative 
statistical survey «Region, nation and beyond: interdisciplinary and intercultural reconcep-
tualization of Ukraine» (2013, 2015).

Keywords: collective memory, the Holocaust in Ukraine, competitive victimhood, 
multidirectional memory

In the times of the World War II the territory of contemporary Ukraine became one of the 
major «bloodlands» in Europe with millions of civilian victims, among whom the estimated 
number of Jewish victims was from 1 to 2 millions [11 p.403, 20]. Various historical experi-
ences of war have resulted in contradictory versions of historical memory, the dividing lines 
of which went along XX ct. changing borders. The Soviet ideological narrative of the «Great 
Patriotic War» versus glorifi cation of the struggle of the Organization of Ukrainian Nationalists 
(OUNs) and the Ukrainian Insurgency Army (UPA) represent two extremes of this divergent 
memory. As many scholars argue, neither of these narratives is inclusive of the memory about 
the Holocaust in Ukraine [4, 12, 16, 5 et al.]. The role of the local population, the auxiliary 
police and members of the Ukrainian nationalist movement in the annihilation of Jews still 
remains one of the most controversial and sensitive topics in discussions about the Holocaust 
in Ukraine. Fragmented, eclectic and often contested historical policy of Ukrainian state has 
become the subject of many academic studies. However, the perception of the Holocaust 
by various «communities of memory» in Ukrainian society has very rarely been addressed. 
Most of researchers studied this question collaterally in the context of other related issues – 
such as the oral history and collective memory of World War II (H. Hrinchenko, I.Sklokina), 

© Chebotariova A., 2016

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10. С. 
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2016. Issue 10. P. 



38 А. Chebotariova
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

historical and regional identities (V. Sereda, N. Chernysh), commemoration in urban spaces 
and place memory (O. Musiyezdov, O. Mikheyeva, L. Males, U. Blacker, M. Lewicka, 
V. Sereda), studies on anti-Semitism and xenophobia in Ukrainian society (V. Paniotto, 
N. Panina, I. Krzeminski), or studies on trauma in post-modern Ukrainian literature 
(I. Starovoyt). A number of authors considered the level and context of the inclusion (or rather 
exclusion) of the Holocaust in Ukraine’s offi cial historical discourse and politics of memory 
[5, 4, 9, 17, 12, 2, 16]. Particular attention was paid to the representations of the Holocaust in 
school textbooks as one of the main «instruments» of state politics towards history [3, 17, 12]. 
Despite the fact that these researches focused on specifi c political, spatial and media contexts, 
little attention was paid to the perception of the Shoah on popular level in the Ukrainian soci-
ety. Among the exceptions we can name several interesting case studies. Polish scholar Anna 
Wylegala analysed the collective memory and forgetting about the Holocaust in the Western 
Ukrainian town of Zhovkva, while Olena Ivanova compared awareness and memory of the 
Holocaust among university students in Lviv and Kharkiv [3, 24]. Comprehensive study on 
anti-Semitism is Ukrainian and Polish societies was conducted by the international group of 
scholars and revealed interesting tendencies on perceived historical guilt [19]. 

In this article I aim to consider the question of the place that the Holocaust occupies in 
the popular imagination of Ukrainian history as a «national» project which individuals con-
struct from a variety of sources and channels and internalize according to prevailing cultural 
standards, values and attitudes. This approach is derived from Benedict Anderson’s concept 
of a nation as an «imagined community», in which an understanding of the past is constructed 
by power institutions of memory management through discourse, rituals and symbols in order 
to provide legitimation and to mobilize the population for political purposes [7]. Therefore, I 
will focus on the perception of the Holocaust in the context of other historical narratives. At 
the same time, the dominant memory discourses can be contested by various communities of 
memory and perceived differently on popular level. My conclusions are based on the results 
of 2013 and 2015 all-Ukrainian quantitative surveys, conducted in frames of «Region, nation 
and beyond» research project. 

The Holocaust in post-Soviet memory politics in Ukraine
Before analyzing the popular perceptions of history, it is important to sketch main 

tendencies in memory politics towards the Holocaust in post-1991 Ukraine. As a number of 
scholars argue, a nationalist re-evaluation of the history of WWII became a central element 
in constructing an anti-Soviet, new Ukrainian narrative [17, p. 104]. Such an approach also 
found its vivid refl ection in new school textbooks and history curricula. Most of the history 
manuals published in the mid-1990s followed a monolithic narrative perspective presenting 
the Ukrainians as an almost homogeneous nation with special emphasis on its victimization. 
Following the decades of Soviet oblivion [14], in most schoolbooks the history of the Holo-
caust is still widely marginalized. However, in W.Jilge’s opinion, there is a positive change 
in comparison to Soviet schoolbooks, where any special mention of the murder of Jews was 
completely suppressed. The author points out the problem of disconnection of the Holocaust 
from Ukrainian «national history». The events of the Shoah in Ukrainian school manuals were 
usually presented for different European countries, but not for Ukraine. Thus, he concludes, 
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this limited information about the Ukrainian context of the Holocaust in Ukrainian history 
textbooks leads to paradoxical consequences: the result of silence is not only an exclusion of 
the «dark sides» from the national narrative but also an exclusion of the Ukrainian «Righteous 
Among Nations» who risked their lives to save their Jewish neighbours [17]. Analyzing the 
representations of the Holocaust in the manuals on Ukrainian and world history, Swedish 
scholar Johan Dietsch comes to similar conclusions, accentuating the structural reasons 
behind such exclusion. Thus, as author argues, in the post-Soviet period Ukrainian history 
has been constructed as nation-centered rather than state-centered and Ukrainians were put 
in the core of a historical narrative, leaving little space for other people’s story [12]. At the 
same time, both authors analysed school manuals, issued in 1990-s and early 2000s, while 
later developments still need to be reconsidered. 

Above-cited W.Jilge’s essay on the image of the ‘other’ in the Ukrainian narratives on 
World War II was entitled «Competing Victimhoods». Many other scholars tend to describe 
post-communist tendencies in East-European memory cultures precisely in terms of rivalry of 
sufferings [22, 16, 12]. At the same time, as Alexander Etkind and Uilleam Blacker argue, a 
more nuanced approach to memory cultures in Eastern Europe is needed. While competitive 
victimhood is indeed a strong tendency in this region, one needs to be careful when mechani-
cally applying Western memory studies paradigms to local contexts. As the authors claim, 
there is no doubt that refl ections on the Holocaust in post-war Europe shaped the idea of hu-
man rights. This concept, in turn, became an important framework for discussing communist 
crimes after the collapse of the USSR. At the same time, memories of the Gulag, the famines 
and other socialist atrocities have also contributed to the formation of Western ideas of human 
rights [13]. 

As a possible alternative to competitive memory – a zero-sum struggle over scarce re-
sources – the American scholar Michael Rothberg suggests the concept of multidirectional 
memory: a subject of ongoing negotiation and cross-referencing. Bridging Holocaust and 
postcolonial studies, the author considers «a series of interventions through which social 
actors bring multiple traumatic pasts into a heterogeneous and changing post-World War 
II present» [21, 4]. I would argue that the models of Eastern-European Holocaust memory 
should be understood in the dynamics of both competition and multidirectionality. In the 
Ukrainian case, this tendency can be brightly illustrated by the memory activity of Viktor 
Yushchenko – the 3rd President of Ukraine who was notorious for his priority-driven historical 
politics. On the one hand, he paid quite a lot of attention to Shoah commemoration, e.g. by 
mentioning the Holocaust in his inauguration speech1, emphasising the priority of fi ghting 
anti-Semitism and xenophobia in his politics, or by initiating and co-organising the II World 
Forum of Holocaust Memory during the 65th Anniversary Remembrance of the Babyn Yar 
Tragedy. However, in Yushchenko’s speeches, commemorative activities and legislative 

1 Interestingly, Yushchenko inscribed Holocaust victims in a «glorious» narrative by calling to com-
memorate «the heroes who fought for the victory: the martyrs of Auschwitz and Gulag, the victims 
of Holodomors, deportations and the Holocaust». The full text of the inauguration speech from 23 
January 2005 can be accessed at: http://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/23/3006391/ (Re-
trieved on 1 October 2016).
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initiatives1, the Shoah usually appeared along with the Holodomor, the latter becoming the 
core of new offi cial historical narrative. In the internal policy such a juxtaposition was meant 
to «evoke empathy between two suffering people» and to approximate the catastrophe of the 
Jews to average Ukrainians, while at the international level this framework was often used 
to promote the recognition of the Holodomor as genocide.2 At the same time, Yushchenko’s 
politics featured attempts to «surpass» the number of Shoah victims (by emphasizing the 
debatable number of 10 mln Holodomor victims3). Moreover, his approach to Holocaust 
commemoration reached the «glass ceiling» of openly discussing the role of Ukrainians in 
the Shoah, particularly members of the Ukrainian nationalistic underground who were now 
promoted as new «national heroes»4. 

Transnational communities of memory – such as the EU – often play the role of catalyst 
in the rethinking of «national» historical paradigms. As many scholars argue, the Holocaust 
became one of the negative founding myth of united Europe. The genocide of the European 
Jewry was invented and started in Nazi Germany and carried, in various degrees, by almost 
all European nations [13, p.20]. Therefore, different forms of offi cial recognition and com-
memoration of the Holocaust as well as local participation in it have become a kind «entry-
ticket» into the European Union [2]. 

Even though Ukraine has not yet become the offi cial candidate of the EU, new European 
and global strategies of coming to terms with diffi cult past have also had an infl uence on the 
politics of memory as well as on popular attitudes. Ukraine did not join the Task Force for 
International Cooperation (ITF), though signing the IHRA5 Stockholm Declaration did con-
tribute to including Holocaust education in school and university curricula. Democratization 
of the public sphere as well as closer contacts between Ukrainian and Western intellectuals 
fostered discussions on the «white spots» of Ukrainian history, including the Holocaust 
and the local population’s roles in it (as bystanders, saviors or perpetrators). While most 
such debates have been limited to professional circles, there were several important public 

1 In 2008 Yushchenko submitted to the Supreme Council a draft of a new article 4421 for the 
Criminal Code of Ukraine prohibiting «Public denial of the Holodomor of 1932–1933 as geno-
cide of the Ukrainian people and of the Holocaust as genocide of the Jewish people». More 
on the issue at: http://zaxid.net/news/showNews.do?za_publichne_zaperechennya_golodo-
moru_ta_golokostu_yushhenko_proponuye_zaprovaditi_administrativnu_ta_kriminalnu_
vidpovidalnist&objectId=1048328 (Retrieved on 1 October 2016).

2 For example, in his speech at Knesset on 14 November 2007, Yushchenko stressed the importance 
of Israel’s recognising the Holodomor as genocide, thus emphasising the similarity of the historical 
fate of two nations. See more at: http://www.bbc.com/ukrainian/indepth/story/2007/11/071114_
yuschenko_israel_oh.shtml (Retrieved on 1 October 2016).

3 According to the latest report by the Institute for Demography of the Ukrainian Academy of 
Sciences, the total number of human losses caused by the Holodomor in 1932-1933 was around 
4.5 mln people. These numbers, however, are a still subject of debate. The report is available at 
http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_26_11_press_release.pdf (Retrieved on 1 October 2016).

4 For a more detailed analysis of Yushchenko’s politics towards the Holocaust, see: T. Stryjek, 
Ya.Hrytsak [6, 2]

5 International Holocaust Remembrance Alliance. See: https://www.holocaustremembrance.com/ 
(Retrieved 1 October 2016)
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discussions on the responsibility of Ukrainian auxiliary police and nationalistic movement 
members in the Shoah – namely in the Krytyka academic journal1 and on the «Istorychna 
pravda» [«Historical truth»] Internet portal2. Two major all-Ukrainian NGOs are directly 
involved in improving Holocaust research and education, these are the Ukrainian Center for 
Holocaust Studies (Kyiv, since 2002) and the Tkuma Center for Holocaust Studies (Dnipro, 
since 1999). The latter has also initiated and co-created the Museum «The Memory of the 
Jewish People and the Holocaust in Ukraine» in Dnipro (opened in 2012). However, both 
Centres lack state support and rely mostly on international funding. As Tomasz Stryjek points 
out, the civic factor has largely predominated state in Holocaust commemoration in Ukraine, 
and in some cases even substituted its role [6]. 

The Holocaust in the popular memory: 
regional and socio-demographic aspects 

The results of a research project called «Region, nation and beyond: interdisciplinary 
and intercultural reconceptualization of Ukraine» (2012-2015)3 give us the opportunity to 
address the question of Holocaust memory in Ukraine in a complex way. The general goal 
of the project was to challenge the dominance of the nation-state paradigm in analyses of 
Ukraine by illustrating the interrelationship between national and regional dynamics of change. 
Among the fi ve focus areas (economy, religion, language and literature, history), historical 
memory was studied as an identity-building factor. The project included both quantitative 
(an all-Ukrainian statistical surveys, February 2013, N=6000 and February-March 2015, 
N=6000) and qualitative (in-depth interviews and focus group discussions in 12 Ukrainian 
regions) parts. 

As with any other methodologies, a statistical questionnaire has its pros and cons as 
a tool of studying the phenomenon of collective memory. Thus it allows us to speak about 
general tendencies in collective remembrance while the personal dimension as well as the 
motivations behind certain choices remain beyond its scope. A number of questions concern-
ing the perception of different positive/negative events in Ukrainian history was asked in 
both 2013 and 2015 «Region, nation and beyond» statistical surveys. In order to avoid giving 
any possible hints to respondents or imposing a certain frame of answers to them, a set of 
open questions about positive/negative events and personalities in Ukrainian history was on 
purposely placed prior to another set, which included close-ended questions measuring the 
respondents’ attitudes towards pre-given events/personalities. As a result, the survey provides 

1 See: Hrachova, S. and  the subsequent discussion [2]. 
2 The Ukrainian translation of John Paul Himka’s article [15] was published in 2012 and 

evoked a wave of comments and discussions, including a 40-page response from the lawyer 
Serhiy Ryabenko attempting to prove the OUN’s innocence: http://www.istpravda.com.ua/
articles/2013/02/20/112766/ (Retrieved 1 October 2016).

3 The project was launched jointly by the St. Gallen University (Switzerland) and the Center for 
Urban History in Lviv. The project has been sponsored by the SNF Grant CR11I1L_135348 
«Region, Nation and Beyond. A Transcultural and Interdisciplinary Reconceptualization of 
Ukraine.» More information on the project and its outcomes can be accessed at: http://www.
lvivcenter.org/en/researchprojects/stgallenproject/ (Retrieved on 15 October 2016).
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us interesting information about the structure of the respondents’ perceptions of Ukrainian 
history and the level of their having internalised the offi cial discourse. In the following part 
I will analyse the question of Holocaust memory in this context.

As we can see in Table 1, the Great Famine (the Holodomor), occupies a central place 
in the narrative of collective suffering – almost a quarter of the respondents recalled it as 
the most negative event in the history of Ukraine (open question). All in all, this may be 
understood as the evidence of signifi cant infl uence of offi cial memory politics on public 
opinion. As the results of another sociological survey («Rating group», 2010–2015) show, 
since V.Yushchenko’s presidency, the support for recognizing Holodomor as genocide has 
been steadily growing in the Ukrainian society: from 61% in 2010 to 80% in 20151. 

Table 1. Negative events in the history of Ukraine, 
2013

Number Percentage

Holodomor 1415 24.4%
WWII 1201 20.7%
Collapse of the USSR 815 14.1%
Soviet period, repressions 513 8.8%
Chornobyl 448 7.7%
Political and economic problems of the 1990s 412 7.1%
Orange Revolution 384 6.6%
Holocaust 53 0.9%
DK/NA 964 15.6%

Table 1 also vividly refl ects the diverse nature of Ukrainians’ collective vision of the past: 
while for 8.8% the Soviet regime and its political repressions signifi ed the most negative historical 
experience, more than 14% mourned the collapse of the USSR. Another example is the Orange 
Revolution, which the respondents mentioned as both the most negative (6.6%) and the most 
positive (4.9%) events in the history of Ukraine. The Holocaust was named among the most nega-
tive event only by 53 respondents (less than 1%), in 23 cases along with the Holodomor. Similar 
situation could be observed in 2015, when only 35 respondents mentioned the Shoah among the 
calamities of Ukrainian history. While this indicator is indeed very low, the Holocaust appeared to 
be the only tragedy of a group other than Ukrainians that was included in the list of the most nega-
tive events. Thus, even though the year 2013 marked the 70th anniversary of the Volyn massacre, 
which was accompanied by heated debates in the media, the respondents did not mention it at all. 

Additionally, the respondents were asked to evaluate the importance of 15 pre-listed 
events/periods in the history of Ukraine on a 5-point scale (where 1 and 2 meant ‘not im-
portant’, 3 meant ‘neutral’ and 4 and 5 meant ‘important’). In 2013 the majority named 
World War II as the most important event, which can be explained not only by its centrality 
in Soviet and Ukrainian memory politics but also by its deep-rootedness in family histories 
and biographical memories. However, in 2015 the WWII was only fourth most important 
event – preceded by the state-founding «pillars» of Ukraine’s offi cial historical narrative: 

1 See the report by Rating Group: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_k_
golodomoru_noyabr_2015.html (Retrieved on October 1, 2016).
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the Kyiv Rus period, the Cossack state and the proclamation of Ukrainian independence in 
1991. Undoubtfully, the experience of Euromaidan and war in the East became the turning 
point for Ukrainian’s perception of their country history, overshadowing still strong Soviet 
narrative. As for the Holocaust, it was estimated as a rather signifi cant event both in 2013 and 
2015 (average 3,8–3,9 out of 5) but, most importantly, only 1,5% of respondents in 2013 and 
1,7% in 2015 stated have never heard about it. To compare, around 13% declared a lack of 
knowledge regarding the Austrian-Hungarian period in the history of Ukraine and roughly 
10% of respondents had never heard anything about the Polish-Lithuanian Commonwealth 
or Mazepa Uprising. 

Fig. 1 Est imated importance of selected events/periods in the history of Ukraine (mean1)

The question regarding the importance of different events in the history of Ukraine also 
revealed regional divisions in their perception. As we can see from the maps below (Fig. 2), 
how the Holocaust is perceived does not simply fi t into the «East-West divided memory» 
model. Various factors – such as the activity of the local Jewish communities, the NGOs 
and educational initiatives – could have infl uenced such heterogeneous differentiation and 
further research is needed to answer the question of the reasons behind it. Moreover, socio-
demographic factors (such as education, gender and age) turned out not to have signifi cant 
infl uence on the estimated importance of the Holocaust in Ukrainian history. However, in 2015 
survey the correlation between size of settlement and estimated importance of the Holocaust 

1 On the scale between 1(not important at all) and 5 (extremely important)
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could be observed – thus the inhabitants of large cities (more then 500 000 inhabitants) tended 
to evaluate higher the importance of this event in Ukrainian history. 

2013

2015

Fig. 2 Regional distribution of the estimated importance of the Holocaust in Ukrainian history 
(2013 and 2015)

Factor analysis of the perception of the above-mentioned historical events produced 
4 factors. When it comes to the results of 2013 survey, factor I («Ukrainian narrative») 
was explained by six variables: Ukrainian Cossacks, Mazepa’s uprising, the Ukrainian 
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National Renaissance of the 20th century, the Ukrainian National Republic, the OUN-UPA, 
the declaration of Ukrainian independence – all of these refl ect the offi cial canon of Ukrainian 
history after 1991. Factor II («Imperial history») was explained by three variables: the Polish-
Lithuanian Commonwealth, the Austro-Hungarian Empire, the Russian Empire. Factor III 
(«Traumatic memory») was explained by three variables: World War II, the Holodomor and 
the Holocaust. And, fi nally, Factor IV («Soviet narrative») was explained by four variables: 
Kyiv Rus, Ukrainian Cossacks, the Pereyaslav Treaty and Ukrainian SSR, thus representing 
the Soviet vision of Ukrainian history. As we can see, the same historical events appeared 
within various factors and can be interpreted differently, e.g. Kyiv Rus can be understood 
as either a «proto-Ukrainian state» or «the cradle of three fraternal nations», depending on 
the point of view of either the Ukrainian or Soviet narrative. These factors represent four 
specifi c models of the historical past as (re)produced by the respondents: one model stresses 
the impact of foreign states/empires, the other focuses on a victimised discourse, the third one 
emphasises the importance of the Soviet legacy and the last one highlights the importance 
of contemporary Ukrainian historical narrative. As can be observed, the Holocaust appears 
here along with the other calamities of the 20th century, which supports our hypothesis of 
both multidirectional and competitive character of traumatic memories in Ukraine. In 2015 
survey, the «traumatic memory» factor was explained with the same variables with the edition 
of most recent traumatic experience – the annexation of Crimea and confl ict in the East. 

As for the above-discussed issue of «competitive victimhood», in 2013 the question 
regarding the different groups that were affected by the tragedy of World War II was asked. 
The respondents were to estimate the level of suffering of different nations during the war 
on a scale between 1 (they did not suffer at all) and 7 (they were victims of genocide). The 
pre-given list included only ethnic groups, therefore, some groups of victims of Nazi atrocities 
were not mentioned (e.g. gay people, POWs or Jehovah witnesses). 

Fig. 3. Estimated suffering of different groups during World War II (mean) 
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As we can see from the fi g. 9, the respondents perceived own group (Ukrainians) as 
the main victims of the WWII, however, Jews appeared to be the second group in this 
«rating». Thus, 68% of respondents agreed that Jewish people were victims of genocide; the 
non-response rate was very low (2%). We can therefore draw a conclusion that in general 
Ukrainians have heard about Jewish Holocaust, whereas, for example, the fate of the Roma 
people during WWII remains a blank page (only 24.8% of respondents believe the Roma were 
victims of genocide, whereas 20% stated they knew nothing on this topic). We also see a strong 
impact of the Soviet narrative of the war: the de-ethnicised and generalised category of the 
«Soviet people» is perceived as the major victim group along with Russians and Belarusians, 
while, for example, the Polish people are seen as having been much less aggrieved by the 
war. Even though a question about the role of different ethnic groups as the perpetrators in 
WWII was not posed, we can assume that this lower estimation of Polish suffering might be 
the result of the respondents’ not willing to tackle the «uncomfortable» issue of the Volyn 
tragedy and the Ukrainians’ role in it. Socio-demographic factors were infl uential here, as 
older people tend to estimate the level of the suffering of Jews, Soviet people, Russians and 
the Roma people higher as compared to the younger generations. The level of education 
correlated positively with the estimation of suffering of both the German and Roma people. 
One of the most interesting outcomes was the impact of the native language factor — thus 
bilingual people tend to express more empathic attitude, estimating the suffering of different 
groups higher than only Ukrainian or Russian language speakers. 

As the statistical data shows, both the Soviet and national Ukrainian models of the 
historical past infl uenced the respondents’ perceptions and attitudes towards the Shoah in 
Ukrainian history. It would be wrong to assert that average Ukrainians know nothing about 
the Holocaust: thus only 1,5% of respondents have never heard of it and 68% believe Jews 
became the victims of genocide during the war (while «own» group is considered as the one 
that suffered most). At the same time, one can assume that the general knowledge has been 
internalised not so much from education or offi cial memory politics but from a globalised mass 
culture – e.g. movies like «Shindler’s List» or «The Pianist» that were shown on Ukrainian 
TV on numerous occasions. Therefore, in further research it is crucial to address the memory 
of the Holocaust on a micro-level in order to investigate the peculiarities of local memory 
cultures. Analyzing qualitative interviews would be particularly benefi tial in this context. 

Conclusions
Population movements and deportations, erasing memory politics of the Soviet era 

and the indifferent approach of the Ukrainian state have greatly infl uenced the formation 
of Holocaust memory in Ukrainian society. Offi cial Ukrainian historical politics since 1991 
is actively engaged in the processes of nation (re)building and the place that the Shoah 
occupies in it should be understood through the dynamics of both memory and oblivion, of 
competition and multidirectionality. The Holocaust still remains an «uncomfortable» topic 
for the formation of a common Ukrainian identity as it may question the positive image of 
the «we-group», from which Jews are still largely excluded. The attitudes towards Shoah 
are strongly infl uenced by the dominant tendency of understanding «Ukrainianness» in 
ethnic rather than civic terms, which is expected to have changed after the Euromaidan. 
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These tendencies and challenges fi nd refl ection in the popular memory. On the one hand, 
the Holocaust as a European tragedy is not unknown to average Ukrainians, as the majority 
recognize that the Jews became victims of genocide during the war. At the same time, the 
general knowledge about the Shoah is very likely to be derived from mass culture, which 
does not imply awareness of its local dimension. 

The above-mentioned tendencies in Ukrainian discussions on Holocaust memory are 
diverse, dynamic and subject to constant changes. There is no doubt that the Euromaidan 
movement, the annexation of Crimea and war in the Donbas became ultimate turning points 
in Ukraine’s history which also strongly infl uenced the fi eld of memory politics. For now 
it is still early to state what impact recent events will have on the perception of Ukrainian 
history in general and the Holocaust in particular. New tendencies – such as the impact of the 
discourses of European belonging and a civic Ukrainian nation, promoted at the Euromaidan, 
the growing role of the governmental Institute for National Memory, lasting tensions in Polish-
Ukrainian historical dialogue as well as the «information war» against Russian propaganda are 
beyond the scope of this article yet seem to strongly infl uence collective memory formation 
in contemporary Ukraine. 
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КОНКУРЕНТНА ЧИ БАГАТОВЕКТОРНА? КОЛЕКТИВНА 
ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анна Чеботарьова

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

a.chebotariova@lvivcenter.org

У статті авторка зосереджується на питанні місця, що займає Голокост у політиці 
пам’яті та популярному уявленні про історію в українському суспільстві. Зокрема, 
розглядається сприйняття Голокосту у контексті інших трагедій ХХ ст. через призму 
концепцій «конкурентної віктимності» (В.Їльге, Д.Дітч та ін) та «багатовекторної 
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пам’яті» (М.Ротберг). Висновки статті базовані на результатах репрезентативного ста-
тистичного опитування в рамках проекту «Регіон, нація та більше: міждисциплінарне 
та міжкультурне переосмислення України» (2013, 2015)

Ключові слова: колективна пам’ять, Голокост в Україні, конкурентна віктимність, 
багатовекторна пам’ять.
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ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ, 
БОРОТЬБА СИМВОЛІВ: 

НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

В. В. Пержун 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
вул. М. Коцюбинського, 2, каб. 25, м. Чернівці, Україна, 58000,

vanya-perzhun@yandex.ua

У статті розглянуто проблемні питання історичного минулого, його оцінки і став-
лення до нього з точки зору соціологічного мислення, історична пам’ять та її місце і 
роль у процесі боротьби символів в українському суспільстві. Історико-соціологічний 
аналіз цінностей історичного минулого, історичної пам’яті, історичної свідомості, 
боротьби символів  мають не тільки чисто науковий характер, але й практичний, 
оскільки дані процеси впливають на поступ України до цивілізованого світу. Також 
розкриті питання зародження і  становлення історичної соціології як окремої галузі 
соціологічних знань.

Ключові слова: історична пам’ять, боротьба символів, історичне минуле, історична 
соціологія.

Розвиток соціологічної теорії відкрив нові можливості для вивчення  соціально-
історичних проблем минулого, що мають продовження у сучасності, спонукав соціологів 
до підвищення науково-практичного інтересу стосовно емпіричних досліджень, які 
охоплюють складні питання ставлення до історичного минулого й оцінки діяльності 
його відомих діячів. Більше того, починаючи з середини 90-х років ХХ століття перед 
українською соціологією постали актуальні питання: місце історичної свідомості, 
історичної пам’яті, дослідження цінностей історичного минулого України і бороть-
би символів у сучасності; взаємозв’язок подій минулого і сучасного; оцінка грома-
дянами свого історичного минулого у різних регіонах країни; яке місце займають 
проблеми минулого, пам’яті у розвитку сучасної соціології? і т.д. Що реалізовано 
сучасними соціологами в цьому порівняно новому полі соціологічних знань? Які 
найближчі майбутні кроки розвитку і популяризвації історичної соціології? Зробимо 
спробу соціологічно осмислити феномен історичної пам’яті, свого роду «повернення 
до історичної пам’яті» через боротьбу символів, зрозуміти і оцінити їх місце у системі 
соціологічних знань.

Звернення соціологів до історії (світової, національної, регіональної, місцевої) 
розширює можливості та важелі самої соціологічної науки, поглиблює розуміння 
соціальних процесів як минулого, так і сьогодення. Так, «батько» соціології О. Конт, 
порівнюючи різні етапи історичного розвитку людства, досліджував різноманітні 
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механізми впливу минулого на способи мислення та соціальні структури суспільства. 
У цьому напрямі написана його праця «Система позитивної політики, чи Трактат по 
соціології» (1851–1854).  Німецький історик Л. фон Ранке, у свою чергу, підводив 
соціально-історичний процес під загальні соціологічні схеми (позитивізм), описував 
минуле «таким, яким воно було». Характерною у цьому плані є його праця «Історія 
германських і романських народів» (1824). Поєднання історичних знань і соціологічних 
методів притаманні дослідженням Е. Дюркгейма: «Про розподіл суспільної праці» 
(1893) і «Правила соціологічного методу» (1895). Французький криміналіст, психолог і 
соціолог Г.Тард також вдало застосовував історичні підходи. Цьому він присвятив свою  
найбільш відому соціологічну працю «Соціальні закони» (1898). Усі ці напрацювання 
можна назвати передвісниками історичної соціології. 

Становлення історичної соціології пов’язують з іменем німецького соціолога М. Ве-
бера, який одним з перших впровадив застосування емпіричних досліджень історичних 
процесів за допомогою точних соціологічних понять. Вдалим прикладом цього є його 
праця «Протестантська етика і дух капіталізму» (1904).

Крім цього, окремі теоретичні розробки історичної соціології розкриті у пра-
цях: Г. Зіммеля – «Проблема історичного часу» (1916); П. Сорокіна – «Соціологія 
революції» (1923); Р. Арона – «Виміри історичної свідомості» (1935); Р. Козеллека – 
«Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу» (1979); П. Штомпки «Соціологія 
соціальних змін» (1995); П. Коннертона – «Як суспільства пам’ятають» (1999); П. Нора – 
«Теперішнє, нація, пам’ять» (2011) та ін.    

Сьогодні питанням, які має розв’язувати історична соціологія приділяється все 
більше уваги і в українській соціологічній науці. Підтвердженням цього є декілька 
характерних моментів. Так, з’являються публікації з тематики історичної соціології: 
П. Кутуєва («Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації»), П. Кравченка 
(«Історична пам’ять як інтеграція реальності та знання»), А. Мартинова («Історична 
соціологія»), В. Балушка («Чи має Україна державно-політичну традицію?»), І. Попової 
(«Уявлення про сучасне, минуле і майбутнє як переживання соціального часу»), 
Р. Костенко («Взаємозв’язок соціальних цінностей з історичною свідомістю та 
соціально-історичним досвідом»), Л. Нагорної («Історична пам’ять: теорії, дискусії, 
рефлексії»),  Ю. Сороки («Ставлення до минулого»), О. Симончук («Класова свідомість: 
досвід порівняльного емпіричного вивчення»), І. Рущенко («Російсько-українська 
гібридна війна: погляд соціолога») та ін. Даній проблемі також присвячена стаття ав-
тора цієї публікації [6]. Наприкінці листопада 2014 року у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася Міжнародна 
конференція «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 
1914–2014» присвячена проблемам подальшого  розвитку історичної соціології. Дещо 
раніше почав виходити альманах з соціальної історії «Соціум» і т.п. 

Дослідження у галузі історичної соціології на пострадянському просторі почалися  
у 90-х роках минулого століття. Хоча справедливо буде зауважити, що в 60–80-х роках 
ХХ століття вийшли наукові розвідки, де певною мірою висвітлювалися дані питання: 
І. Кона «Проблема історії в історії філософії» (1966), Ю. Левади «Історична свідомість і 
науковий метод» (1969), В. Колєватова «Соціальна пам’ять і пізнання» (1984), М. Барга 
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«Епохи та ідеї. Становлення історизму» (1987), Г. Антипова «Історичне минуле та шляхи 
його пізнання» (1987), А. Самієва «Генезис і розвиток історичної свідомості» (1988), 
В. Плахова «Традиції і суспільство: досвід філософсько-соціологічного дослідження» 
(1982) та ін. На сучасному етапі плідно працюють у галузі історичної соціології у Росії  
М. Романовський, Ж. Тощенко, А. Черних, В. Бойков, Б. Миронов, М. Масловський та ін. 

Але сьогодні, як не прикро це говорити, не всі науковці підходять критично і 
об’єктивно до проблем історичної соціології, а саме історичного минулого України і 
Росії. У сучасній Росії це яскравий прояв того як політика існуючої влади та домінуючої 
ідеології втручаються у наукові дослідження. Так, все частіше заявляють про себе у 
Росії «справжні патріоти», які орієнтуються на «консервативну соціологію» пов’язану 
не тільки з православною релігією, традиціями і досвідом минулого, але й з ради-
кальним релігійним світоглядом і специфічним етнічним націоналізмом, який транс-
формувався в ідеологію «русского мира». Суть цього направлення пояснює керівник 
Центру консервативних досліджень соціологічного факультету Московського дер-
жавного університету (МДУ), а тепер один з ідеологів російського великодержавного 
шовінізму О.Дугін у своєму виступі на науковій конференції «Сорокінські читан-
ня»: «Загальний набір консервативних цінностей до яких наближується і сприймає 
суспільство, у цілому зрозумілий – це цінності держави, суверенітету, державності, 
сім’ї, моральності, стабільності, гармонії, традиції, історичної заглибленості, збере-
ження і зміцнення національної, культурної та духовної ідентичності. Часто до цього 
всього можна добавляти нові відкриття цінностей релігії» [2]. Здавалося б у цих словах 
немає нічого негативного, якби вони не базувалися на ідеї «великого російського духу», 
«великої російської нації в якої особливе призначення», «не сприйняття історичності 
існування інших націй і держав», «нового переділу світу» тощо. Приблизно такої ж 
позиції дотримується декан соціологічного факультету МДУ В. Добреньков, який 
у своїй статті «Ціннісні орієнтири сучасної соціології» приходить до висновку, що 
російське суспільство має функціонувати на трьох основних підвалинах – релігійна 
колективна духовність (православ’я), сильна і авторитетна влада (самодержавство), 
соціальна відповідальність і патерналізм (потреба народу в опікунстві з боку держа-
ви) [1, с. 110]. Такі тенденції розвитку сучасної соціологічної думки в Росії насторо-
жують, оскільки вони мають не тільки російську спрямованість, але й зачіпають їх 
геополітичних сусідів. Російські імперські амбіції впливають на історичну свідомість, 
оцінку історичного минулого та національну самосвідомість деяких громадян України 
(не тільки Сходу і Півдня, але й Центру і Заходу) і не завжди позитивно, як показують 
сучасні події. А звідси і ставлення до них не тільки російської політичної еліти, а й 
пересічних громадян як російського, так і українського соціуму. Але тут, справедливо 
буде зазначити, що не вся соціологічна, філософська, історична, політична й освітньо-
культурна громадськість підтримує ці дискурси у сьогоднішній російській науці. 

Звідси постають сучасні виклики і завдання, які має вирішувати українська 
соціологія взагалі та історична соціологія окремо. Сьогодні необхідні дослідження 
новітніх тенденцій, що зароджуються й набувають характерних рис в українському 
суспільстві, але своїми коріннями відходять в історичне минуле, яке об’єктивно 
зберігається у пам’яті народу.
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У минулого потрібно вчитися і не повторювати гірких помилок, оскільки  це при-
зводить до дуже болючих наслідків. Соціальний поступ має тенденцію повторюваності, 
хочемо ми цього чи ні. Якщо взяти історію української державності, то приходять на думку 
наступні події: поневолення більшої частини України царською Росією як важкий наслідок 
національно-визвольної боротьби українців під проводом Б. Хмельницького; національно-
визвольні потуги 1917–1920 років, що були спрямовані на досягнення незалежності 
закінчуються поразкою з причин бездіяльності Центральної Ради і відсутністю єдності 
національних сил; Друга світова війна і участь у ній України, національно-визвоний рух 
ОУН УПА у Західній Україні до початку 60-х років ХХ століття; Україна у складі СРСР 
і соціокультурний розвиток її регіонів; негативні наслідки Помаранчевої революції 2004 
року через боротьбу за владу політичних конкурентів; втрата Криму як цілісної території 
України; нарешті останні події Євромайдану  і російсько-українська гібридна війна на 
Донбасі. Звідси постають такі питання: 

1) які історичні та соціально-політичні причини і наслідки цього?; 
2) чому збільшується недовіра великої частини українського суспільства до    

влади?; 
3) як має формуватися колективна  історична свідомість, історична пам’ять 

українського суспільства на основі єдиної історії?; 
4) які питання історичного минулого та його прояви у сучасності заслуговують 

на серйозні дослідження соціологів, істориків, філософів?; 
5) чому існують і кому вигідні регіональні відмінності у ставленні та оцінці 

історичного минулого?;
6) які мають бути шляхи виходу і кроки сучасної української влади з гібридної 

війни до якої роками готувалася і розпочала Росія?; 
7) чому влада не баче чи не хоче бачити і реально вирішувати болючі  пробле-

ми українського суспільства, проводити ефективні соціально-економічні, 
політичні та освітньо-культурні реформи?.   

Ось перелік неповних проблем, які має досліджувати історична соціологія, до того 
ж певні доробки як у західній, так і українській соціології мають місце.  

Сучасний інтерес соціологів до цього досліджуваного поля стає якісно іншим, 
але необхідно зауважити, що коріння інтересу соціологів до історичного минулого, 
історичної пам’яті, феномену «повернення до пам’яті» відходять у недалеке минуле 
(1925 рік), коли побачила світ праця учня Е. Дюркгейма Моріса Хальбвакса «Соціальні 
рамки пам’яті». Дещо пізніше до даної проблематики звертались К. Мангейм і Ж. Гурвіч 
аналізуючи питання свідомості і знання; М. Шелер вивчаючи спадкоємність поколінь; 
Е. Шилз і Ю. Левада досліджуючи традиції як соціальне явище та ін. Крім цього в на-
уковий обіг запроваджуються нові терміни і поняття. Так, введений у науковий вжиток 
М. Хальбваксом термін «колективна пам’ять» доповнюють зараз словом  мнемоісторія 
(від грецького мнемоніка – те що запам’ятовується). Даний термін «… на відміну від самої 
історії визначає не минуле як таке, а тільки минуле, котре згадується» [11]. Сьогодні та-
кож все більшого розповсюдження набувають нові поняття,  як то: «технологізація фор-
мування історичної свідомості», «соціальні дослідження пам’яті», «історична свідомість 
як об’єкт соціального управління», «історична пам’ять і національна самосвідомість», 
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«соціально-історичне мислення», «минуле, яке згадується», «історична пам’ять: бороть-
ба символів» та інші  говорять про націленість вчених виявляти і трактувати пам’ять 
як масове соціальне явище, свого роду соціальний факт, який має досліджуватися 
історичною соціологією. 

Науково-теоретична і практична проблема історичної пам’яті й боротьби символів 
історичного минулого в Україні досить актуальна і проявляється, перш за все, у колектив-
них уявленнях про діяльність та оцінку відомих постатей минулого. Утвердження думки 
про єдине минуле своєї держави і нації, яке солідарно визнається та усвідомлюється пере-
важною більшістю суспільства є основою для становлення зрілої політичної нації. Про це 
говорили і писали відомі дослідники цієї проблематики на Заході та в Україні як недалекого 
минулого, так і сучасності – О. Бочковський, Я. Грицак, Д. Донцов, Р. Козеллек, А. Колодій, 
П. Коннертон, В. Липинський, О. Мотиль, П. Нора, М. Пірен, М. Попович, М. Михальченко, 
І. Рущенко, В. Середа, Ю. Сорока, Е. Сміт, Ч. Тіллі,  М. Хальбвакс та ін.

Сучасне українське суспільство характерне тим, що в ньому протягом багатьох 
років відбувалися і відбуваються дестабілізаційні суспільні процеси (як внутрішні, 
так і зовнішні), які породженні історичним минулим; вони часто переростають у кризу 
відносин в соціальній, політичній, економічній, культурній сферах життєдіяльності 
суспільства і держави. Це відбивається на формуванні сучасних тенденцій історичної 
свідомості, історичної пам’яті, які привнесли чимало нового як позитивного, так і не-
гативного у суспільне життя країни, зокрема ставлення і оцінка історичного минулого 
у регіональному вимірі. Більше того, останнім часом (особливо період президенства 
В.Януковича) важливим аспектом всіх цих процесів є так званий «російський вплив» 
або реакція окремих сегментів українського суспільства на  так зване «спільне» іс-
торичне минуле України і Росії, що призводить до «жахливого і небажаного», коли 
українське суспільство, перш за все на Сході та Півдні, виявляється «інтерпретаційною 
аудиторією і реципієнтом російського досвіду, зокрема тих процесів зміни ставлення до 
минулого, передовсім – радянського. Тут центральним елементом змісту стає ідеалізація 
радянського, а конструювальним принципом – соціальне спрощення, репродукція шля-
хом витиснення пам’яті про зміни, цінність порядку і стабільності», – вірно зауважує 
український соціолог Ю.Сорока [9, с. 57–58].

Наведемо таблицю рівня визнання національними героями історичних постатей за 
регіонами в Україні станом на 2009 рік (можливо, що ці дані сьогодні дещо змінилися, 
але тенденція загалом залишається) [7, с. 279]. 

Рівень визнання героями за регіонами, %
Історичні постаті Масив, 

N = 3057
Центр,    
N = 961

Півдеь,     
N = 460

Схід, 
N = 1170

Захід,  
N= 456

Богдан Хмельницький 79,2 79,0 77,8 76,5 88,8
Іван Мазепа 56,8 60,5 53,3 49,0 73,7
Симон Петлюра 31,0 35,5 26,7 20,8 53,5
Степан Бандера 30,9 34,2 20,0 17,8 68,7
Володимир Ленін 26,0 22,8 26,7 34,8 9,7
Йосип Сталін 13,4 10,7 12,2 19,5 4,4
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Найпомітніші відмінності в оцінках героїв минулого у Східному і Західному ре-
гіонах України. В оцінюванні історичних постатей ХХ століття (С. Бандери, С. Пет-
люри, В. Леніна, Й. Сталіна) симпатії респондентів на боці радянських – у Східному 
регіоні та українських – у Західному регіоні. Підкреслимо, що підтримка С.Бандери 
і С.Петлюри у Східному регіоні більш як удвічі перевищує підтримку В. Леніна та 
Й. Сталіна у Західному. Звідси можна стверджувати, що регіональні розподіли симпатій 
та оцінок українських і радянських історичних постатей ХХ століття підтверджують 
уже перетворені на стереотипи уявлення щодо прорадянських орієнтацій Східного 
регіону і проукраїнських – Західного. Однак у ставленні до постатей Б. Хмельниць-
кого та І. Мазепи, що репрезентують персонажі віддаленішого історичного минулого 
України, регіональні відмінності виражено значно слабше. Більше того, вони очолюють 
ієрархію популярності історичних героїв у всіх регіонах. На це звертає увагу у своїй 
статті «Ставлення до минулого» харківська соціологиня Юлія Сорока [9].

Отже, потрібно зауважити, що колективні погляди й осмислення в історичній 
пам’яті українського суспільства про символи минулого є недостатньо сформованими 
і відображають різноманітні думки (інколи прямо протилежні) на рівні суспільної 
свідомості. Історична свідомість, історична пам’ять громадян України містить у собі 
водночас декілька різних моделей знань, уподобань і уявлень про події та постаті 
минулого, головними з яких є, умовно кажучи, «національне» і «пострадянське». Цей 
дуалізм поглядів на історичну спадщину є суттєвим дезінтегруючим чинником, дже-
релом соціально-політичного напруження в суспільстві, яким активно користуються 
в ідеологічній та політичній боротьбі представники окремих партій і рухів. Необхідно 
зрозуміти, що проблеми, які сьогодні виявилися в Україні мають глибокі соціально-іс-
торичні коріння, де знаходяться відповіді на доленосні питання: чому існує неодноз-
начне ставлення до історичного минулого на Сході і Заході країни, прямопротилежна 
оцінка відомих постатей минулого і хто несе за це відповідальність?; коли виявилися 
і проявилися різні соціальні, політичні, культурні й національні цінності та інтереси 
регіонів України?; яке сучасне бачення шляхів виходу з кризи українського суспіль-
ства різноманітними політичними силами і громадськими організаціями?; чи можливе 
громадянське суспільство в  умовах воєнних  дій? і т. д. Все це призвело до того, що в 
українському суспільстві існує декілька суспільств, а в українській нації декілька націй 
зі своїми політичними поглядами, оцінками, діями, свідомістю, пам’яттю, ставленням 
до історичного минулого тощо. Проблема розколу українського суспільства лежить у 
площині історичного минулого. Якщо для одних членів українського суспільства та 
чи інша історична подія, постать, символ є позитивною, то для інших вона негативна 
і навпаки. Знайти мотиви  соціокультурного та політичного порозуміння історичного 
минулого, яке є спільним для всього українського суспільства – це шлях до консолідації 
і об’єднання, формування єдиної політичної нації.

Таким чином, фіксація на рівні суспільної свідомості «місць пам’яті», «повернен-
ня до пам’яті» на етапі національно-державної консолідації громадян України процес 
достатньо довготривалий. Він має пройти складний період «… розриву між пам’яттю 
людей та історією, якої нас навчали довгі роки. Необхідна так звана «полоса історії» 
(проходження деякого соціально-історичного часу . – Авт.) для мінімізації негативних 
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наслідків політики пам’яті минулого і осмислення суспільством сучасних реалій» 
[7, с. 280–281]. Сьогодні варто зрозуміти, що з точки зору державної політики даний 
процес жодним чином не може бути зведений лише до офіційної репрезентації тих 
чи інших подій та постатей української історії, разових заходів вшанування їхньої 
пам’яті, оскільки історична свідомість, історична пам’ять відображається і практично 
реалізовується у конкретному соціальному (у такому значенні символічному) просторі, 
який формують пам’ятники, меморіали, топоніми, державні свята тощо. У статті ми не 
будемо наголошувати, що в Україні продовжує існувати і реально «тяжіти і діяти» на по-
ведінку людей значна кількість телевізійних програм,  пам’ятників, вулиць, меморіалів, 
різноманітних заходів, які представляють не тільки радянський історичний період, а 
й період російської імперії оскільки про це говориться часто і написано багато. Добре 
це чи погано визначати українському суспільству як на Заході, так і на Сході. Бажано 
щоб це визначення було об’єктивним і незалежним від зовнішнього впливу. Проте, хо-
чемо зауважити, що всі вони є для одних громадян свідомим, а для інших підсвідомим 
нагадуванням символів радянського (російського) минулого, що слугує колективним 
спогадам і безпосередньо впливає на формування історичної свідомості, національної 
пам’яті чи безпам’яцтва громадян держави. Зрозуміло, що історія (у широкому значенні) 
тяжіє над суспільством. На заході країни свої герої – на сході свої, але це не повинно 
бути основним чинником непорозуміння, оскільки переважна більшість українського 
суспільства (особливо молоді за якою майбутнє) переконані у єдності та унітарності 
України як незалежної, самостійної, цивілізованої держави.

Разом з тим, дуже важливо усвідомити, що історична пам’ять про минуле не пови-
нна заважати сучасному. Народам і націям, суспільствам, окремо взятим людям є про 
що і потрібно пам’ятати, але, разом з тим, існує необхідність дещо забути. У цьому 
плані характерним є дослідження американських вчених про «мистецтво забуття» [10]. 
Ця проблема має не тільки науковий, але й ідеологічний та політичний характер, для 
яких важливі дослідження пам’яті – історичної, соціальної, колективної; реальна під-
тримка на рівні державної влади вирішення назрілих проблем символів історичного 
минулого; удосконалення освітніх і культурних програм у системі навчання; підтримка 
різноманітних товариств, організацій і об’єднань, які працюють у лоні збереження 
традицій і спадщини національної культури тощо.

Отже, науково-теоретичні питання і емпіричні дослідження пам’яті, боротьби 
символів, історичної свідомості набувають статусу соціальної, державної важливості. 
Дискурс політики пам’яті, забуття окремих історичних подій і діячів минулого, яких 
необхідно і варто забути, «відкриття» і шана новим героям сучасності, але ні в якому 
випадку не «поклоніння» їм, соціальне управління пам’яттю і свідомістю мають бути 
у центрі уваги агентів сфер науки та ідеології, практикуватися політиками, людьми 
мистецтва, громадськими діячами. Це вимога часу, нехтувати якою не можна, оскіль-
ки вона реально допоможе у прийнятті зважених соціально-політичних рішень для 
зняття гострих і болючих проблем сучасного українського суспільства. Соціологи 
мають аналізувати специфіку і прийоми вироблення та проведення «політики пам’яті», 
формування історичної свідомості громадян в епоху, коли проблеми історичної пам’яті 
стали ключовими для культури (в першу чергу політичної культури, а звідси і для по-
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літики загалом) країни і соціокультурної складової громадянськості. У цьому значенні 
дослідження в галузі історичної соціології будуть виявляти нові соціальні, політичні, 
національні проблеми сучасної людської спільноти.  

Проблематика залишається відкритою для дискусій, так як соціологічна думка 
не стоїть на місці, вона розвивається, удосконалюється, поповнюється новими ідея-
ми і напрямами. Історична соціологія має право на автономне існування як галузева 
соціологія у межах соціологічного знання, оскільки досліджує тільки їй характерні 
соціально-історичні процеси, трансформації, системи та ідеології, що впливають на 
суспільно-історичний поступ людства. Яскравим прикладом, який своїми коріннями 
відходить у минуле, такого бачення подальшого розвитку історичної соціології, її ви-
кликом є дослідження проблем «народів без історії», які опинилися перед важким за-
вданням входження у глобальні співтовариства, визнання їх сучасним світом. Для укра-
їнської історичної соціології тематика «пробудження нації», «повернення до пам’яті», 
утвердження дієвого громадянського суспільства, становлення єдиної політичної нації 
сьогодні також вкрай актуальна.
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HISTORICAL PAST, HISTORICAL MEMORY, 
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The article deals with issues of the past, its evaluation and attitude to it in terms of 
sociological thinking, historical memory and its place and role in the fi ght characters in 
Ukrainian society. Historical and sociological analysis values   of the past, historical memory 
and historical consciousness, fi ghting symbols are not only purely scientifi c in nature, but also 
practical, because these processes affect the progress of Ukraine to the civilized world. Also 
disclosed questions of origin and formation of historical sociology as a separate branch of 
sociological knowledge. The issue is open for discussion, as sociological thought is in progress 
of development and is updated with new ideas and directions. Historical sociology has the right 
to exist as an autonomous branch within the sociology of knowledge, because it examines the 
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characteristics of social and historical processes of transformation of systems and ideologies 
that infl uence social and historical development of mankind. For Ukrainian historical sociol-
ogy the subject of «awakening the nation», «revival of the historical memory», establishing 
an effective civil society and the formation of united political nation are very relevant today.

Keywords: historical memory, confl ict of symbols, historical past, historical sociology.
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МОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЛІДАРНОСТІ: 
СОЦІОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Г. В. Ляхович, В. В. Чепак

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
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У статті досліджtyj співвідношення солідарності та ідентичності в соціологічному 
зрізі. За наявності значного кола наукових підходів та проектів ідентичності, все ж 
залишається недостатньою соціологічна рефлексія категоризації ідентичності та 
солідарності, а також визначення ролі мови та освіти як консолідуючих чинників в 
сучасному соціумі. Тому в даній статті розглядається питання концептуалізації поняття 
мовної ідентичності у вимірах сучасноcті. Окреслено наукові підходи до розгляду 
феномену солідарності як і класиків соціології, так і сучасних дослідників, а саме Е. 
Дюркгейма,  Т. Парсонса, В. Ядова. Проаналізовано теорії  зарубіжних дослідників, 
зокрема П. Бурдьє, Е. Сепіра, П. Сорокіна, які розглядають взаємозв’язок освіти із 
мовними процесами та обгрунтовують символічну роль мови в процесі соціальної 
солідарності. Звертається увага на проблематику мовної ідентичності як передумови 
солідарності сьогодення внаслідок змін традицій, зростання невпевненості, динамізму. 
Визначено, що мовна ідентичність є передумовою солідарності, а мова та освіта – 
чинниками консолідації суспільства.

Ключові слова: мовна ідентичність, соціальна солідарність, освіта, мова, 
сучасність.

Постановка проблеми. Кожен індивід має характерні індикатори «членства 
в групі». Ці індикатори надзвичайно мінливі, адже на них впливають множинні 
персональні ідентичності, зумовлені зв’язками індивіда з соціальним, фаховим чи ло-
кальним середовищем, освітою, походженням, статтю тощо. Так, відомий дослідник, 
автор роботи «Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку» С. Гантінгтон 
зазначив: «Ми знаємо, ким ми є, лише після того, як дізнаємось, ким ми не є, і ча-
сто лише тоді, коли знаємо, проти кого ми» [1]. Людям взагалі властивий потяг до 
солідарності як атрибуту ідентифікаційної характеристики. Індивід вибудовує своє жит-
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тя на переконанні про те, що для відрізнятись один від одного – це природно. Та в зви-
чайних умовах індивіди рідко замислюються над своєю ідентичністю. Найбільш гостро 
це відчувається у періоди інституціональних перетворень, структурних змін, суспільних 
трансформацій. Але як впізнати загальні основи солідарності? Ця методологічна про-
блема для соціолога та практична – для всього суспільства  без розуміння передумов 
солідарності стає неможлива. За цих обставин дослідницьку увагу привертає  проблема 
мовної ідентичності, що постає в аспекті пошуку підстав для суспільного консенсусу.

У сучасних соціологічних студіях, присвячених різноманітному колу тем, які ха-
рактеризують українське суспільство, стрижень викладу часто формується на основі 
поняття ідентичності та солідарності. Зв’язок між соціальною солідарністю і соціальною 
ідентичністю – як ототожненням особистості з деякою спільністю – очевидний, позаяк без 
усвідомлення своєї приналежності до чітко окресленої групи немає солідарності з групою і 
немає відповідних дій. Індивід, «загублений» в складній структурі соціальних диспозицій, 
відчуває труднощі у визначенні світу «своїх». Без усвідомлення своєї приналежності 
до чітко окресленої групи в уявленні індивіда немає бажання до солідаристських дій. 
Переконаність у «схожості» тих, хто об’єднаний поняттям «ми», являє собою основу 
будь-якої солідаристської практики. По суті, ідентичність важлива як ознака існування 
тієї чи іншої спільноти, з якою людина може бути солідарна в першу чергу. Власне, і сам 
факт ідентичності відображає певний пріоритет в уявленнях людини про своє оточення. 
Тобто наявність спільної ідентичності є передумовою солідарності. 

Поняттям солідарності сьогодні все частіше оперують суспільствознавці різних 
напрямів, які вивчають причини розриву соціальної «тканини»  та здійснюють пошуки 
її регенерації. З огляду на це виникають питання про умови формування солідарності, 
процеси, які їй передують. Встановлення ролі ідентичності як передумови солідарності 
ускладнюється її множинністю для конкретної людини, яка може ідентифікувати себе 
одночасно за кількома рівнями: вона може бути і громадянином держави, і мешканцем 
конкретного населеного пункту, і представником професійної групи. І хоча ідентичність 
не тотожна солідарності, вона важлива як ознака існування тієї чи іншої спільноти. 
Саме солідарність виступає необхідною умовою будь-яких соціальних змін, і в цьому 
сенсі питання про природу, характер, стан солідарності є одним з ключових питань 
соціального розвитку. Встановлення пріоритетів у ідентичності індивідів може дати 
уявлення про потенціал солідарності у суспільстві, а також про можливість досягнення 
суспільної солідарності і про динаміку цього процесу.

Дослідження солідарності наближає науковця до аналізу мовної ідентичності. 
Прояв двомовності вимагає нових підходів до розуміння згаданого явища та спонукає 
до пошуку відповіді в царині ідентичності, чи, точніше, низки ідентифікаційних 
маркерів, що визначають культурно-світоглядні орієнтації та, врешті, поведінку у 
мовному середовищі. 

Враховуючи міждисциплінарний характер досліджуваної проблематики, за 
наявності значного кола наукових підходів та проектів ідентичності, все ж залишається 
недостатньою соціологічна рефлексія категоризації ідентичності та солідарності, а 
також визначення ролі мови та освіти як консолідуючих чинників в сучасному соціумі. 
Тому метою даної наукової розвідки є окреслення концептуальних засад співвідношення 
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ідентичності та солідарності, звертаючи увагу на мову та освіту як чинники консолідації 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. Соціологічний зріз проблеми пов’язаний з вивчен-
ням не тільки соціально-культурних, але й мовних детермінант формування групових 
солідарностей. У соціологічних публікаціях суспільна солідарність визначається як 
відчуття громадянами себе частиною цілого, як взаємна довіра, як взаємна підтримка 
соціальних контактів. У західній літературі виділено два компоненти соціальної 
солідарності: ідеаціональний, який означає суб’єктивну самоідентифікацію індивіда 
з певною спільнотою, і компонент взаємовідносин, який передбачає соціальні зв’язки 
всередині спільноти. Сама ж солідарність розглядається як організація індивідів з метою 
групового виживання, реалізації інтересів чи потреб, що може виникати під впливом 
зовнішніх загроз або внутрішніх потреб [5, с. 41].

З моменту становлення соціології як самостійної суспільствознавчої дисципліни 
тематика солідарності мала серйозні підстави претендувати на статус одного з головних 
напрямків соціологічних досліджень: досить згадати, яку увагу солідарності приділяв 
класик соціології Еміль Дюркгейм. Власне, для дослідника солідарність виступає як 
синонім нормального стану суспільства, а її відсутність – як відхилення від нього або 
соціальна патологія. На думку Е. Дюркгейма, соціальна солідарність – головна сила, 
що цементує і об’єднує суспільство, створює суспільне ціле. Солідарність заснована на 
колективній свідомості – сукупності загальних вірувань і відчуттів, які поділяють члени 
однієї групи або суспільства. Колективна свідомість відображає характер народу, його 
ідеали і традиції [4, с. 51]. Очевидним фактом, який символізує солідарність, Дюркгейм 
вважав право.  Класифікуючи види права, автор виокремлює відповідні їм види соціальної 
солідарності, а саме: для репресивного права характерна механічна солідарність, для 
реститутивного права – органічний тип соціальної солідарності [4, с. 57]. По суті, в 
роздумах дослідника з приводу феномену соціальної солідарності найбільше виділявся 
морально-психологічний аспект. На думку класика, розподіл праці можна вважати однією 
з основних засад для формування соціальної солідарності. 

Проблематиці солідарності приділяв увагу і Т. Парсонс, який розглядав солідарність 
в контексті процесу інтеграції соціальної системи. Автор наголошує, що головним при 
розгляді солідарності є  динамічний процес, що виступає найважливішою умовою 
стабільності та відтворення соціальної системи [6].  Таким чином солідарність, на думку 
американського теоретика,  є, з однієї сторони,  феноменом об’єктивованого характеру, 
як і соціальна система, а з іншої – динамічним явищем, зумовленим комплексом по-
всякденних взаємодій акторів.

Аналізуючи роздуми класиків з приводу феномену солідарності, можна зробити 
висновок, що соціальна солідарність у їхній інтерпретації базується на поділі праці, 
загальних ідеях, моральних правилах, ритуалах і загальних почуттях, які відображають 
прихильність суспільству. Проте в соціології другої половини XX – початку XXI століття 
соціальна солідарність розглядалася переважно в спеціалізованих аспектах, і основну 
увагу дослідників було сфокусовано на відносинах солідарності всередині окремих 
груп. Серед сучасних дослідників варто звернутись до інтерпретації солідарності в ро-
ботах В. Ядова.  На думку російського соціолога, соціальна солідарність – це передусім:
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а) феномен свідомості, базований на самоідентифікації індивіда з певною 
спільнотою, що сприймається ним як своя, представники якої переслідують 
спільні інтереси, спроможні на організовані колективні дії для організації 
цих інтересів, заради чого індивід делегує даній спільноті частину 
відповідальності за себе та готовий прийняти частину відповідальності за 
інших;

б) процес групової динаміки, що характеризується появою спільнот, які мають 
спільні інтереси, приймають на себе відповідальність за членів групи або 
більшої спільноти і делегують кожному члену частину відповідальності за 
спільну справу [8, с. 11–12]. 

Отже, соціолог акцентує увагу на двоїстій природі солідарності, до якої відносяться 
макросоціальні ініціативи влади і мікросоціальні інтеракціоністські  практики 
повсякденності, позаяк на сучасному етапі солідарність носить більш рефлексивний 
характер, передбачає активну роль індивіда в її формуванні.

Незважаючи на відмінності в соціологічних підходах до розгляду поняття 
солідарність, можна вважати, що суспільство задає індивіду соціально-культурні рамки 
солідаризації; потреба включення в соціальні зв’язки є корінною властивістю людської 
особистості, яка змушена пасивно або активно самовизначатися в системі різноманітних 
груп і спільнот; ступінь активності суб’єкта залежить і від соціально-культурних норм 
суспільства, і від індивідуальних особливостей. 

Для того, щоб зрозуміти співвідношення понять «солідарність» та «ідентичність», 
варто акцентувати увагу на механізмах солідарності. Основа для виникнення спільності – 
суб’єктність, яку можна інтерпретувати як здатність діяти для реалізації своїх цілей, 
співвідносячись при цьому з якимись вимогами і намірами інших учасників взаємодії. 
Отже, перший компонент суб’єктності – здатність діяти. Другий – здатність встановлю-
вати правила. З яких характеристик складається суб’єктність? Ми можемо говорити про 
суб’єктності як про «профілі» деякої спільності. Дуже часто ці параметри динамічні, – у 
них є своя історія, логіка розвитку. Це допомагає нам описувати ту чи іншу спільноту 
з урахуванням соціальної внутрішньогрупової динаміки. 

Ідентичність в такому контексті постає як параметр солідарності, а саме 
усвідомлення і переживання людьми своєї причетності до даної спільноти, групи. 
Формування спільної ідентичності – це, свого роду, створення певної «повсякденної 
теорії про те, хто я такий», що має силу позитивного емоційного підтвердження. По-
няття солідарності для емпіричних цілей ми визначаємо, як процес перерозподілу 
відповідальності. Це здатність групи брати відповідальність за своїх членів, а з їхнього 
боку – готовність приймати на себе відповідальність за існування «своєї» групи. 
Солідарність надбудовується над ідентичністю. При цьому ідентичність може легко 
існувати без солідарності.

Звісно, будь-який аспект ідентичності людини може стати основою для солідаризації, 
тому доцільно вести мову про солідаризацію на основі інтересів, цінностей.  Розглянемо, 
зокрема, цінність мови та цінність освіти як важливих чинників консолідації суспільства. 
Вважаємо за доцільне зосередити увагу на мовній ідентичності як передумові соціальної 
солідарності, адже мова може символізувати ідентичність, солідарність, згуртованість. 
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Мова – це не тільки засіб комунікації, але й потужний соціальний механізм, який мож-
на використати як каталізатор соціальної єдності, символічний капітал, що вказує на 
приналежність до відповідної соціальної страти. Освіта, як потужний консолідуючий 
чинник, формує відповідне соціальне середовище, впливає на солідарність, стає одним 
з основних об’єднувальних чинників відчуття належності до тієї чи іншої спільноти. 
Так, освіта створює ідентифікації членів групи, скріплює їхню солідарність і в той же 
час підтримує соціальну дистанцію. В такому розумінні мовна ідентичність реалізується 
в інституті освіти, а освіта, у свою чергу, задає координати для ідентифікаційних 
практик. Крім того, академічне середовище формує специфічні категорії сприйняття 
та оцінки, за допомогою яких індивід ідентифікує себе по відношенню до соціальних 
вимірів сучасності. 

Вперше функцію мови, як символу соціальної солідарності, відмітив американсь-
кий лінгвіст Е. Сепір: «Будь-яка група людей, навіть найменша, прагне розвивати мовні 
особливості, які виконують символічну функцію виокремлення даної групи із більшої» 
[7, с. 312]. Учений висунув напрочуд лаконічну формулу, яка розкриває сутність цієї 
функції: він говорить про те, як «ми» дорівнює твердженню «він один із нас». Ця 
установка дає великі можливості для розкриття символічного потенціалу будь-яких 
явищ мовного універсаму. Дослідник зазначає: «Більш правильним є твердження, що 
спочатку мова є звуковою реалізацією тенденції розглядати явища дійсності символічно, 
що саме ця властивість зробила її зручним засобом комунікації» [7, с. 312]. 

Разом з Е. Сепіром подібну думку висловлює П. Сорокін, який, розглядаючи мовне 
угрупування (так він називає етномовну спільноту), робить висновок: «Солідарність 
одномовних осіб є солідарністю осіб однієї культури, одного соціально-психічного 
покрою… спільність мови є тією умовою, яка викликає притягання одномовних осіб, 
сприяє перетворенню розрізнених індивідів на узгоджену, організовану єдність, інакше 
кажучи, сприяє створенню особливої солідарності між одномовними особами» [5, 
с. 61]. В рамках даного тлумачення солідарність постає як позитивний модус взаємин 
індивідів, що передбачає співзвучність установок і поведінки взаємодіючих учасників, 
коли вони взаємно допомагають один одному в досягненні своїх цілей.

Велику роль в обґрунтуванні символічної ролі мови в процесі мовної ідентифікації 
зіграли роботи французького соціолога П’єра Бурдьє [1, 2]. Тут варто додати про роль 
взаємозв’язку освіти із мовними процесами. Дослідник акцентує увагу на активній 
позиції соціального «агента», включеного в мережі соціальних взаємин, в рамках яких 
він прагне розширити «поле» свого впливу, використовує «символічний капітал» до-
сягнутого соціального статусу та індивідуальних можливостей. Групи та спільності, з 
якими індивід солідаризується, володіють аналогічним «символічним капіталом» (вла-
да, престиж, можливість впливу на інших). У своїх роботах П. Бурдьє акцентує увагу 
на тому, що будь-який мовний акт є продуктом зіткнення між лінгвістичним габітусом 
та лінгвістичним ринком. Лінгвістичний габітус – це набір соціально встановлених 
диспозицій, який зумовлює схильність говорити певним чином і висловлювати певні 
речі (виражати інтерес) та мовну компетентність, що визначається лінгвістичною 
здатністю породжувати нескінченну кількість граматично правильних висловлювань і 
водночас соціальною здатністю адекватно використовувати цю компетентність у даній 
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ситуації. В інтерпретації П. Бурдьє шкільний ринок – це ринок мовний, і оскільки 
мовний ринок цілком підкоряється вирокам охоронців легітимної культури, шкільний 
ринок цілком підкоряється мовним продуктам панівного класу і застосовує санкції 
до тих, початковий капітал яких є  мізерним: у представників найбільш знедолених 
класів культурний капітал невеликий, невелика і готовність збільшувати цей капітал за 
допомогою шкільної освіти; шкільний ринок карає їх за це, і наслідком неуспішності 
стає вимушене або добровільне виключення із шкільної системи [1,с. 5]. П. Бурдьє 
також зазначає, що шкільна система наділена достатньою владою, щоб протягом 
тривалого терміну насаджувати певну мову. Освіта мовного ринку створює умови 
об’єктивної конкуренції, в рамках якої і за допомогою якої легітимна компетенція може 
функціонувати як мовний капітал, що приносить в результаті кожного соціального 
обміну прибуток у формі відмінностей. Йдеться не про символічну владу, яку педагоги 
можуть набувати над мовою в індивідуальному порядку, а про той внесок, який вони, 
навіть не маючи усвідомлених намірів, вносять у виробництво і примусове поширення 
особливої   мови – тієї, яка відрізняється від інших [1, с. 3]. 

Згідно з П. Бурдьє, саме соціальні інституції уможливлюють функціонування мови 
та створюють умови виникнення смислу. По суті для П. Бурдьє джерелом смислу стають 
соціальні інституції, які диференціюють мовні практики, формуючи як самого мовця, 
так і середовище, в якому розгортається його мовна діяльність. Мовна ідентичність 
включає в себе не тільки спільну для її носіїв мову, а також володіння персональними, в 
даному випадку освітніми маркерами, які важливі як для самої людини, так і для інших. 

Солідарність може бути пов’язана з глибинними згодами щодо того, що правиль-
но, а що хибно. Навіть те, що люди використовують одну і ту ж мову, вимагає пев-
ного конcенсусу. Повертаючись до питання про мовну ідентичність як передумову 
солідарності, варто зазначити, що суттєвою перешкодою є брак послідовності грома-
дян у їхніх мовних вподобаннях. Приміром частка тих, хто вважає українському мову 
рідною та тих, хто її використовує у повсякденних практиках може суттєво різнитися. 
Людина використовує ту чи іншу мову, аби підкреслити слушну в певний момент 
ідентичність з метою консолідації із спільнотою. Вибору мови як об’єднувального 
чинника сприяють такі контексти: 

1) залежно від моменту, ситуації, коли віддається перевага певній мові або 
мовному варіанту; 

2) мова обирається в конкретний момент, тобто коли мовець сам відчуває по-
требу використання мови, оскільки оточення очікує від нього саме її викори-
стання або коли група, яка бере участь у комунікації, впливає на поведінку 
мовця;

3) кожний акт мовного вибору виступає засобом вираження і осягнення 
цінностей даної культури [3, с. 101–105].

Очевидно, що контекст, який впливає на формування мовної ідентичності як пере-
думови солідарності, включає мовну ситуацію, яка в Україні характеризується  аси-
метричною українсько-російською двомовністю, мовних особистостей – потенційних 
партнерів комунікації, а також все оточення.



66 Г. В. Ляхович, В. В. Чепак
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

Висновки. Рефлексія з приводу категоризації соціальної солідарності, основних її 
характеристик, сфер реалізації та перспектив є сьогодні вкрай необхідною для наукового 
дискурсу. До найбільш загальних характеристик солідарності, сформульованих 
класиками соціології, належать, по-перше, визнання символічного комплексу (що 
включає в себе норми, цінності і вірування) як базової складової соціальної солідарності; 
по-друге, зв’язок соціальної солідарності з проблемою відтворення соціальної системи: 
будь-яке суспільство можливе тільки за наявності певного рівня соціальної консолідації. 

Однак сучасне суспільство набагато складніше тієї моделі соціального устрою, про 
яку вели мову класики соціології. На сучасному етапі солідарність носить більш рефлек-
сивний характер, передбачає активну роль індивіда в її формуванні, тому основну увагу 
сучасні дослідники сфокусували на відносинах солідарності всередині окремих груп.

Як ми спробували продемонструвати, передумови та джерела солідарності в су-
часному суспільстві включають ідентичності та приналежності спільнот. Ідентичність 
в такому контексті постає як параметр солідарності, а саме усвідомлення і пережи-
вання людьми своєї причетності до даної спільноти, групи. Зокрема, концептуальне 
поле аналізу мовної ідентичності як передумови солідарності  може бути окреслене в 
модусах причетності, ототожнення, прихильності до певних колективних сегментів, 
що мають визначені соціально-просторові, культурно-мовні виміри. 

Мовна ідентичність як передумова солідарності розглядається не як процедура 
механічної приналежності та тотожності, а як комплекс уявлень про інших та себе, що 
сформований внаслідок співвіднесення з певною мовною спільнотою та визнання зна-
чущих мовних орієнтирів, яке зумовлює мотивацію узгодження, визнання, солідарності. 
Цінність мови та цінність освіти як важливих чинників консолідації суспільства можна 
проінтерпретувати, взявши за основу теорію П. Бурдьє, як символічний капітал, що вказує 
на приналежність до відповідної соціальної страти. Мовна ідентичність реалізується в 
інституті освіти, а освіта, у свою чергу, задає координати для ідентифікаційних практик. 
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This paper examines the relationship of of solidarity and linguistic identity in the 
sociological cut. If there is a signifi cant range of scientifi c approaches and projects identity 
still remains insuffi cient refl ection sociological categorization of identity and solidarity, and 
to identify the role of language and education as a consolidating factor in modern society. 
This article examines the conceptualization of the notion of linguistic identity in suchasnocti 
dimensions. Outlined scientifi c approach to the phenomenon of solidarity as the classics of 
sociology and researchers, such as E. Durkheim, T. Parsons, V. Iadov. Foreign researchers 
analyzed the theory, including P. Bourdieu, E. Sapir, P. Sorokin, who view the relationship of 
language education processes and justifying the symbolic role of language in social solidarity. 
Attention is drawn to problematization of identity in late modernity conditions due to changes 
in traditions, rising uncertainty, dynamism. Determined that the language is a prerequisite for 
solidarity identity and language and education – factors of social consolidation. 

Keywords: linguistic identity, social solidarity, education, language, modernity.



УДК 316.2:316

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ 
КОНЦЕПТУ БЕЗПЕКИ У СОЦІОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ 

ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Л. В. Калашнікова

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Україна, 54003,

lvkalashnikova198@gmail.com

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення проблем безпеки 
особистості, суспільства, держави у роботах представників класичного періоду розви-
тку соціологічної думки. Зокрема, проаналізовано теоретичні напрацювання О. Конта, 
Г. Спенсера, Л. Уорда, Дж. С. Мілля, Е. Дюркгейма, К. Маркса, Г. Зіммеля, А. Вебера, 
В. Парето, М. Вебера, Т. Лессінга, К. Ясперса, К. Манхейма, П. Сорокіна щодо сутніс-
ного змісту концепту безпеки та механізмів гарантування безпечного функціонування, 
розвитку суспільства. Визначено місце та роль теоретичних здобутків соціальної фі-
лософії та теоретичної соціології ХІХ - першої половини ХХ ст. у формуванні основ 
сучасного соціологічного знання про безпеку, окреслено можливості соціології безпеки 
задля розробки інституційних засад розвитку вітчизняного безпекового середовища.

Ключові слова: безпека, особистість, суспільство, держава, соціологія безпеки.

Феномен безпеки на всіх етапах розвитку соціуму ніколи не втрачає своєї актуальнос-
ті й практичної значущості, незважаючи на різні форми прояву і неоднозначний сутнісний 
зміст. На момент виокремлення соціології з-поміж інших соціогуманітарних дисциплін, 
сформувалася деяка сукупність уявлень про соціальну природу безпеки, що відповідала 
наявному рівню розвитку суспільства й сформованій системі теоретико-методологічного 
обґрунтування. Однак вивчення проблем безпеки не мало статусу самостійної науки і 
розвивалося у контексті соціально-філософських, соціально-політичних вчень про сус-
пільство, державу, природу та їх функціональну приналежність, умови конструювання 
ідеального типу суспільно-політичного ладу. Разом з тим дослідницький інтерес до фе-
номену безпеки як самостійного явища соціального життя з боку соціологічних теорій 
класичного періоду й початку сучасного чітко не визначився. Проте для інституалізації 
проблематики безпеки в соціології перші ідеї й теорії представників західної соціологічної 
думки мали принципове значення як для становлення теоретико-методологічної бази, так 
і для осмислення сутності концепту безпеки, механізмів її забезпечення.

Одним з перших дослідників безпеки соціальних систем  вважають О. Конта, на 
думку якого, головним джерелом моральної, політичної кризи суспільства і провідною 
причиною революційних настроїв є глибока розбіжність ідей, відсутність спільного 
розуміння сутності речей. 

© Калашнікова Л. В., 2016

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10. С. 
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2016. Issue 10. P. 



69Теоретико-методологічні передумови вивчення концепту безпеки у соціологічній думці..
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

Єдиним виходом з ситуації, що склалася, є формування позитивних наукових 
істин, які, засвоюючись, приведуть людство до миру, злагоди й щастя. Суспільні нега-
разди посилюються честолюбством мілкої буржуазії, її сліпим презирством до народу. 
Економічні зв’язки самі по собі не гарантують стабільності суспільства, його безпеки 
функціонування та розвитку, так само як і не можуть приборкати руйнівний вплив 
егоїзму й агресивності [1]. О. Конт вважав, що стійкі соціальні зв’язки передбачають 
соціальні механізми регулювання соціальних відносин, визначених єдністю вірувань, 
настанов та соціальних почуттів. Ці обставини обґрунтовують необхідність існування 
релігії як соціального інституту, формування свідомості й створення безпеки. О. Конт 
мріяв про суспільство, в якому застій не є наслідком існування соціального порядку, 
а прогрес - революційної анархії. В його концепції, безпека суспільства - це порядок, 
статика, які порушуються внаслідок різних проявів суспільного цілого [2]. Провідним 
завданням соціології у міркуваннях О. Конта є опис законів функціонування й розвитку 
суспільства, а також вироблення оптимальної політики для його безпечного існування.

На відміну від О. Конта, Г. Спенсер розуміє суспільство як частину природи і 
пов’язує його безпечне існування з нормальною діяльністю соціальних інститутів, що 
виступають в ролі механізмів самоорганізації людей. До системи соціальних інститутів 
він включає домашні (родина, шлюб, виховання), обрядові (регулятори повсякденної 
поведінки й укладачі звичаїв, обрадів, етикету), церковні (інтегратор суспільства), 
професійні (управління трудовими відносинами). У межах відстеження еволюції по-
глядів на безпеку необхідно звернути увагу на ставлення Г. Спенсера до політичних 
інститутів, які виникають, на його думку, в ході перенесення внутрішньогрупових 
конфліктів на сферу конфліктів між групами. Адже саме конфлікти й війни відіграють 
провідну роль у становленні політичної організації та структурного розподілу суспіль-
ства. Г. Спенсер виступає за обмеження ролі держави у сучасному суспільстві, оскільки 
сильна держава обмежує свободу особистості. Ця його ідея актуальна й нині. Справді, 
потужна держава імперативом волі ставить власні інтереси вище інтересів особистос-
ті, тим самим здатна за короткий час досягти соціально-економічного й політичного 
росту. Натомість, у демократичній державі, де домінують інтереси особистості, доволі 
сумнівним є бажання особи добровільно відмовитися від своїх свобод задля захисту і 
відстоювання інтересів держави [3].

Відмовившись від крайнощів біологічного еволюціонізму Г. Спенсера, Л. Уорд 
висунув положення про активний характер соціальної еволюції й визначальний вплив 
на неї різних психічних сил, у першу чергу, вольових імпульсів. Він був першим, хто 
намагався окреслити роль бажань, емоцій, інтересів, вірувань й ідей індивідів, тракту-
ючи соціологію як науку, яка вивчаючи сукупність мотивів дій людини, створює цілісну 
психосоціологічну картину світу, узагальнює суспільну роль психічних чинників, що 
забезпечують прогрес людської цивілізації.

Важливою частиною соціології Л. Уорда стало вчення про сутність універсальних 
соціальних сил, до числа яких він відносив «позитивні» (смак, прагнення до насолоди), 
«негативні» (бажання уникнути страждань), «відтворюючі» - «прямі» (статеві, любовні 
бажання), «непрямі» (батьківські, родинні почуття). Він пояснював мотиви групової 
поведінки дією ряду сил. Розмаїття людських бажань, групуючись навколо основних 
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бажань – задоволення фізіологічних потреб, обумовлюють активні дії індивіда, спря-
мовані на перетворення оточуючого світу, забезпечення безпечного існування [4].

Свою точку зору на проблему безпеки висловлює Дж. С. Мілль, який схаракте-
ризував її як інтерес вищого порядку, необхідний для захисту благополуччя громадян 
даної держави. Критикуючи діяльність влади, він називає її жадібною, такою, що на-
водить страх на тих, хто володіє будь-якою власністю. Іншими словами, влада здатна 
використовувати у своїй діяльності засоби тиранічного насилля. На його думку, безпека 
повинна включати як захист з боку влади, так і захист від самої влади.

Дж. С. Мілль розглядає як той чи інший рівень морального розвитку суспільства 
впливає на його економічне благополуччя. Зокрема, він говорить про роль чесності: 
чим більш нечесним є суспільство, тим вище суспільні втрати, і навпаки, спільна ді-
яльність людей, заснована на довірі один до одного, сприяють збільшенню багатства 
суспільства. На його думку, з якості одного з провідних напрямів забезпечення безпеки 
має виступати постійний соціально-психологічний моніторинг суспільних відносин з 
метою вироблення правильних суспільних рішень [5].

Як відомо, структурно-функціоналістська парадигма Е. Дюркгейма орієнтована на 
те, щоб досліджувати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними фактами в контексті 
характеру взаємодії членів суспільства, що дозволяє робити висновки щодо норми або 
патології соціальних реалій, їх зовнішній примусовий вплив на поведінку людей. Роз-
глядаючи розподіл праці як закон, що регулює суспільні відносини без відома людей, 
Е. Дюркгейм зосереджує увагу на тому, що він і є необхідною умовою матеріального 
й інтелектуального розвитку суспільства. Основна причина патології й невизначеності 
полягає у аномальному розподілі праці, що, у свою чергу, призводить до аномії – неузго-
дженості базових цінностей та норм. Аномія виявляється у небезпеках функціональної 
неузгодженості елементів соціальної структури, ціннісної дезінтеграції й девіантній 
поведінці. Це методологічне положення може бути використано для вивчення та про-
гнозування небезпек через окремі їх індикатори (об’єм, щільність населення, сімейний 
стан, характер зайнятості, ставлення до релігії, небезпеки скоєння злочинів тощо) [6].

На думку Е. Дюркгейма, в основі загроз безпеці, яка має головним чином мо-
ральну природу, лежить зміна характеру й змісту суспільної свідомості. Стрїмка зміна 
норм та цінностей призводить до втрати дисципліни й порядку у суспільстві, а також 
погіршує соціальні відносини. Особлива роль у збереженні стабільності, відсутності 
загроз й небезпек належить державі та її спеціалізованим соціальним структурам. 
Одночасно соціолог висловлює занепокоєння щодо появи загроз для безпеки індивіда 
з боку самої держави внаслідок надмірної уваги до життєдіяльності конкретної осо-
бистості. Захистом індивіда від надмірного контролю держави, на думку Е. Дюркгейма, 
можуть стати різноманітні соціальні групи, до числа яких  він відносить релігійні та 
виробничі. Як і О. Конт, Е. Дюркгейм не підтримував революцію як раціональний 
спосіб стимулювання позитивних соціальних змін, будучи соціальним реформатором, 
постійно намагався відшукувати шляхи удосконалення функціонування суспільства, 
гарантування його безпеки.

У межах філософії К. Маркса досить глибоко проаналізовані витоки, причини, 
наслідки національних криз й катастроф. Він вбачав загрозу соціальній системі й без-
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пеці суспільства, а також джерело соціальної напруги у неоднаковому ставленні людей 
до матеріальних благ (зокрема, до приватної власності). Систему безпеки К. Маркс 
розглядав з позиції класових інтересів, при цьому наголошуючи увагу на тому, що 
превалюють інтереси правлячої еліти. У зв’язку з тим, що його творча діяльність у ча-
совому розрізі співпала з періодом чисельних виступів робітничого класу, розв’язанням 
класових протиріч, він справедливо вважав, що побудова системи безпеки повинна 
бути орієнтована на захист класових інтересів [7].

У межах формальної соціології Г. Зіммель вбачає провідну загрозу безпеці функ-
ціонування соціальних систем у високому ритмі культурного розвитку, адже життя, 
постійно породжуючи нові культурні форми, гальмує розвиток, сприяє появі конфліктів, 
пов’язаних з невідповідністю змісту й форми, суб’єктивної та об’єктивної культур [8]. 
На його думку, конфлікт культури й життя обов’язково має наслідки – зв’язки між ми-
нулими і наступними культурними формами є виключно руйнівними, життєдіяльність 
індивідів спрямована на заповнення прогалин між ними. В результаті цього культура 
сприймається як деяка умовна, необов’язкова форма буття. Культурна стабільність 
й цілісність остаточно підірвані одне від одного, тим самим породжуючи небезпеку 
функціонування та розвитку суспільства, формуючи у людей почуття незахищеності, 
оголеності існування [9].

Критикуючи сучасний йому буржуазний стиль життя, Г. Зіммель наголошує  на 
тому, що характерним для нього є зростаюче відчуження людини від формалізованих 
соціальних зв’язків й культурних феноменів. Лише в індивідуальній сфері зберігається 
здатність до творчості та автономії, оскільки саме у такому відчуженні проявляється 
можливість визначеної свободи [9]. Зокрема, він виділив психологічну основу індиві-
дуальності великого міста, що виражається у підвищеній нервозності міського життя, 
джерелом небезпек людського існування виступає швидка неперервна зміна зовнішніх 
й внутрішніх вражень [10].

На думку А. Вебера, цивілізація забезпечує поступовість історичного процесу, не-
розривно пов’язаного з розвитком науки й техніки. Соціальний аспект історії полягає у 
виконанні нею ролі провідника у системі «культура-цивілізація» і в той же час є умовою 
реалізації цього зв’язку [11]. Починаючи з 1880 р. провідною загрозою функціонуван-
ня як державного, так і духовного життя європейського суспільства стала активізація 
експансіоністської конкуренції, монополізації й перерозподілу світу з позиції сили. У 
міру того як посилювалися матеріальні інтереси, набуваючи вирішального значення, 
послаблялася віра у можливості досягнення гармонійної рівноваги, загальна субстанція 
європейського духу почала поступово зникати [12]. Вихід з ситуації, А. Вебер вбачає у 
новій організації й відновленні європейського духовного потенціалу. Європейці здатні 
співіснувати один з одним, а також з іншими історичними спільнотами у нових умовах 
земного простору лише за умови спрямування, поновлення змісту й форми динамічної 
енергії європеїзму.

Пояснити ці абстрактні прогнози про можливий вихід Європи з духовної кризи 
допомагає загальна концепція розвитку А. Вебера, в межах якої соціальний процес роз-
глядається ним як сфера соціально-економічних відносин, галузь держави й політики, 
у яких мають своє відображення базисні процеси існування та розвитку суспільства. 
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Натомість, цивілізаційний процес окреслює науково-технічну сферу, яка, по суті, є 
транскультурною, її досягнення легко передаються від однієї культури до іншої. Духо-
вним ядром історичних та національних форм життя є культурна сфера як індивідуаль-
ний, неповторний, непередбачуваний світ ідей, символів, міфів, який завдяки еманації 
творчої волі поєднує людей з довічним, потайним першоджерелом світового буття. 
Саме стан цього духовного ядра є найбільшою небезпекою, адже економіка, політика 
й інструментальний розум цивілізації відсторонили людей від культури, змінивши іс-
торично призначений європейському соціуму напрям функціонування та розвитку [12].

Будучи одним з засновників структурно-функціонального аналізу, В. Парето роз-
глядав суспільство як соціальну систему, що проходить у своєму розвитку повторювані 
цикли рівноваги, дестабілізацій, втрати рівноваги й її поновлення, наголошував увагу 
на тому, що безпека його функціонування визначається взаємозв’язком політичної ста-
більності, економічного процвітання, обороноздатності держави. Будь-яка соціальна 
підсистема складається з трьох взаємопов’язаних компонент - іманентно притаманних 
людині почуттів; інтересів, потреб; приписів та раціональних пояснень, винайдених 
людьми для легімітизації двох перших компонент. Людські почуття відіграють ви-
ключно важливу роль у соціальному житті, провідними серед них є хитрість і сила, що 
являють собою протилежні стратегії досягнення цілей. Особистості, яким притаманна 
хитрість, характеризуються здатністю до відкриттів, наявністю підприємницького духу, 
готовністю до ризику, активністю, експансивністю, вираженим прагненням до новизни 
й оригінальності. Протилежними до них є особистості, яким властиві обережність, 
традиціоналізм, переважання цінностей безпеки, прагнення до стабільності, прояв 
особистісної відданості, патріотизм.

Розробляючи теорію еліт, В. Парето зауважував, що суспільство неоднорідне, а 
характер його політичної (правлячої), економічної, ідеологічної еліт визначається пере-
важанням того чи іншого класу людей. Соціально-історичні зміни суспільних формацій 
розглядаються як зміни еліт: їх сходження, занепад і заміна. У військово-політичному 
циклі діючими особами є сильні правителі («леви») й хитрі адміністратори («лиси»). 
Правлінню «левів» характерні завоювання, війни, територіальні експансії, поневолен-
ня інших. Однак рано чи пізно військових традицій, лояльності, відданості держави є 
недостатнім для нормального функціонування й розвитку соціуму, в мирний час для 
успішного управління, адміністрування та організації соціального буття потрібні «лиси» 
- починається друга фаза циклу. «Лиси», підриваючи військові потужності, нехтуючи 
традиційними цінностями, провокують змову «левів», які об’єднуючись позбуваються 
«лисів» і цикл повторюється знову. В економічній сфері спостерігається аналогічна 
ситуація, адже індустріальний цикл залучає «рантьє» і «спекулянтів». Перші прагнуть 
стабільності, орієнтуючись на мінімізацію ризиків, накопичення капіталу, натомість 
другі активно прагнуть реформування. У релігійній галузі протидіють «священики» і 
«скептики», протиставляючи вірі, догматизму, традиціоналізму скептичні ідеї розуму [13].

У методологічних дослідженнях М. Вебера значне місце посідають питання гро-
мадської безпеки, соціальної поведінки індивіда, що значною мірою поглиблює кон-
цептуальне розуміння ролі людини у системі регуляції суспільних відносин, особливо у 
контексті зв’язку таких систем як особистість, суспільство, держава. Різним соціальним 
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групам й окремим індивідам притаманні типи соціальних дій з різним ступенем пред-
ставлення в них раціональної компоненти, що безумовно призводить до появи при-
родної політичної нерівності. Адже компетентності та здібності окремих особистостей 
щодо можливості бути активними соціальними агентами, вільно приймати рішення й 
відповідати за їх наслідки суттєво різняться. З тенденції раціоналізації соціального 
буття логічно витікає ідея М. Вебера перетворення суспільного життя на свого роду 
підприємство, якому потрібні професійно підготовлені люди з різними знаннями й 
навичками. Якщо ці принципи будуть реалізовано, то розпочнеться процес мінімізації 
соціально-політичних небезпек і ризиків, включаючи ризики бюрократичної некомпе-
тентності й корупції [14].

Згідно з ідеями Т. Лессінга, основною загрозою людського існування є культура, 
що перетворює природу на мертвий механізм [15]. Причому цей процес є незворотним, 
тому єдиним можливим ставленням до життєвої ситуації виступає песимізм. Розгля-
даючи сучасне йому суспільство, Т. Лессінг констатує переважання в ньому раціона-
лізованих зв’язків й інститутів над формами природного проживання людей. На його 
думку, основною небезпекою функціонування суспільства є вторгнення до органічних 
спільнот впорядкованого й раціоналізаторського духу, під впливом якого відбувається 
атомізація соціуму [16]. Тенденції індивідуалізації соціального життя й підпорядку-
вання його штучним соціальним інститутам Т. Лессінг пов’язує з історією західного 
християнства і капіталістичного суспільства. Хоча він і визнає, що суспільство такого 
типу являю собою якісно більш складне утворення, ніж рід чи сім’я, однак не вважає, 
що воно є більш цінною й високою формою життя. Про це свідчить нестримне розпо-
всюдження у буржуазному суспільстві прагнення до успіху та наживи, заохочення з боку 
громадської думки кар’єризму й конформізму. В такому суспільстві всі відносини між 
людьми пронизані заздрістю, лицемірством, прагненням до домінування й насилля. До 
того ж все це набуває інституційних форм, оскільки у повній мірі відповідає природі 
суспільства, які ці феномени породжує.

На відміну від Т. Лессінга, К. Ясперс намагався визначити детермінанти появи 
почуття незахищеності, безпорадності й дезорієнтації, що охопило людей. Він вважає, 
що людина повною мірою усвідомлює стан передування у ситуації, коли абсолютно все 
викликає сумніви, існування зводиться до нескінченного обігу станів обману й само-
обману завдяки наявності ідеології. Людина, що розділяє таку позицію, й сама відчуває 
себе незахищеною, адже її усвідомлення кінця всього сущого є одночасно визнанням 
власної нікчемності [17]. Основою небезпеки людського буття є втрата людиною сенсу 
її існування. Першопричиною подібної ситуації є криза державності, що виявляється 
у невідповідності характеру правління волевиявленню всього суспільства. Не менш 
значимими у цьому сенсі є криза культури (розпад духовності) та людського існування 
(технічне й економічне протистояння планетарного характеру породжує поверхневе чи 
байдуже ставлення до істинного буття).

Безпечному людському існуванню загрожує наростаюча антропологічна ката-
строфа, що характеризується: пануванням буденності; появою у структурі суспільства 
функціонерів апарату, які, концентруючись, досягають успіху; заміною істинного буття 
жестами, єдності – розмаїттям, спілкування – балакучістю, стану захищеності – пере-
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живаннями; основним аспектом життєдіяльності людини стає нескінченна мімікрія; 
втратою довіри до духовних авторитетів, місце яких посідають випадкові ідоли, як 
наслідок людині властива цинічність, втрата гуманності [18]. Для того щоб подолати 
кризу, необхідно повернути втрачене, прийняти рішення щодо власного існування, 
мімікрувати для того, щоб відчути істинність соціального життя. Нажаль, твердження 
про можливість повернення до витоків людського буття для того, щоб внести відносну 
раціональність у зовнішній порядок існування, навряд чи можна розглядати як реальний 
шлях до нового світу.

У світлі загальних уявлень про наявні небезпеки суспільного розвитку К. Манхейм 
особливу увагу приділяє диспропорційності розвитку людських здібностей, виділяючи 
два основних небезпечних типи диспропорцій: перша пов’язана з тим, що у суспільстві 
технічне й природне знання випереджає розвиток моральних сил та осмислення сус-
пільного прогресу; друга виникає через нерівномірність вияву у соціальних групах й 
прошарках розумності та моральності, необхідних для вирішення поставлених суспіль-
ством завдань. Найбільшою загрозою демократичного масового суспільства є анархія, 
витіснення формами диктатури незрілих ліберально-демократичних структур [19, c. 35].

Особливе занепокоєння у К. Манхейма викликає відсутність інтегруючих установок 
(«загальноприйнятої політики») в галузі освіти - чому потрібно навчати підростаюче 
покоління, чи варто спеціалізувати освіту  відповідно до тенденцій розвитку індустрі-
ального суспільства або майбутнє залежить від всебічно розвинених особистостей з 
філософською освітою? Проблеми кризи оцінок стосуються й сфери праці, адже її 
існування заради прибутку та грошової винагороди дезінтегрує суспільство. Люди на-
магаються досягти стабільного рівня життя, однак, окрім цього, вони прагнуть відчувати 
себе потрібними, корисними, важливими для соціуму, в якому живуть. У той же серед 
багатих й освічених представників суспільства не існує спільної точки зору з приводу 
їх функціонального призначення - для одних високий соціальний статус й накопичені 
блага є можливістю отримання насолоди від необмеженості влади, для інших - мож-
ливість застосувати свої знання і вміння на благо соціуму [19, c. 48]. Повертаючись до 
діагнозу, який К. Манхейм поставив сучасному суспільству, виникає питання чи дійсно 
на цій стадії розвитку масового суспільства ми рухаємося назустріч загибелі соціуму 
й культури? На його думку, змінити ситуацію у ліберальному масовому соціумі, по-
долати кризу культури та деструктивні процеси в антропологічній сфері здатні лише 
регулювання і планування соціокультурних змін, в першу чергу, через уміння ясно 
бачити тенденції розвитку та враховувати їх у своїх діях.

Розгляд антропологічних змін соціальної кризи представлено у працях Р. Гвардіні, 
який наголошує  на необхідності аналізу зміни ставлення людини до природи у сучасно-
му суспільстві. Люди перестали сприймати її як дещо гармонічно всеохоплююче, впо-
рядковане, відкрите людському пізнанню, як те, чому можна беззаперечно довіритися. 
Однією з причин втрати цінності природи є переосмислення поняття нескінченності 
буття світу. З іншого боку, Р. Гвардіні зазначає, що сучасна індустріальна цивілізація 
і породжена нею технічна сфері є несумісними з ідеєю саморозвитку творчої особис-
тості. Вони формують новий тип особистості - «людину мас». На думку Р. Гвардіні, 
«маса - це множина нерозвинених, нездатних до розвитку окремих істот, які підкорені 
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нормуючому закону, зразком наслідування для якого є функціональні машини [20]. 
Жорстко критикуючи сучасне суспільство, в якому основною небезпекою стало роз-
порошення окремої особистості у безособових соціальних підсистемах, він намагався 
знайти розуміння нових можливостей сучасної людини й зберегти надію на реалізацію 
цих можливостей у майбутньому. Р. Гвардіні наголошує  на вирішенні характерних 
проблем для сучасного суспільства, пов’язаних із розповсюдженням опосередкованих, 
абстрактних, функціональних зв’язків й відносин, що породжують дефіцит пережи-
вання, безпосереднього сприйняття, особистісних взаємовідносин. Він вказує шлях до 
спасіння людини - збереження його «обличчя», через вироблення здібності пластич-
ності мислення, опосередкованого відчуття, сприйняття власного життя крізь призму 
суспільних категорій [20].

Глибокий інтерес до динаміки суспільства і небезпек у сфері культури властивий 
П. Сорокіну. Своє розуміння системи гарантування безпеки життєдіяльності особис-
тості, суспільства, держави він пов’язує з існування визначеної організації соціальних 
спільнот, фіксованих шаблонів поведінки їх членів. Задля забезпечення безпечного 
функціонування, органи групової влади в межах даної соціальної групи повинні підтри-
мувати порядок примусово. Виникнення загроз є наслідками і симптомами антагонізму 
моральних настанов, відповідно для збереження порядку необхідно постійно реалізо-
вувати діяльність щодо формування моральних ідеалів, фундаментальних принципів 
побудови соціальної реальності [21, c. 432-434].

Оцінюючи соціальну ситуацію, у сучасному йому соціумі, П. Сорокін констатує 
наявність кризи, для якої характерні війни, революції, анархії й кровопролиття, со-
ціальний, моральний, економічний та інтелектуальний хаос, тимчасове руйнування 
цінностей, зубожіння, страждання мільйонів людей. Запропонувавши своєрідну ти-
пологію криз, він зазначає, що перехід від ідеаціональної до ідеалістичної підсистем 
й від неї до чуттєвої супроводжується відносно легкими видами криз, а перехід від 
чуттєвої підсистеми до інших - затяжними, тривалими кризами. У своїх прогнозах 
П. Сорокін доволі оптимістично зауважує, що всі трагічні деструктивні процеси пере-
хідного періоду є поштовхом для появи нових конструктивних сил, які структуруючись 
у нову інтегральну форму, стануть основою формування нової продуктивної чуттєвої 
культури [21, c. 436]. Виходячи з такого розуміння кризи, П. Сорокін запропонував 
план моральної реконструкції людства, що передбачає перебудову всієї системи еко-
номічних, політичних, сімейно-побутових, естетичних, релігійних та міждержавних 
відносин на основі принципів «любові, альтруїзму і вільного співробітництва» всіх 
людей та груп, протиставлених соціальній несправедливості, класово-груповому его-
їзму, етнічній й расовій ненависті, культурним антагонізмам і відчуженню. Істинний 
альтруїзм починається тоді, коли індивід вільно жертвує власними інтересами заради 
благополуччя інших [22].

Отже, зазначимо, що наприкінці ХІХ ст. соціально-філософські погляди на про-
блему безпеки формувалися в межах системної картини світу, адже природа й сус-
пільство характеризуються головним чином як організовані системи, підсистеми, які 
складаються з елементів, здатні не лише змінюватися, а й забезпечувати цілісність та 
життєстійкість як підсистем, так і систем загалом. Гарантування безпеки суспільства, 



76 Л. В. Калашнікова 
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

держави багато в чому залежить від наявності сильної влади й діючих законів щодо збе-
реження цілісності соціальної організації суспільства, у той час як безпека конкретної 
особистості визначається рівнем розвитку свободи й рівності. Для першої половини 
ХХ ст. характерним є вивчення безпеки у межах діатропічного підходу, який фокусує 
увагу на проблемах взаємодії людей, міжособистісних комунікаціях, поведінці й мо-
тивації. У діатропічній картині світу безпека функціонування суспільства залежить від 
співставності показників багатомірності, поліцентричності й видозміни різних форм 
буття, у першу чергу, за рахунок порівняння різних інтерпретацій, інтересів, потенціалу 
соціально-економічних, політичних сил, суспільних об’єднань, узгодження методології, 
методів розв’язання різних прикладних завдань й проблем практики.

Формування загальної методології соціологічного пізнання концепту «безпеки», 
повинно бути зосереджено у лоні теоретичної соціології. Саме соціологію безпеки 
слід розглядати у якості базової методологічної основи загальнонаукового знання про 
безпеку й необхідної передумови розробки загальносоціологічної теорії, спрямованої 
на теоретико-методологічне та практичне розв’язання повсякчасно зростаючої су-
перечливої ролі людського чинника як джерела різного роду загроз і небезпек, так й 
усвідомлення необхідності функціонування, розвитку безпекового середовища задля 
мінімізації існуючих загроз. Особливо актуалізується потреба формування теоретико-
методологічного соціологічного підґрунтя вивчення проблем безпеки природного і сус-
пільного буття в нестабільних умовах соціальних змін людської цивілізації. Вітчизняна 
соціологія, з одного боку, відчуває певні теоретико-методологічні труднощі, викликані 
якісно новими викликами, характерними для сучасного українського суспільства. З 
іншого боку, саме соціологія безпеки має необхідний, достатній кількісно-якісний 
потенціал для того, щоб окреслити нові інституціональні засади безпечного розвитку 
вітчизняного соціуму.
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Studying the phenomenon of security relevant at all stages of development of society. 
Not having the status of a separate science, security paradigm developed in the context of 
philosophical, political, sociological theory of society, the state, as well as the nature of their 
operation. The ideas of the representatives of western sociological thought were crucial for 
the institutionalization of security issues within sociology, understanding the essence of the 
security concept, its delivery mechanisms.

The article discusses the theoretical and methodological foundations for the study 
of security issues of personality, society and state representatives in the works of the clas-
sical period of development of sociological thought. In particular, it analyzes the ideas of 
A. Comte, H. Spencer, L. Ward, J. S. Mill, E. Durkheim, K. Marx, G. Simmel, A. Weber, 
W. Pareto, M. Weber, T. Lessing, K. Jaspers, K. Mannheim, P. Sorokin on the essence of the 
concept of security and the safe functioning of the mechanisms of development of society.

In particular, the security of the society O. Comte regarded as a kind of order, statics, 
which are violated as a result of the various manifestations of the social whole. H. Spencer 
links the secure existence of the society with the normal activities of social institutions that 
govern the behavior of people.

L. Ward believed that the existence of society can a threat mismatch human desires exist 
yet safe and physiological needs. According J. S. Mill safety when society should provide 
the public authorities, the laws also need to monitor their actions and to protect people from 
the government itself.

E. Durkheim basis risk the proper functioning of society considers wrong division 
of labor as a necessary condition of the material and intellectual development. G. Simmel 
focuses on the fact that the threat of functioning of social systems is the fast pace of their 
cultural development.

A. Weber believes that hinder the functioning of European society is the expansion, 
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competition, monopolization and redistribution of areas from positions of strength. M. We-
ber sees bureaucracy as the main threat to human life and society. According to T. Lessing, 
a major threat to human existence is a culture that transforms nature into a dead creature.

K. Jaspers the main threat to human existence fi nds meaning loss of human life. K. Man-
heim as the dominant threat to the democratic mass society considers anarchy, repression 
forms of the dictatorship of the liberal-democratic structures. R. Guardini considers that the 
main threat to humanity is the change in the relationship of man to nature, in particular, the 
lack of emotional experiences, direct perception. P. Sorokin sees trust as a basis for the safe 
functioning and development of society.

In the article we characterize the place and role of theoretical achievements of theo-
retical sociology XIX - fi rst half of the ХХ century. In the formation of the foundations of 
modern sociological knowledge of safety, security features defi ned by sociology to develop 
the institutional framework of the domestic security environment development.

Ensuring the safety of society, largely depends on the state of having strong government 
action and laws to preserve the integrity of the social organization. Security of the person 
determined by the level of freedom and equality.

Formation of a common methodology of sociological knowledge of the concept of 
security should be limited to theoretical sociology.

Sociology security as one of their special branch of theories should be viewed as a 
basic methodological basis of general scientifi c knowledge about safety. Ukrainian sociology 
has certain diffi culties caused by qualitatively new threats and risks specifi c to the modern 
conditions of life, but that it has the potential for the formation of the institutional founda-
tions of the safe development of modern Ukrainian society.

Keywords: security, personality, society, government, sociology security.
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Автор реконструює епістемологічні підстави у критиці концепції мікро-макро 
переходів Дж. С. Колмена. Стверджено, що Дж. С. Колмен обрав онтологічний аргумент 
в якості ключового у власній методології. Відсутність інтересу до епістемологічного 
виміру спровокувала наївну лінію захисту концепції супроти критиків. У статті роз-
глянуто онтологічний аргумент як епістемологічний конструкт. Автор застосовує 
сучасне соціологічне тлумачення праць Л. Вітгенштейна, що розроблене П. Вінчем, 
Ф. Гатчінсоном, Р. Рідом та В. Шероком як інструмент деконструкції реалістичного 
дуалізму в соціальній теорії. Цей реалістичний дуалізм є джерелом наївної онтологічної 
підстави у концепції Дж. С. Колмена, яка потребує нової епістемологічної програми.    

Ключові слова: концепція мікро-макро переходів, епістемологічний та 
онтологічний виміри концепції, методологічний індивідуалізм.  

При обговоренні евристичного потенціалу будь-якої концепції, варто зважати на 
принципове розрізнення двох вимірів її оцінки: онтологічного та епістемологічного. Під 
онтологічним виміром теоретичних дискусій тут розумітимемо такий комплекс засновків до 
постановки теоретичних проблем, який спирається на референцію їх змісту до реальності, 
що досліджується за допомогою даних теорій. Властиво, соціальної реальності, так як її 
розуміння легітимоване у соціологічній теорії – надіндивідуальної сутності, що виявляє 
себе через інституціоналізовані практики та стійкі форми взаємодії. Під епістемологічним 
виміром – такий комплекс засновків до постановки теоретичних проблем, який спирається 
на референцію їх змісту до самих способів формулювання цих проблем. 

На перший погляд такі визначення можуть здатися дещо штучним, мовляв, тео-
ретична дискусія ab ovo передбачає відразу два виміри: онтологічний – що саме ми 
вивчаємо й відносно чого її провадимо, й епістемологічний – як ми це вивчаємо і в 
яких межах це вивчення можливе. Проте  такий погляд є не реальним принципом слі-
дування, а радше ідеальним побажанням, запозиченим у якості принципу з філософії 
науки у соціологічну теорію. Від початку характер формулювання базового питання 
для дискусії задає тон їй, визначаючи у багатьох відношеннях перебіг. У 1960–1990-ті 
роки визначальні для подальшого розвитку соціології теоретичні дискусії, мали ви-
разний онтологічний ухил: полеміка щодо «смерті класу»1та статусу класового аналізу, 

1 Стислий огляд щодо цього питання в [Куценко: 2000, с. 67–86]. 
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інтервенція структуралізму та постструктуралізму в соціологічну теорію – абсорбо-
вана нею проблематика об’єктивного/ суб’єктивного у випадку підходу П. Бурдьє теж 
мала прив’язку до онтологічного формулювання питань щодо «практичного глузду», 
«габітусу», «поля» як онтологічних проявів соціальних структур [Бурдьє: 2003]. Ви-
никнення традиції дослідження дискурсів почасти у зв’язку з дискусією про соціальну 
природу медіа-комунікації та перспективи її соціологічного вивчення, що зазнавала 
відчутного впливу постмодерністської соціальної філософії через формульовані нею 
питання («стан1 постмодерну» як онтологічної даності чи «кінець соціальності», на-
приклад) [Бодріяр: 2002; Дельоз: 2004; Ліотар: 2004]. Саме реакція на метаморфози у 
соціальній структурі – спостережувані чи очікувані, пов’язані з цим зміни соціального 
порядку провокували дискусію щодо стану капіталізму – від модерну до стану постмо-
дерну, чи від індустріального суспільства – до постіндустріального, це все й було тим 
контекстом який окреслював онтологічний характер тогочасних теоретичних дебатів2. 
Що прикметно, подібна логіка теоретичної рефлексії було властива й соціології по 
той бік «залізної завіси» про що свідчить наприклад, обговорювана В. Хмельком тема 
переходу від аграрного, індустріального до інформаційного типу виробничих відносин 
[Хмелько: 1974, с. 49]. Це наштовхує на припущення, що подібний стан обумовлювався 
не якимись специфічними умовами теоретизування в окремих країнах, а внутрішньою 
архітектонікою самого соціологічного мислення зав’язаного на логіці онтологічного 
пояснення.

Теорії, які виникали на цьому етапі – були здебільшого теоріями про об’єкт піз-
нання, де сам процес пізнання ставився у пряму залежність від способів його – об’єкту, 
онтологічного означення. Концепція структурації Е. Ґіденса була реакцією на одно-
вимірне розв’язання онтологічної дилеми дії/ структури3, концепція «акціонізму» та 
соціологічної інтервенції А. Турена, попри прагнення переформування соціологічної 
теорії, формулювалася в онтологічних вимірах, де логіці функціоналізму протиставля-
лися ґрунтована на ідеї колективного актора модель соціологічного дослідження через 
включення в перетворюючу активність суспільних рухів [про це – Ferrarotti: 2007, p. 
110-11]. Епістемологічний намір, який однак у теоретичному сенсі, лишився в цілком 
у межах онтології. Теж стосується і теорій пов’язаних із піднесенням мережевого 
аналізу як дослідницької стратегії в найширшому сенсі. Скажімо, концепція інфор-
маційного суспільства М. Кастельса так само прив’язана до відповідної онтологічної 
логіки описаній у стосунку до дискусій індустріальне/ постіндустріальне суспільство 
й поточних трансформацій капіталізму. Вже у передмові до перевидання своєї праці 
«Інформаційна доба» 2010 р., автор підкреслював, що «історичний перехід між різ-
1 Саме ліотарівське формулювання «стану», попри епістемологічний пафос, найбільш 

виразно виказує онтологічну претензію цієї концептуальної стратегії.    
2 Див., наприклад, стислий огляд концепції «культурний суперечностей» капіталізму у 

зв’язку з «переходом» до постіндустріального суспільства у Д. Бела [Шелухін: 2010] та 
[Bell: 1990].  

3 Саме це в ній побачили теоретики, сучасники її появи – полеміку із ствердженою на 
ґрунті соціального реалізму, концепцією інститутів як нормативно-примусових та 
незалежних від дій індивіда утворень [Turner: 1986, p. 969].   
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ними формами суспільства» спантеличує, позаяк «інтелектуальні категорії, котрими 
ми послуговуємося аби збагнути, що відбувається навколо нас, вигадані за відмінних 
обставин» [Castells: 2010, p. 17]. Підґрунтя ж формульованих ним категорій є, таким 
чином, цілком онтологічним. І, що головне, сам автор даний підхід не проблематизує, 
вважаючи його загальноприйнятим. Заперечити цьому й справді не можна, адже такий 
підхід є загальноприйнятим. В усіх випадках епістемологічна аргументація не мала 
самостійного статусу, а сама епістемологія відігравала додаткову роль по відношенню 
до онтологічних тез про «зміни», «трансформації» соціальної структури чи суспільства, 
що й «провокує» зміни в теоріях. 

Без сумніву, всі ці дискусії провокували, як наслідок, супровідні перегляди наявних 
епістемологічних інструментів: концепцій та концептів, методологічних принципів 
у дослідженні тих чи інших соціальних явищ, але знову ж таки  формулювання цих 
проблем відбувалося під диктат онтології. Мета цієї статті – виявити концептуальні 
передумови, що обумовлюють зручність концепції мікро-макро переходів Дж. С. Кол-
мена для критики з позицій закидів у її редукціоністському характері.

Можна обґрунтовано припускати, що описана вище ситуація була обумовлена  зна-
чною мірою класичною традицією. Причому, традицією певного кшталту, пов’язаною із 
лінією Е. Дюркгайма та парсонівським  функціоналізмом, – іронічно названу, через по-
єднання частин двох прізвищ, З. Бауманом – «дюрксоніанством»1, що у ХХ ст. справила 
найбільший вплив і на теоретичне оформлення, і на дисциплінарний статус соціології 
як науки та академічної практики. Попри те, що Т. Парсонс намагався синтезувати 
два підходи, що виникали незалежно один від одного й спиралися на різні засновки – 
Е. Дюркгайма та М. Вебера, все ж у його волюнтаристській концепції соціальної дії, 
визначальним є чинники системного характеру – вихідної тези Е. Дюркгайма це не 
підважило. Сьогодні визнаним є твердження, що початок власне соціологічного теорети-
зування й соціологічної уяви пов’язаний із утвердженим Е. Дюркгаймом онтологічним 
формулюванням сфери її застосування – «соціальним» як автономним від індивіда та 
принципово відмінним від інших сфер буття. Сучасні історики теоретичної соціології 
та філософи соціальної науки досить солідарні у висновках, що трансценденція со-
ціального та окреслення його в категорії sui generis мала неокантіанське підґрунтя2. 
Тобто, об’єкт був породжений не констатацією якоїсь онтологічної «даності», майже 
очевидної для спостереження – подібно Кастельсовому зауваженню, як би то було 

1 З. Бауман окреслює «дюрксоніанське соціальне знання» на зазначеному етапі – 1970-і 
роки, коли вийшла його праця, як «домінантну парадигму» в соціології [Bauman: 
2010, p. 89]. І, якщо звісно, розуміти під цієї метафорою не лише Е. Дюркгайма й 
Т. Парсонса, а всю традицію між ними й підготовлену після них, то не погодитися із 
цим зауваженням складно.   

2 Детально неокантіанське підґрунтя дюркгаймівської і ширше – соціологічної теорії 
досліджено у [Rose: 1995]. «Неокантіанська парадигма, – стверджує авторка, – це 
джерело сильних і слабких сторін, як дюркгаймівської, так і веберівської соціології» 
[Rose: 1995, p. 1]. Чітко ідентифікуючи філософські джерела соціологічної теорії, вона 
також вказує на епістемологічне конструювання, на перший погляд – онтологічно 
даного предмету соціології.  
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очікувано, а був наслідком епістемологічного конструювання. Фактично, зазначене 
епістемологічне твердження сконструювало ту «онтологію», яка в наступне століття 
стала «самозрозумілою» для соціологічного теоретизування. Інтенсивний розвиток 
емпіричних досліджень, які надали можливість «відчути» майже в сенсі сенсуалістів 
реальність, сприяв тому, що «онтологія» набула досить самостійного статусу з власною 
логікою розвитку цілком без лапок. І навіть ті дослідники, які ризикнули переглянути 
легітимований традицією «канон» соціологічної класики, все одно початок власної 
ретроспекції здійснювали через апеляцію до онтологічного досяжного об’єкта чи 
предмета. У вітчизняній соціології яскравий тому приклад – теоретичний доробок В. 
Тарасенка. Погоджуючись із класичним твердженням, що дисциплінарне утвердження 
соціології відбувалося за рахунок емансипації від філософії, водночас, прагнучи утвер-
дити першочерговість К. Маркса, а не Е. Дюркгайма, як відкривача «нередукованого 
соціального» - він не лише погоджується із тим, що соціологія завжди залучала філо-
софські ідеї до власних теорій, але й продовжує це робити, а разом з тим лишається 
цілком у полоні традиційної онтологічної традиції теоретичних дискусій, аналізуючи 
зміни соціологічного теоретизування у тісній прив’язці до станів об’єкта, на який піз-
навальний процес спрямований [Тарасенко: 2005 с. 20-21; Тарасенко: 2006, с. 58]. Це 
очікувано для теоретика, котрий стояв на засадах марксистської схеми «відображення». 
Спрощено кажучи, К. Маркс відкрив певну онтологічну даність – «нередуковане соці-
альне», прояви якого змінюються  залежно від певних обставин, що провокує внутрішні 
зміни у науці, котра цю даність вивчає. Насправді, якщо замість К. Маркса підставити 
будь-якого іншого класика (Е. Дюркгайма, М. Вебера чи Т. Парсонса), то виявимо, що 
ця позиція є конвенційною для більшості вчених. Її концептуальна наївність виявляє 
себе в тому, що при згоді, що всі онтологічні зміни аж такі наочні й очевидні, й так 
само наочно й очевидно провокують зміні в структурі наукового знання, тоді який сенс 
у соціологічному дослідженні й соціологічній теорії? 

Одночасно із цими внутрішньо соціологічними дискусіями, відбувалися дискусії 
мета-теоретичного характеру на перетині соціології, філософії соціальної науки та 
соціальної епістемології, що поступово освоювали свій сегмент інтелектуального 
поля науки. Пов’язані вони були із початками своєрідного інтелектуального міждисци-
плінарного руху за соціально-наукове прочитання спадку Л. Вітгенштайна. Умовною 
датою початку цього руху можна вважати 1958 р., коли з’явилася праця П. Вінча «Ідея 
соціальної науки в її стосунку до філософії» – за останні десятиліття книга була пере-
видана понад з десяток разів і без сумніву заклала традицію соціологічного прочитання 
філософського доробку Л. Вітгенштайна. П. Вінч керувався прагненням піддати кри-
тиці твердження, що лягло в основу обґрунтування автономного існування соціології 
й нібито виступало головною запорукою приросту соціально-наукового знання – її 
сепарацію від філософії й орієнтацію на принципи каузального пояснення, модель 
якого була  запозичена, як відомо, з методології природничих наук [Winch: 1990, p. 1–2]. 
Проте методологічним підґрунтям П. Вінча у критиці цих реліктів позитивізму, були не 
автори інтерпретативної традиції, як можна було очікувати, а Л. Вітгенштайн із його 
«Філософськими дослідженнями». Урешті, це й мало вирішальне значення – монографія 
П. Вінча не інтегрувалася у вже існуючу на той час полеміку між прихильниками інтер-
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претативної та дюрксоніанської традицій, а заклала осібний фундамент для зміщення 
самого фокусу дискусії. Не будучи фаховим соціологом, П. Вінч зосередився не на 
онтологічному виправданні/ критиці соціально-наукових дослідницьких програм, а на 
їх епістемологічних засадах автономно, що на той час не було поширеною практикою. 
Як вказувалося вище – домінуючим на той час була постановка питань в онтологічному 
формулюванні. Епістемологічний вимір дискусії вважався супровідним і таким, що 
ніби прямо виводиться із констатації онтологічного характеру об’єкту. Про це йшлося 
у Л. Вітгенштайна: «Вважають, що навчання мови полягає в тому, що вчитель називає 
учневі предмети пізнання: людей, форми, кольори, болі, настрої, числа і т. д.. Як уже 
мовилося, називати якусь річ, це немовби чіпляти на неї табличку з назвою. Це можна 
назвати приготуванням до вживання слова. Але, що передувало приготуванню? – і 
далі він продовжує, – Ми називаємо речі й тепер можемо говорити про них. Немовби 
з актом називання вже дано все, що ми робитимемо далі. Немовби є тільки одне, що 
зветься «говорити про речі»» [Вітгенштайна: 1995, с. 102–103]. Дозволили навести таку 
розлогу цитату, аби засвідчити важливу ідею «Філософських досліджень», що знайшла 
подальшу розробку в соціальній епістемології та соціологічному мета-теоретизуванні. 
Всі базовані здебільшого на класичних засновках теоретичні дискусії саме й розглядали 
процес конструювання об’єкта – онтологічно, як процес «чіпляння табличок із назвами» 
на якісь нібито самостійно існуючі сутності, соціальні факти як «речі». Перегук іронії 
Л. Вітгенштайна та вихідної тези Е. Дюркгайма у цьому контексті не є випадковістю. 
Соціологічна теорія, таким чином, була якраз процесом, послуговуючись терміноло-
гією першого – «говоріння про речі», які мають самостійний статус. У цьому процесі 
«говоріння», звісно, «речі» мали пріоритетність.

Лінія П. Вінча виявилася досить впливовою й до останніх років має своїх при-
хильників, які – коли онтологічне формулювання теоретичних питань у соціології за 
останні п’ятдесят із лишком років, втратило статус єдино можливого, – набула певної 
наукової респектабельності, підважуючи твердження про очевидність онтологічних 
підстав соціологічного дослідження. А це твердження з часів класиків є головною 
запорукою претензії на осібний статус соціології. Відштовхуючись від вітгенштай-
нівського концепту «мовної гри», яку той – спрощено кажучи, пропонував мислити, 
як комбінацію мови та діяльності1, Ф. Гатчінсон, Р. Рід та В. Шерок, стверджують, 
що соціальність існує як творений у взаємодіях процес, що виражає себе у конвен-
ційних мовно-комунікативних формах2. Процес конституюється самим акторами в 
релевантних смислах в яких і виявляється те, що соціологи називають «соціальніс-
тю», «соціальною реальністю» чи «соціальними відносинами». Соціологія, натомість, 
створює окрему «мовну гру», базовану на засновку про існування якогось осібного від 
1 [Вітгенштайн: 1995, с. 95]. 
2 Для соціології ця ідея – мова як спосіб легітимації соціальної реальності, не нова 

[див., наприклад – Берґер, Берґер: 2004]. Насамперед, її знаходимо у феноменологів, 
але також і в постструктуралістів кшталту П. Бурдьє, проте опинившись в дихотомії 
штучних онтологічних розмежувань між «суб’єктивістами» та «об’єктивістами», 
вони не змогли це настільки рельєфно сформулювати, аж поки сам спосіб постановки 
теоретичних питань не було змінено із онтологічного та епістемологічний.   
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акторів порядку (те дюрксоніанське «нередуковане соціальне», що його вважають за 
основу та виправдання предмету соціології).  Відповідно до цієї логіки, онтологічні 
підстави соціологічного теоретизування мають парадоксальний наслідок – замість 
того, аби заглибитися в сам процес поточних взаємодій, соціологія дискваліфікує його 
прояви як редукціонізм (насамперед, психологічний). Мовляв, актори то взаємодіють, 
але справжня реальність знаходиться поза ними. У підсумку, онтологія приходить до 
самозаперечення [Hutchinson, Read, Sharrock: 2008]. Позаяк соціологія не має влас-
них емпіричних проблем – автентичну емпірію вона дискваліфікує, натомість певні 
конструкти оголошує онтологічно первинними. Вона займається вирішенням концеп-
туальної плутанини, джерелом якої є сама її теорія. Якщо брати до уваги це бачення, 
то яскравим  прикладом може слугувати полеміка про «соціальне» та «суспільне», їх 
нібито принципові відмінності, що мають значні та далекосяжні теоретичні й емпіричні 
наслідки [про це див. у Тарасенко: 2006]. 

Відразу  уточнимо, що підхід П. Вінча ставить цілком під сумнів традицію «пояс-
нення», успадковану від класичного позитивістського наміру відмежувати соціологію 
від філософії за рахунок орієнтації на методологію природничих наук. У той час, як 
Дж. С. Колмен наголошує, що обрана ним методологія є власне «поясненням, ґрун-
тованим на внутрішньому аналізі системної поведінки у термінах дій та орієнтацій 
низькорівневих утворень («lower-level units»)» [Coleman: 1994, p. 3]. Термінологія не 
має заплутувати. Справа тут не в прямій співзвучності ідей П. Вінча та Дж. С. Колмена – 
її немає, позаяк автори торкалися різних проблем. Власне, не всі соціальні епістемо-
логи та соціологи-теоретики, навіть із тих, які спираються на соціологічну програму 
прочитання Л. Вітгенштайна, заперечують можливості каузального пояснення, деякі 
прагнули його епістемологічно переозначити [про це – Bloor: 1997]. Те, як розуміє 
«пояснення» Дж. С. Колмен не є тим самим «поясненням», що піддається критиці 
П. Вінчем. Для останнього – пояснення це означення ситуації через чинники поза нею – 
через все теж «нередуковане соціальне». Власне, від такого «пояснення» не заперечуючи 
логіки каузальності, прагнув відійти і Дж. С. Колмен. Його логіка пояснення, спертого 
на «низькорівневі утворення» і є спробою не виносити передумови дії за межі її кон-
тексту, а розробляти пояснення, ґрунтуючи його на її – дії, власних проявах. Зірвавши 
пелену онтологічного, П. Вінч фактично доводить, що основні питання соціологічного 
пізнання формулюються в епістемологічній площині й відповідно їхнє рішення не може 
бути предметом суто емпіричного тестування гіпотез. 

Без надмірної радикалізації тверджень Л. Вітгенштайна та П. Вінча, здійсненої 
Ф. Гатчінсоном з колегами, важливим є інше в їхньому доробку –  «онтологія» в межах 
теоретичного знання сама є епістемологічним конструктом, а тому питання евристики 
теорії є питанням не стільки емпіричним, скільки питанням концептуальної узгодже-
ності вихідних засновків, передумови якої мають епістемологічний характер.

Вітгенштайнівська інтенція у соціологічному мета-теоретизуванні сприяє своєрід-
ному епістемологічному повороту у ньому, коли акцент замість даної та самозрозумілої 
реальності, яка ніби «провокує» виклики для пояснення, акцент у теоретичній увазі 
зміщується на способи формулювання самих дослідницьких проблем, концептуальну 
мову цього формулювання. Ця інтенція не знайшла сьогодні втілення в якійсь цілісній 
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епістемологічній програмі, проте сформульовані тези в окремих авторів можуть скласти 
досить продуктивну основу для оновлення концептуального арсеналу соціології, особ-
ливо  в питаннях евристичної оцінки теорій.       

У контексті вищенаведених зауважень, якщо проаналізувати тези критиків концеп-
ції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена, стає очевидним, що вони сформульовані 
якраз в онтологічному вимірі. Ключові закиди концепції Дж. С. Колмена ми вже ана-
лізували [див., наприклад – Шелухін: 2015]. Не обговорюватимемо в межах цієї статі 
весь комплекс критики – це не є її метою, узагальнено кажучи, попри різноманіття 
акцентів у різних авторів (Ч. Тіллі, Й. Ельстер тощо), підґрунтям багатьох закидів є теза 
про психологічний редукціонізм у підході Дж. С. Колмена. Прочиною цього закиду є 
стверджена Дж. С. Колменом потреба в орієнтації в межах соціологічного дослідження 
на засади методологічного індивідуалізму.  

Ч. Тіллі бере до уваги  класичне розуміння завдань соціологічного дослідження 
як виявлення надіндивідуальних структур та закономірностей соціальної дії, для чого 
принципи методологічного індивідуалізму є цілковито неприйнятними, позаяк – і в 
цьому суть його критики – призводять до психологічного редукціонізму. Ця методоло-
гічна дискусія цілком обертається навколо традиційних онтологічних постулатів: що 
вивчається певна надіндивідуальна структура, яка власне, і є «соціальною». У контексті 
нашої теми більше значення має навіть не доведення/ спростування положень критики 
Ч. Тіллі, а відповідь на питання більш загального порядку: чому підхід Дж. С. Колме-
на взагалі зміг стати мішенню для неї? Відповідь, вочевидь, полягає в онтологічному 
підґрунті методологічної дискусії. Існує легітимоване традицією соціального реалізму, 
розуміння об’єкту дослідження й дискусії можуть відбуватися лише навколо того, як 
прояви такого об’єкту можна експлікувати. Дж. С. Колмен, обравши засади методо-
логічного індивідуалізму – порушив правила «мовної гри» – онтологічно ґрунтованої 
теорії – яка домінувала в соціології в час створення «Підстав соціальної теорії», тим 
самим ніби дискваліфікуючи себе із домінуючого соціологічного дискурсу. Критика 
його підходу стала можливою, позаяк заперечила домінуючий тренд у теоретичних 
дискусіях. З точки зору соціологічної традиції та легітимної соціологічної класики, 
Ч. Тіллі як критик перебував у більш вигідній позицій, аніж Дж. С. Колмен як новатор. 
Окрім цього, проблема полягала ще в іншому – попри те, що Дж. С. Колмен de facto 
опонував традиції, що склалася, спосіб концептуального обґрунтування своїх засновків 
у нього лишалася залежним від все того ж онтологічного виміру теоретичних дискусій. 
На початку «Підстав соціальної теорії», Дж. С. Колмен говорить про те, що вихідною 
платформою його досліджень буде методологічний індивідуалізм [Coleman: 1994, 
p. 5]. Його твердження нагадує вільний вибір – він не зупиняється детально на тому, 
аби обґрунтувати його, а позначаючи цей аспект, рухається далі. Упродовж праці він 
неодноразово повертається до аналізу принципів методологічного індивідуалізму, але 
не обґрунтовуючи, а здебільшого – ілюструючи ті чи інші тези ними.  

На цьому концепція Дж. С. Колмена й потрапила в пастку класики – він не сфор-
мулював програми епістемологічного обґрунтування методологічного індивідуалізму, 
знайшовши на його користь, по суті, лише один онтологічний аргумент – методологіч-
ний індивідуалізм евристичний, а використання його принципів доцільне, позаяк збір 
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емпіричних даних здійснюється через аналіз взаємодій окремих акторів. Фактично, 
базовою одиницею спостереження у дослідженні лишається конкретний актор, насам-
перед, індивід. Звісно, такий онтологічний аргумент видається надзвичайно наївним, 
проте його ствердження саме собою не має наслідком «неправильності» подальших 
тез чи висновків. Евристика його концепції, у даному разі, можлива лише при форму-
люванні епістемологічно стійкої програми обґрунтування релевантності принципів 
методологічного індивідуалізму. Зробити це виключно за рахунок внутрішнього по-
тенціалу колменівської концепції мікро-макро переходів, вочевидь, неможливо, позаяк 
будучи залежним від дюрксоніанської традиції соціального реалізму, нездоланої ним 
до кінця, він лишався в полоні онтологічних формулювань. 

У президентському посланні 1992 р. до Американської соціологічної асоціації, яке 
є своєрідною пропедевтикою його підходу, Дж. С. Колмен, запозичуючи термінологію у 
К. Поланьї, обговорює «велику трансформацію» як занепад примордіальних інститутів 
базованих на родині «як центральному елементі соціальної організації», й піднесенню 
конструйованих інститутів (зростання ваги корпоративних акторів) та соціологію як 
«продукт цієї трансформації»1 [Coleman: 1993, p. 1–3; 4]. У статті 1986 р. «Соціальна 
теорія, соціальне дослідження та теорія дії», аналізуючи потенціал соціологічної кла-
сики для розвитку соціологічної теорії на новому етапі, Дж. С. Колмен стверджував, 
що найбільш евристичною компонентною у підході Т. Парсонса є спроба ґрунтувати 
дослідження на ціле-орієнтованій дії актора («purposive action»). Ця спроба будучи 
окресленою в «Структурі соціальної дії» (1937) не знайшла подальшого розвитку у 
його працях і це сприяло розриву між дослідницькою практикою, нерідко орієнтованою 
на дослідження реальних дій акторів, та теоретичний рівень, зосереджений на макро-
структурах. Свою мету дослідник убачає в необхідності артикулювати два «сутнісних 
елементи» для здолання цього стану: по-перше, обґрунтувати як підставу соціологічної 
теорії ціле-орієнтовану дію, по-друге, сфокусуватися у дослідницькій практиці та теорії 
на переході від рівня індивідуальних дій до макросоціального функціонування [Cole-
man: 1986]. Попри прагнення розширити арсенал теоретичних аргументів, відштовху-
ючись від спорідненості такої позиції із економічною теорією та західною традицією 
правової теорії, орієнтованої на індивіда, концепція мікро-макро переходу за вихідними 
засновками лишається отнологічно обґрунтованою. Стверджуючи, що потреба зміни 
теоретичних акцентів у сучасній соціології, обумовлена тим, що суспільство стало 
більш індивідуалістичним, відповідно мейнстрім соціальних досліджень зсувається з 
пояснення функціонування соціальної системи у бік пояснення індивідуальних дій і 
виборів, що в свою чергу пов’язані з функціонуванням соціальних структур. Причому, у 
цих теоретичних тенденціях Дж. С. Колмен убачав прояв соціоструктурних змін [Cole-
man: 1986, p. 1319–1320]. Це очікувано, тим більше, що саму проблему мікро-макро 
переходу в іншому місці Дж. С. Колмен означує як «проблему трансформації» - актора 
та контексту дій [Coleman: 1986, p. 1321].

1 Дж. С. Колмен присвячує цієї темі – «великій трансформації» у напрямку до суспільства 
модерну, окремий четвертий розділ у «Підставах соціальної теорії » [Coleman: 1994, 
p. 531–666]. 
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Подаючи стислий огляд «Підстав соціальної теорії», де він акцентує увагу на 
ключових її проблемах та сюжетах, Дж. С. Колмен підкреслює важливість аналізу 
таких феноменів як довіра, утворення норм і прав [Coleman: 1992]. Проте, подаючи 
паралельний аналіз цих явищ в економічній та правовій теоріях, для нього вони на-
самперед лишаються онтологічно даними.

Із тверджень, які знаходимо у «Підставах соціальної теорії», нерідко складається 
враження, що вибір методологічної програми, то довільний крок зручності для дослід-
ника, який не потребує виправдання, а обґрунтовується лише конкретними емпіричними 
успіхами, себто, знову ж таки через онтологічні аргументи. Проте відсутність важливого 
вихідного елементу в його концептуальних засновках – стійкої епістемологічної про-
грами обґрунтування релевантності принципів методологічного індивідуалізму – робить 
всю архітектоніку подальших базованих на онтології аргументів вельми крихкою. 

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що уразливість концепції мікро-макро 
переходів Дж. С. Колмена до критики, обумовлена відсутністю уваги теоретика до 
епістемологічної складової обґрунтування її евристичного потенціалу та сприйнят-
тя онтологічного аргументу як самодостатнього. Дискусія про те чи містить підхід 
Дж. С. Колмена ризики редукціонізму не може виявляти себе лише через онтологічні 
аргументи, позаяк самі онтологічні референти є епістемологічно конструйованими й 
залежними від соціологічної традиції (Е. Дюркгайм, М. Вебер, Т. Парсонс) не завжди 
чутливої до нових викликів теоретичним дискусіям.

Такий стан зумовлений теоретичною залежністю у формулюванні засадничих 
принципів концепції мікро-макро переходів від соціологічної класики (у першу чергу, 
Т. Парсонса). Одним із вимірів оцінки евристичного потенціалу концепції є потреба 
розвитку стійкої епістемологічної програми, що була би аргументом на користь принци-
пів методологічного індивідуалізму, використаних Дж. С. Колменом у якості вихідних 
підстав. Питання евристичного потенціалу концепції цілком не може бути вирішене на 
рівні дискусії онтологічного характеру. Тож, вочевидь, при аналізі самого евристич-
ного потенціалу його підходу, слід відмовитися від ідеї принципового розмежування 
онтологічного та епістемологічного й використати в якості вихідної тези твердження 
за яким онтологія в межах теоретичного знання сама є епістемологіним конструктом, 
а тому питання евристик теорії не є винятково емпіричною проблемою.
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The author reconstructs epistemological presuppositions in the critique of 
J. S. Coleman’s conception of micro-to-macro transitions. The author argues that J. S. 
Coleman chose ontological argument as a key foundation of his methodology. The lack 
of interest in epistemological dimension provoked naive line of defense against critics. 
The article exposes ontological argument as an epistemological construct. The author uses 
contemporary sociological interpretation of L. Wittgenstein’s works. That interpretation 
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У цій статті суспільні рухи спортивного спрямування  розглянуто як особливий 
вид «нових суспільних рухів», функціонування яких безпосередньо пов’язано із спор-
тивною культурою, видами спорту командами і подіями та обґрунтовується через них. 
Вони виникають, з одного боку, як продукт громадянського суспільства, а з іншого, 
як плацдарм для його подальшого становлення в умовах демократизації. У сучасному 
суспільстві представлене широке розмаїття суспільних рухів спортивного спрямування, 
які кардинально  відрізняються один від одного. Саме це дає підстави для їх детальної 
класифікації за різними критеріями, в основу яких покладені відмінності у цінностях, 
цілях та способах їх досягнення, діяльності, її масштабах та ін.  

Ключові слова: суспільні рухи спортивного спрямування, нові суспільні рухи, 
самоорганізаційний потенціал, класифікація, громадянське суспільство.

Постановка проблеми. Елементи неформальних поведінкових практик, які мож-
на назвати субкультурою, контркультурою, суспільними рухами тощо проявляються 
в культурі суспільств протягом поколінь. В історії культури виникають такі ситуації, 
коли локальні комплекси цінностей висувають свою претензію на автономність та 
навіть своєрідну універсальність. Вони виходять за межі загальноприйнятого культур-
ного середовища та пропагують нові практичні установки для своєрідних соціальних 
утворень, спираючись на заявлені цінності та делегуючи інтереси  [3, с. 15]. За таких 
умов можна казати про формування суспільних рухів, до яких відносяться і суспільні 
рухи спортивного спрямування. 

Суспільні рухи спортивного спрямування – це одні з найменш визначених, але 
динамічних «нових суспільних рухів». Вони виступають як відповідь на суспільні запити 
сьогодення стосовно спортивної та навколоспортивної діяльності людей, яка проникає 
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у різні сфери суспільного життя, у тому числі соціальну, культурну та політичну. Від 
інших суспільних рухів їх відрізняє зв’язок із видами спорту командами та подіями. 

Аналіз останніх досліджень. Серед учених, що займалися питаннями та 
дослідженням суспільних рухів, можна виділити М. Вебера, представників Чиказької 
школи Р. Парка, Е. Бьорджеса, Г. Блумера. Також проблематика соціальних рухів  
має традиції дослідження, які знаходять своє відображення у парадигмі колективної 
поведінки (Г. Лебон, Г. Блумер, Р. Тернер, Дж. Кілліан, В. Корнгаузер, Е. Фром),  парадигмі 
мобілізації ресурсів (М. Ослон, Ч. Тілі, Дж. МакКарті, М. Залд) та парадигмі нових 
суспільних рухів (А. Турен, А. Мелучі, П. Гунделах, Ю. Габермас, Р. Інгельхарт).З огляду 
на актуальні соціокультурні умови та особливості суспільних рухів спортивного спря-
мування, у цьому дослідженні ми спиратимемося на останню. У сучасній вітчизняній 
соціології дослідження суспільних рухів представлені в роботах О. Здравомислової,  
О. Яницького,  В. Іщенка,  Л. Камінської.

Мета статті – класифікувати суспільні рухи спортивного спрямування.
Виклад основного матеріалу.  У кінці ХХ сторіччя багато соціологів звернулися 

до дослідження так званих «нових суспільних рухів», а наукове осмислення соціальних 
процесів, які пов’язані із розвитком самоорганізації суспільства, почало спиратися на 
наукову парадигму «нових суспільних рухів». Таке поняття у науковий обіг увів А. Ме-
луччі у  1980-х роках. Він звертав увагу на появу громадських ініціатив та суспільних 
рухів, які є своєрідною реакцією на нові небезпечні ситуації, що спричиняють ризики 
модернізації [5, c. 92].

Р. Тернер визначає суспільні рухи, як сукупність колективних дій, які спрямову-
ються або на підтримку  суспільних змін як на рівні суспільства, так і в соціальних 
групах, або на протистояння ним [10, c. 151]. Отже, суспільні рухи, до яких відносяться 
і суспільні рухи спортивного спрямування, можна назвати своєрідним «суспільним 
рупором».

Суспільний рух спортивного спрямування – це новий суспільний рух, функціону-
вання якого безпосередньо пов’язано із спортивними командами,   культурою і подіями 
та обґрунтовується через них. Суспільним рухам спортивного спрямування, як і іншим 
новим суспільним рухам, притаманні такі характеристики як: колективність, масовість, 
відносна стійкість утворення, людська участь, конкретна мета діяльності, яка пов’язана 
із навколоспортивною субкультурою, та суспільний і протестний потенціал.  

Парадигма нових суспільних рухів, на відміну від класичних теорій, сформувала 
напрямок, особливістю якого стало вивчення суспільних рухів в загальному соцієталь-
ному контексті в межах  ширших теорій соціальних змін, як відповідь на нові суспільні 
реалії пізнього модерну та постмодерну, все більше звертаючи увагу на значущість 
мереж групової ідентичності. Саме з позицій такої парадигми суспільні рухи спортив-
ного спрямування  розглядаються як активні учасники, колективні актори суспільних 
перетворень. Представники парадигми вважають, що зростання нових суспільних 
рухів, у тому числі суспільних рухів спортивного спрямування, є показником загальної 
незадоволеності населення соціальними, культурними, економічними та політичними 
інститутами капіталістичного суспільства [1, 2, 8, 9]. Вони формуються як заснований 
на засадах колективної ідентичності продукт громадянського суспільства. На відміну від 
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робочих рухів, які були утворені за класовим принципом, суспільні рухи спортивного 
спрямування у прагненні домогтися соціальних змін або її підтримати спиралися на 
різні цінності, використовували різні організаційні структури і різну тактику.

Наявність різноманітних структур громадянського суспільства, навіть у початковому 
стані, стає базисом та ключовим ресурсом для формування суспільних рухів. Зауважимо, 
що інфраструктура громадянського суспільства складається з різних інститутів суспільної 
думки,  інституту церкви, громадських організацій, волонтерських та благодійних організацій, 
профспілок, різних асоціацій та політичних партій. Дослідники звертають увагу на те, що 
відстоювання громадянами власних інтересів та потреб, які виникають у процесі соціальних 
перетворень,  та прагнення безпосередньо впливати на процеси прийняття рішень призвели 
до появи нової форми суспільної участі та нових колективних акторів [4, с. 89]. Плацдармом 
для їх появи стають різні утворення у тому числі навколоспортивна субкультура. 

Більшу роль за таких умов починають грати неінституційні, частіше стихійні фор-
ми участі, до яких залучаються нові люди, які раніше займали відсторонену позицію. 
Цікавим є те, що такі форми участі є характерними і для традиційних соціальних рухів, 
наприклад робочого, але не найпотужніше вони проявляються в нових суспільних рухах, 
в таких як молодіжні, екологічні, деякі правозахисні  та рухи спортивного спрямування.

Таким чином формується модель сучасної громадянської участі. Цій моделі при-
таманна тенденція до переходу до мережевих структур на рівні як групової, так і 
індивідуальної участі, високе залучення до процесу прийняття рішень на локальному, 
національному та глобальному рівні, поява альтернативних каналів впливу громадян 
на політичний процес [7, с. 115]. Більш того, макрорівень діяльності суспільних рухів 
спортивного спрямування за мережевим принципом підвищує рівень їх легітимності та 
фокусується на  самоорганізаційній взаємодії, що у свою чергу безпосередньо впливає 
на ефективність та продуктивність суспільних рухів спортивного спрямування. Таких 
аспект дослідження дає змогу більш конкретно звертатися до аналізу самоорганізацій-
ного потенціалу даного типу суспільних рухів у контексті їх адаптації до динамічних 
соціальних перетворень, що особливо актуально для сучасних українських реалій.

Саме так предметом дослідження суспільних рухів загалом, та рухів спортивного 
спрямування зокрема стає новий тип колективної дії – «індивідуалізована» колективна 
дія, для якої не обов’язкова колективна ідентичність акторів, а новим інструментом для 
взаємодії учасників руху стає мережа Інтернет як альтернативний канал залучення [7, 
с. 115]. Такий тип взаємодії ґрунтується не на соціально-економічному статусі людини, 
а насамперед на спільних інтересах та цінностях, що дає можливість для залучення 
нових людських ресурсів руху з різних прошарків населення, у тому числі, на міжнаці-
ональному рівні та сприяє більш продуктивному інтерактивному обговоренню проблем 
громадянського суспільства та активній реакції на суспільні зміни. 

Більш того, за таких умов суспільні рухи спортивного спрямування  переходять на 
якісно новий рівень. Виникають нові форми протестної навколоспортивної діяльності, 
змінюється її характер на мережевий та інтерактивний, охоплюються значно більші 
масштаби і залучається велика кількість нових активістів без безпосереднього кон-
такту. Така ситуація та акцент на індивідуалізовану колективну дію значно підвищує 
ефективність суспільних рухів та організацій.
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Таким чином можна виокремити характерні особливості суспільних рухів спор-
тивного спрямування як виду нових суспільних рухів. По-перше, їх яскрава орієнтація 
на постматеріальні цінності; по-друге,  колективна ідентичність, яка ґрунтується на 
культурних практиках, а не на статусних розбіжностях учасників; по-третє, мережевий 
характер організаційної та самоорганізаційної взаємодії в межах даних суспільного 
руху; по-четверте, альтернативні канали взаємодії учасників з активним використанням 
мережі Інтернет та соціальних мереж; по-п’яте, можливість розширення масштабів ді-
яльності на міжнародній арені; по-шосте, разом з іншими новими суспільними рухами, 
рухи спортивного спрямування виступають плацдармом для становлення громадян-
ського суспільства через їх потужний суспільний потенціал.

Як і інші суспільні рухи, рухи спортивного спрямування діють, спираючись на 
низку принципів. До їх числа можна віднести такі: самоорганізація, самоуправління, 
добровільність об’єднання, співвідношення особистих та суспільних інтересів, 
законність, прозорість діяльності, рівноправ’я учасників. Впровадження в життя 
перелічених принципів сприяє відтворенню самоорганізаційного потенціалу суспільних 
рухів спортивного спрямування, як різновиду громадянської активності населення.  

За певних суспільно-політичних  детермінант, наприклад, високого рівня соціальної 
напруги, зростання недовіри до влади тощо, суспільні рухи спортивного спрямування 
можуть набувати реформаторського або навіть революційного характеру.  Це особливо 
характерно для рухів з яскраво вираженою ідеологією. Представники таких суспільних 
рухів активно включаються до процесу суспільно-політичних перетворень і стають їх 
потужними  ресурсами. Самоорганізаційний потенціал за таких умов розкривається 
через критично високий рівень невдоволеності та супроводжується мобілізацію людсь-
ких, організаційних та матеріальних ресурсів. У таких випадках головна мета діяльності 
відповідного руху спортивного спрямування може переорієнтовуватися, а її форми на-
бувати рис різкої протестності, радикальності, безкомпромісності та нетерпимості до 
владних, провідних та інших структур, конкретних особистостей або  до певних подій 
та суспільно-політичних перетворень.  Наприклад, із середовища фанатського руху 
виріс рух «Свободу Павліченкам», а також футбольні фанати стали організаційною 
складовою суспільного руху по створенню добровольчих батальйонів. Така ж 
ситуація  мала місце у 1990-х роках під час озброєного конфлікти між Хорватією та 
Сербією. 

У суспільних рухів спортивного спрямування є  ще одна цікава особливість. 
Через протестну складову діяльності суспільних рухів, а в багатьох випадках ще й 
радикалізовану, учасники, які входять до їх складу, потребують фізичної підтримки 
та захисту, оскільки по відношенню до них можуть застосовуватися силові сценарії, 
причому як від владних структур, та і з боку тих, хто не поділяє і навіть протиставляє 
їх цінності власним.  Що стосується суспільних рухів спортивного спрямування, то 
вони виявляються наділеними унікальним самовідтворюваним ресурсом, саме фізично 
підготовленими учасниками, або групами учасників. Особливістю суспільних рухів 
спортивного спрямування є те, що до їх складу можуть входити спортсмени, а за 
відсутністю таких на різних рівнях організації часто відкриваються спортивні секції 
або влаштовуються відкриті тренування для представників руху.    



96 С. С. Баранова, О. С. Ковтун 
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

Суспільні рухи спортивного спрямування – це високодинамічні утворення, які 
мають невизначений життєвий цикл. Вони, як і більшість суспільних рухів, не мають 
визначеного інституційного статусу, на відміну від соціальних інститутів. До їх складу 
входить обмежена кількість учасників та імпатиків, а більша частина населення в них 
не входить, ставиться до них або байдуже, або навіть негативно. Тільки коли суспільні 
рухи спортивного спрямування набувають соціальної значущості та  отримують по-
тужну підтримку від громадськості, тоді їх існування як суспільних рухів припиняється 
і вони трансформуються в соціальний інститут. Прикладом такого інституційного 
перетворення  стають спортивні фанати, волонтери на спортивних заходах. У межах 
цих суспільних рухів формується система сталих відносин, а сама діяльність учасників 
стає перманентною і набуває інституціональних форм.

Варто зазначити, що суспільні рухи спортивного спрямування об’єднують низку 
громадських неурядових організацій, мета діяльності яких повністю або частково (у 
випадку вузької спрямованості діяльності) збігається з загальною і досягається в межах 
руху. Організаційна сконцентрованість та практика створення й подальшого ефективно-
го функціонування добровільних, самоскерованих незалежних від державного апарату 
організацій створюють сприятливе середовище та передумови для подальшого розвитку 
суспільних рухів спортивного спрямування. Також використання ресурсів, які належать 
іншим організаціям, часто є складовою життєдіяльності цього типу суспільних рухів.   

Що стосується класифікації суспільних рухів спортивного спрямування,  в її осно-
ву можуть покладатися різні критерії, які є подібними до класифікацій суспільних 
рухів взагалі. Такими критеріями можуть виступати форми діяльності та її специфіка, 
масштаби акцій, характер руху, територія поширення, мета створення та інші. Само-
організаційний потенціал суспільних рухів спортивного спрямування характеризується 
багатовекторністю, тому і критеріїв відбору потрібно значно більше. Отже, пропону-
ються такі класифікації.

За територією, на яку поширюється діяльність суспільних рухів спортивного спря-
мування  можна розділити на: локальні – діяльність та членство в організаціях  зосеред-
жують лише в певному місті або регіоні (рухи проти руйнування місцевої спортивної 
інфраструктури); національні – діяльність та членство в організаціях  поширюється на 
територію однієї країни (волонтерський рух під час «Євро 2012» в Україні); міжнародні 
або глобальні – діяльність та членство в організаціях  виходять за межі однієї держави 
і носять інтернаціональних характер (рух футбольних фанатів).

Суспільні рухи спортивного спрямування також визначаються через зв’язок  їх 
діяльності з подіїєю(громадянські патрулі, «Свободу Павліченкам»); до виду спорту 
(«Workout», спортивні фанати); до спортивної команди (рух вболівальників за збере-
ження або відновлення команди).

За черговістю утворення суспільні рухи спортивного спрямування поділяються на 
рухи: першого порядку – рухи, утворені як самодостатні з конкретною метою (волонтери 
на «Євро 2012»); другого порядку – рухи, які утворені на базі вже існуючих суспільних 
рухів та визначаються через них (волонтерський рух в межах руху футбольних фанатів).

За характером діяльності виокремлюються такі суспільні рухи спортивного спряму-
вання: динамічні – активні форми участі відносно перманентного характеру, відкритість 
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до змін та розвитку  (спортивні фанати); латентні – про існування руху свідчать лише 
візуальні маркери існування руху (деякі локальні фанати руху за відсутність об’єкту 
фанатіння).

За ставленням до політики : аполітичні – такі, які знаходяться поза політичним 
процесом, політична ідеологія не впливає на процес прийняття рішень учасниками, а 
їх діяльність не пов’язана із політичними перетвореннями (рухи популяризації спорту); 
ідеологічні – такі, які мають яскраво виражену політичну ідеологію (футбольні фанати).

За направленістю на об’єкт суспільні рухи спортивного спрямування можуть 
поділяться на: індивідуально орієнтовані – радикальна, комплексна зміна особистості, 
починаючи із схилення індивідів до розриву із звичним, попередньо прийнятим стилем 
життя до заміни його на альтернативний («Почни з себе»); суспільно орієнтовані – 
поступові або радикальні зміни  у системі суспільних відносин або протистояння таким 
змінам, їх припинення («Проти сучасного футболу»).

За характером мети діяльності виділяють: ситуативні – мета контекстуальна, після 
її досягнення суспільний рух самоліквідується («Свободу політв’язням»); статичні – 
мета перманентна, пов’язана із відтворенням суспільних відносин та функціонуванням 
соціальних інститутів. 

За змістом мети діяльності доцільно виокремити: фанатські – метою діяльності 
виступає активне вболівання за улюблену команду та формування своєрідної субкуль-
тури із власною системою цінностей та ідеологією; правозахисні – захист прав та гро-
мадянських свобод представників навколоспортивної субкультури, а також пересічних 
громадян у разі потреби, відстоювання громадянської позиції; волонтерські – волон-
терська активність серед представників спортивної та навколоспортивної субкуль-
тури, а також волонтерська діяльність, яка безпосередньо пов’язана із видом спорту 
або спортивною подією; просвітницькі – підвищення рівня особистісної культури та 
освіченості індивідів у сфері спорту та навколоспорту; популяризаторський – трансляція 
цінностей спортивної та навколоспортивної культури та їх інкорпорація широкими 
масами населення.

Ґрунтуючись на концепції соціальної дистанції, яку доцільно застусувати і до 
суспільніх рухів спортивного спрямування, як частини навколоспортивної субкультури, 
можна розділити за характером інгрупової взаємодії[ 6, c. 278]:

− первинні – такі, в яких кожен учасник бачить в іншому перш за все  
особистість, в яких є спільні інтереси, почуття, соціальні очікування, тощо. В 
таких суспільних рухах спортивного спрямування повністю задовольняється  
потреба у спілкуванні. Діяльність такого типу рухів завжди орієнтована на 
встановлення міцних зв’язків її членів та формування специфічного типу 
ідентичності для досягнення мети («вуличне» просвітництво «Почни з 
себе»); 

− вторинні – такі, в яких внутрішня взаємодія носить безособистісний, 
односторонній та утилітарний характер. Для таких рухів спортивного 
спрямування не є обов'язковими дружні контакти з іншими учасниками. 
Діяльність завжди орієнтована суто на мету (волонтери на спортивних за-
ходах).  
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На практиці у суспільних рухах спортивного спрямування можуть стиратися 
кордони таких класифікацій. Спортивні рухи спортивного спрямування – це досить 
динамічний суб’єкт суспільних відносин сучасного суспільства.  Тверді розмежуван-
ня для деякий класифікацій можуть бути відсутні, оскільки в процесі розвитку рухів 
спортивного спрямування можуть зростати масштаби охоплення, змінюватися форми та 
характер діяльності, відбуватися переорієнтація пріоритетних цілей їх функціонування.  

Висновки. Суспільні рухи спортивного спрямування – це одні з найменш визначе-
них, але динамічних нових суспільних рухів. Вони виступають як відповідь на суспільні 
запити сьогодення стосовно навколо-  спортивної діяльності людей, яка проникає у різні 
сфери суспільного життя. Як і іншим суспільним рухам, рухам спортивного спряму-
вання притаманні такі характеристики як: колективність, масовість, відносна стійкість 
утворення, людська участь, конкретна мета діяльності, яка пов’язана із навколоспор-
тивною субкультурою, та суспільний і протестний потенціал. Вони формуються як 
заснований на засадах колективної ідентичності продукт громадянського суспільства.

Отже, суспільний рух спортивного спрямування – це добровільне, самокероване 
формування, створене з ініціативи людей за принципами самоорганізації, що об’єдналися 
та діють на основі спільності інтересів у контексті спортивної та навколоспортивної 
субкультури. Під навколоспортивною  діяльністю головно розуміється така діяльність, 
яка безпосередньо пов’язана із спортивними культурою, командами  і подіями та 
обґрунтовується через них. 

Що стосується класифікації суспільних рухів спортивного спрямування,  в її основу 
можуть закладатися різні критерії, які є подібними до класифікацій суспільних рухів 
загалом. Отже, пропонуємо наступні критерії: територія, на яку поширюється діяльність 
суспільних рухів спортивного спрямування (локальні, національні, міжнародні або 
глобальні), орієнтація ( на подію, вид спорту, спортивну команду), черговість утво-
рення( першого та другого порядку), характер діяльності: динамічні та латентні. За 
відношенням до політики: аполітичні та ідеологічні. За спрямованістю: на індивіда та 
на суспільство. За характером мети діяльності: ситуативні та статичні. За змістом мети 
діяльності: фанатські, правозахисні, волонтерські, просвітницькі, популяризаторський.  
За характером інгрупової взаємодії: первинні та вторинні.

Через власну динамічність у суспільних рухах спортивного спрямування можуть 
стиратися кордони  класифікацій. У процесі розвитку рухів спортивного спрямування 
можуть зростати масштаби охоплення, змінюватися форми та характер діяльності, 
відбуватися переорієнтація пріоритетних цілей їх функціонування.  

Варто зазначити, що подальші дослідження проблематики суспільних рухів спор-
тивного спрямування можуть дати ґрунтовні знання з приводу характеру самооргані-
заційної взаємодії даного типу рухів, її ефективності як форми організації суспільних 
відносин, а також надати практичні поради стосовно різних форм контролю над ді-
яльністю різних видів суспільних рухів спортивного спрямування з метою мінімізації 
негативних соціальних наслідків. Також наукові розвідки такого роду спрямують увагу 
дослідників на проблемні ситуації та гострі суспільні питання, які стають поштовхом 
до переходу від самоорганізаційного потенціалу до активних дій та участі у суспільних 
перетвореннях.
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In this article, sport related social movements are considered as a special kind of social 
movements, forming and functioning of which are directly connected to sport culture, sport 
teams and events and that also are established through what is listed. On the one hand, they 
are arised as a product of the civil society, and, on the other hand, as a standpoint for its 
further development in terms of democratization process.

The sport related social movements are considered from the prospective of the «new 
social movements» approach that, according to the author, the most clearly refl ects their 
specifi city. They are presented as collective actors of social changes. Particular attention 
is paid to the importance of the networking group identity in this context. The author also 
clarifi es the characteristics of the sport related social movements as a form of new social 
movements, and also provides a number of principles through which the self-organizational 
potential is disclosed.

In the modern society, a wide variety of the sport related social movements creates 
differences between them. This is what gives an opportunity for their detailed classifi ca-
tion by different criteria, which are based on differences in their values, goals and ways of 
achievement, nature of activities, forms of collective behavior, relations with the political 
system, measures etc. It should be noted that due to the high dynamic and rolling composition 
of the sport related social movements’ borders within the classifi cations can be stretched. 

Keywords: sport related social movements, new social movements, self-organizational 
potential, classifi cation, civil society.
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Стаття присвячена побудові стратегії дослідження практик політичної участі на 
основі трактування сенсу соціальних практик у межах структуралістсько-конструк-
тивістського підходу. Автор аналізує основні положення теорії практик П. Бурдьє. У 
статті підкреслено значення нераціональності, спонтанності і позасвідомості соціаль-
них практик. Акцентовано увагу на значенні габітусу і досвіду соціальних структур 
у побудові практик. Автор наводить схему опосередкованого взаємовпливу структур, 
практик, габітусів. У статті пояснено схему безперервної модернізації та трансформації 
практик крізь час із постійним відтворенням їх первісного змісту. Наведено пояснення 
(групової) типовості й одночасної (персоніфікованої) унікальності будь-якої практики. 
Автор підкреслює важливість застосування релятивного до теорії практик методичного 
апарату для дослідження політичної участі індивідів. Обґрунтовано використання 
кількісно-якісних методів у дослідженні практик політичної участі.

Ключові слова: габітус, політична участь, практика, синтетична методологія.

У соціології «синтетична» методологія структуралістського конструктивізму 
П. Бурдьє щодо дослідження різних сторін соціального життя індивідів та 
функціонування соціальних інститутів займає особливе місце [13]. Цей методологічний 
підхід все ще застосовується у дослідженні таких тем як: особливості функціонування 
різних полів суспільства, визначення необхідного капіталу для успішної зміни позиції 
і перерозподілу символічної влади в полі, особливості класового порядку суспільства 
і дослідження різноманітних соціальних практик та їх проявів.

У нашій минулій статті [14] ми надали визначення феномену політичної участі 
індивідів, обґрунтували використання структуралістсько-конструктивістського теорети-
ко-методологічного підходу до дослідження цього феномену, увели поняття «практики 
політичної участі». Проте для побудови чіткої методики дослідження цих практик в 
межах обраної нами методологічної оптики нам необхідно вірно розуміти значення 
та місце габітусу і соціальних структур у формуванні практик та вміти вірно це фік-
сувати: «Практика у Бурдьє… не отримує автономного статусу та не розглядається як 
окремий феномен» [5, с. 210]. Використання окресленої методології в інтерпретуванні, 
трактуванні, розумінні значення й направленості практик політичної участі зобов’язує 
нас зафіксувати яким габітусом володіє агент, у якому соціальному полі він «грає», на 
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що направлена його практика – яку стратегію він реалізує, у межах якої соціальної 
структури втілюється практика, до якої групи (класу) належить індивід, яка є структура 
його капіталів.

Однак використання методології структуралістського конструктивізму викликає 
певні складності у дослідників – поверхневе ознайомлення з основними положеннями 
цього підходу не дають повного розуміння тих явищ, які пояснив та проінтерпретував 
Бурдьє. Ми вбачаємо розкриття сутності теорії практик наріжним каменем у вірному 
розумінні і трактуванні як практик політичної участі так й усього комплексу теорій і 
концепцій П’єра Бурдьє. Дослідження соціальної практики повинно спиратися на саму 
«теорію практики», яка поєднує структуралістські та конструктивістські принципи со-
ціального пізнання: «Теорія практики, узята як практика, нагадує, що, з одного боку, на 
противагу позитивістському матеріалізму, предмети пізнання повинні бути сконстру-
йовані, а не лише пасивним чином зареєстровані, а з іншого – що… принципом такої 
побудови є система структурованих і структуруючих диспозицій, що формуються в 
практиці і які постійно спрямовані на практичні функції» [3, с. 100]. Адже для самого 
Бурдьє його теорія практик слугує методологічним базисом до дослідження інших сфер 
соціального життя, певною мікросоціологічною концепцією у його системі наукового 
знання про суспільне буття.

В українській науковій літературі розглядом теорії практик займалися: Л. Бев-
зенко, Н. Баліч, О. Бутуліна, Л. Герасіна, І. Карпенко, Н. Коваліско, Л. Кожекіна, 
В. Кременецька, О. Личковська, М. Мосьондз, А. Недзельський, А. Осипчук, Н. Отрешко, 
Н. Соболева, О. Струченков, К. Чудовська. 

Зазначена вище актуальність статті визначає її мету, а саме, розроблення адекват-
ного методичного апарату до дослідження і пояснення практик політичної участі крізь 
оптику методології структуралістського конструктивізму.

 Зазначимо, що практика не є чимось запланованим або раціональним у діях агентів, 
скоріше навпаки – практика засновується на спонтанних позасвідомих імпульсах та 
схемах дії: «Практика не означає (або виключає) оволодіння вираженої в ній логіки» 
[3, с. 27]. Практика має дещо парадоксальний характер реалізації – вона є найбільш 
логічним і ефективним засобом реалізації цілей агентів, при цьому для неї не характер-
на схематичність і логічність (в її традиційному розумінні) у побудові дій агента. Для 
практик характерна «невпевненість, вагання, що випливають з того, що вони засновані 
не на свідомих і постійно діючих правилах, а на практичних схемах, непрозорих для 
самих себе, схильних до змін в залежності до логіки ситуації» [3, с. 29]. Для практик 
характерна особлива логіка – логіка, яка відповідає функціональній необхідності, логіка 
самої практики – «практична логіка» (або логіка практик).

Практична логіка у Бурдьє виражається у декількох термінах, найчастіше «прак-
тичне відчуття» або «відчуття гри»: «Описуючи логіку практик, або ж практичну логіку, 
П. Бурдьє звертається до термінів «практичне відчуття», «практичне чуття», «почуття 
гри», «практичний сенс», тобто весь той комплекс неусвідомлюваних, але звичних 
умінь, навичок, способів поведінки і мислення, який міститься в габітусі, задається 
минулим досвідом і реалізується в конкретній ситуації» [8, с. 117]. Ці поняття демон-
струють парадоксальність практичної логіки – агент досягає своїх цілей у соціальному 
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полі (реалізує певну стратегію) майже повністю безсвідомо. Не дивлячись на це практи-
ки агента все одно є «розумними» – практична логіка немов сама, без свідомою участі 
індивіда, вирішує що йому потрібно, шо буде краще: «Саме тому, що агенти ніколи до 
кінця не розуміють, що вони роблять, – те, що вони роблять, має більше значення, ніж 
вони знають» [3, с. 134]. Тому для трактування соціальних практик некомпетентним 
та недопустимим є використання раціоналістичного підходу. Таким чином, практика 
за Бурдьє є дією неусвідомленою, спонтанною, непередбачуваною, закритою, навіть 
автоматичною.

Вірне розуміння, трактування і інтерпретування сенсу практик політичної участі, 
в межах структуралістського конструктивізму, неможливо без визначення того, яким 
габітусом володіє агент, що відтворює таку практику. «Габітуси – системи стійких і 
переносних диспозицій, структуровані структури, які схильні функціонувати як струк-
туруючи структури, тобто як принципи, що породжують і організують практики і уяв-
лення, які можуть бути об’єктивно адаптованими до їхньої мети, однак не припускають 
усвідомлену спрямованість на неї і неодмінного оволодіння необхідними операціями 
по її досягненню» [3, с. 102]. Габітус виробляють соціальні структури, які передають 
накопичений досвід у формі диспозицій через систему педагогічного навіювання та 
через виклики об’єктивного соціального середовища з якими стикається агент.

Габітус є певною єднальною системою схем уявлення, сприйняття, обробки та 
відповіді до соціальної дійсності. Габітус засвоюється й існує у підсвідомості аген-
та, а не на «рівні індивідуальної свідомості» [див. 12, с. 197] – саме це й забезпе-
чує можливість реалізації практик як таких. Габітус діє як структурована структу-
ра, тобто така структура, що вже заздалегідь адаптована до соціального середовища, 
бо саме через нього було інкорпоровано цю систему диспозицій у позасвідому дій-
сність індивіда. Практики агентів, таким чином, завжди вже структуровані габіту-
сом, тобто габітус виступає як система структуруючих структур до практики. «В од-
ній із робіт Бурдьє навіть визначає габітус як «інтерналізовані, «включені» соціальні 
структури»» [11].

Соціальні структури, а отже і габітус, опосередковано (але не прямо [див.  9, 
с. 190; 1, с. 71]) впливають на те, які практики будуть можливі для відтворення, а які 
будуть відхилені як неможливі, позасприйнятні, неефективні. Річ у тім, що практики 
хоча й не мають якоїсь раціональної логіки, вони завжди направленні на задоволення 
об’єктивованих потреб агентів (зайняття нових позицій у полі, рекапіталізація відносин 
і т.д.). Габітус є системою сприйняття й оцінювання агентами не тільки соціального 
середовища (простору), а й практик (як своїх так і чужих). Тому найбільш неймовірні і 
несистемні практики неможливі – вони не будуть сприйняті й зрозумілі іншими, отже, 
з точки зору практичної логіки – вони неефективні.

Сам габітус представляє собою дуже стійку систему, яка базується на досвіді минулого. 
Цей досвід кристалізується у соціальних структурах, і через нього ці структури впливають 
на схеми вироблення та сприйняття тих практик які притаманні агентам. Ми можемо виді-
лити певну схему, яку нам пропонує П. Бурдьє: соціальні структури, габітус, практики. Усі 
три елементи опосередковано пов’язані між собою і поєднують у собі, одночасно, схеми 
практик минулого, які реалізуються у теперішньому і прагнуть у майбутнє [3, с. 106].
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Незважаючи на те, що практики перебувають у певній залежності від габітусу, не-
мов від обов’язкової норми, габітус не детермінує або механічно нав’язує практики (їх 
форму, зміст, направленість) агенту. Габітус лише встановлює певні межі поза якими 
практики неможливо втілити у життя. В цих межах агент напівсвідомо обирає макси-
мально ефективну для нього форму і направленість практики у реалізації стратегії по 
закріпленню своєї позиції у певному полі суспільства (в межах логіки ситуації та умов, 
які висуває об’єктивна структура).

Механізми реалізації практик у соціальних структурах вже відомі й усталені мину-
лим досвідом, індивіду слід дотримуватись цих механізмів, адже саме вони визначають 
зміст габітусу; відхиляючись від таких механізмів практика агентів стає неможливою. 
Тож, габітус діє на кшталт системи рекомендацій для агента – що й як йому слід робити; 
він мотивує агентів використовувати вже усталені механізми соціальних структур. Як 
бачимо, Бурдьє використовує положення конструктивізму у трактуванні «креативної» 
свободи агента в обранні форми практики, яку йому дозволяє габітус; при цьому ця 
«креативність» все одно обмежена умовами структури, в якій ця практика буде втілена 
у життя. «За допомогою структуралізму я хочу сказати, що в соціальному світі існують 
об’єктивні структури, незалежні від свідомості і волі агентів, здатні направляти або 
пригнічувати їх практики або уявлення. За допомогою конструктивізму я хочу показати, 
що існує соціальний генезис, з одного боку, схем сприйняття, мислення і дії, які є скла-
довими частинами габітусу, а з іншого боку, соціальних структур поля» [4, с. 181–182].

Певним чином, теоретична схема Бурдьє може бути представлена як ланцюгова си-
стема замкнутого типу: структури, які мають власні закономірності і властивості, ство-
рюють і наповнюють габітус, який структурує подальші практики виходячи з досвіду, 
який закладений у цих структурах; практики ж відтворюють і укріплюють структури, 
бо впроваджуються спираючись на закономірності й властивості цих структур. Іншими 
словами – соціальні структури структурують габітус, який, в подальшому, структурує 
ці ж структури; практика виступає посередником між цими елементними, забезпе-
чуючи постійний зворотній взаємозв’язок: «Практичний світ, який конституюється 
у відношенні із габітусом як системою когнітивних і мотивуючих структур, є світ 
вже досягнутих цілей, способів застосування або ринків, яких слід дотримуватися, і 
об’єктів..., засобів або інститутів, оскільки закономірності... прагнуть проявлятися як 
необхідні і навіть природні вже в силу того, що вони лежать в основі схем перцепції і 
оцінки, за допомогою яких вони сприймаються» [3, с. 103–104].

Габітус має схильність до постійного втілення минулого досвіду у теперішніх 
практиках. Навіть більше – фактично габітус надає перевагу «первинному досвіду». 
Така вибірковість пояснюється тим, що габітус намагається захистити себе, і соці-
альні структури в яких він був створений, від значних змін шляхом вибірковості та 
універсалізації усякого подальшого досвіду [3, с. 118]. Габітус прагне сховатися від 
критики та перегляду, тому людина схильна обирати місця, друзів, розваги які їй «до 
душі» – тобто де його диспозиції лише підкріплюються відповідними соціальними 
структурами [див.  16].

Отже, габітус забезпечує присутність усього минулого досвіду діяльності людей 
в соціальних структурах у подальших практиках. Практики, таким чином, не тільки 
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структуруються минулим досвідом (повторюють та укріплюють картину соціального 
світу), а й схильні реалізовуватися на принципах та засобах ще первинного досвіду. 
Соціальні структури, таким чином, забезпечують свою постійність, обмежену змінність 
і транспортованість у часі завдяки присутності минулого досвіду у габітусах агентів 
(які лежать в основі оцінки й сприйнятті усякого подальшого досвіду).

Із зазначеного вище може помилково здатися, що габітус вкладає в практики лише 
досвід минулого, блокуючи нові схеми вираження практик. Тому нам слід приділити 
увагу ідеї Бурдьє про одночасну збереженість і змінність форм практик в історії. Бурдьє 
пропонує досить оригінальну модель транзиту досвіду людства (та й самих габітусів) 
крізь час через відтворення у практиках. Габітус забезпечує в практиках агентів при-
сутність минулого досвіду (а особливо, як ми вже зазначали, первинного досвіду) в 
його активному прояві: в схемах сприйняття, мислення і дій. Ці схеми структуровані 
самою історією, будуються на досвіді усієї соціальної системи і забезпечують «гарантію 
тотожності і постійності практик у часі» [3, с. 105]. Габітус є, безумовно, продуктом 
самої історії – він несе в собі увесь минулий досвід соціальних структур та, базуючись 
на цьому досвіді, структурує практики, тобто, певною мірою, наново відтворює історію. 
Практики, таким чином, можна назвати певним засобом через який габітус проносить 
історію крізь час, постійно реактуалізуючи минулий досвід. Це є можливим по двом 
причинам: перша – практики є основною й постійною (навіть рутинізованою) формою 
діяльності агентів у соціальних структурах; друга – практики не є строго детерміно-
ваними минулим досвідом або наперед визначеними (практики регулярно трансфор-
муються та модернізуються). Отож, ми можемо сказати, що габітус – це така система 
диспозицій, що постійно відтворює досвід минулого, при цьому постійно пристосовує 
його до нових об’єктивних викликів соціальної системи. Габітус це той засіб, який до-
зволяє усій історії людства залишатися стійкою й, одночасно, змінною на протязі часу.

Як ми вже зазначили, практики не детермінуються і не керуються ані габітусом, ані 
самими структурами (й помилково буде казати про таке [див. 7, 10, 11]), вони лише обмеж-
ують можливі прояви практик. «Оскільки габітус є нескінченна здатність вільно (але під 
контролем) породжувати думки, сприйняття, вирази відчуттів, дій, а продукти габітусу за-
вжди лімітовані історичними і соціальними умовами його власного формування, то надана 
ним свобода обумовлена і умовна, вона не допускає ані створення чого-небудь небачено 
нового, ані простого механічного відтворення початково заданого» [3, с. 107]. Практики 
трансформуються зовсім не тому, що вони можуть креативно використовувати свободу яку 
їм надали соціальні структури [див. 11], а тому, що це потрібно задля реалізації стратегії 
«гри» у певному полі. Трансформацію практик породжує неочікувана для габітусу «по-
дія» – певний набір нових умов об’єктивного середовища, які ставлять перед габітусом 
проблему у неможливості застосування старих практичних схем. Габітус у такому разі 
намагається підлаштувати практику до нових умов, одночасно спираючись на практичну 
логіку та досвід минулого. Іншими словами – габітус завжди буде породжувати лише ті 
практики, які можуть бути втіленні у життя у конкретному полі суспільства, базуючись 
на досвіді тих соціальних структур в яких ця практика й буде здійснюватися. Занадто 
«ненормальні» притики не будуть породжуватися габітусом через порушення практичної 
логіки: «Габітус прагне виключити «суто добровільно» будь-які «шаленості» («це не 
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для нас»), тобто поведінку, яка приречена на несхвальну оцінку в силу її несумісності з 
об’єктивними умовами» [3, с. 108].

У більшості випадків ми (та навіть сам агент) не можемо передбачити яка прак-
тика буде застосована до конкретної обставини – Бурдьє вважає це неможливим, адже 
практика породжується на стику теперішніх об’єктивних умов та минулого досвіду, і 
в цих межах множинність можливих форм практики обмежена лише габітусом.

Тут постає питання, чому практики різних агентів узгоджуються у соціальному про-
сторі. Практики представників однієї соціальної групи чудово узгодженні між собою, 
при цьому ми не знайдемо якоїсь домовленості чи іншої свідомої дії по імплементації 
загальних норм до практик. Узгодження відбувається само по-собі: «Практики членів 
однієї групи або – в диференційованому суспільстві – одного класу завжди узгоджені 
більше і краще, ніж про те знають або чого хочуть агенти» [3, с. 115]. Це стає можливим 
завдяки однорідності габітусів агентів – представників одного класу (чи групи). Тобто 
агенти які були виховані у однакових об’єктивних умовах існування складають один 
соціальний клас, агенти цього класу володіють одним габітусом. Клас – це сукупність 
«біологічних індивідів, які є продуктами однакових об’єктивних умов (кондицій), а 
отже, мають однаковий габітус: соціальний клас як такий невід’ємно є класом ідентич-
них або подібних умов існування (буття) й зумовлень та класом біологічних індивідів, 
які володіють однаковим габітусом, де останній розуміється як система диспозицій, 
що поділяється всіма індивідами, які є продуктами однакового кондиціонування (зу-
мовлення)» [16, с. 269]. Об’єктивні структури через споріднений «життєвий досвід» 
засвоюють в агентах однакове відчуття реальності та однакову подібність відчуття 
потрібного майбутнього.

Отож, можна виділити класовий та індивідуальний габітуси [5, с. 206]. Бурдьє 
наступним чином характеризує їх співвідношення: «Слід було б розглянути класовий 
(груповий) габітус (а значить, і індивідуальний, оскільки той виражає і відображає клас 
або групу) як суб’єктивну – але не індивідуальну – систему інтеріоризованих структур, 
загальних схем сприйняття, уявлення і дії, які складають умову всякої об’єктивації і 
всякої апперцепції» [3, с. 118]. Не слід, однак, повністю відкидати значення «індиві-
дуальності» у формуванні практик – індивід все одно вкладає щось «своє» у практику. 
Основа всякого індивідуально габітусу щодо класового це різноманітність у схожості, 
умови формування власного досвіду у кожного індивіда в середині класу різні, але все 
одно присутні певні загальні моменти для усіх. Саме розбіжності дають практикам інди-
відів їх «власний» стиль – те неповторне, що є певним відхиленням від загального стиля 
практик одного класу, але ніяким чином не відхиленням від загального обов’язкового.

Як усякий соціальний феномен, що розглядається у науковій системі Бурдьє, 
соціальна практика не є чимось окремим, не існує сама-по-собі – вона обумовлена, 
зумовлена та пов’язана із багатьма іншими соціальними явищами. Так і політична 
участь, як об’єктивно зумовлена соціальна практика індивіда не існує просто так – 
вона направлена на задоволення певних напівсвідомих потреб, цілей (які зовсім не 
обов’язково лежать у політичній площині) через «гру» у політичній сфері суспільства. 
Тому для вірного розуміння як причин так і направленості практик політичної участі 
треба використовувати релятивний методичний апарат до дослідження таких практик.
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Формування такого апарату слід почати із обрання методів збору емпіричного 
матеріалу. Використовуючи так звану синтетичну методологію Бурдьє ми повинні вико-
ристовувати і синтетичні методи збору емпіричної інформації. Це, зокрема, підкреслює 
Н. Шматко: «Бурдьє, з одного боку, ніколи не поділяв свої наробки на теоретичні та 
практичні, а з іншого боку – не визнавав необхідність використання лише кількісних 
або якісних методів: «“Звичайна»… процедура проведення польового дослідження 
включає цілу батарею різних методик і технік, як якісних, так і кількісних, де одні до-
повнюють других”» [15, с. 24]. За певною практикою ми повинні бачити об’єктивовані 
причини її виникнення та соціальну сутність агента, що її відтворює – визначити його 
позиції в соціальних полях, рівень його капіталів, групи та класи до яких його можна 
віднести, персональні інтенції і т.д. Тобто, ми повинні з’ясувати не тільки чим саме є 
партика, але й на що вона направлена, яка її «практична логіка».

Для адекватного розуміння практик політичної участі нам треба визначити схеми 
сприйняття, мислення та дій агента; простежити чи змінилась позиція агента після реа-
лізації практики; встановити чому виникла об’єктивована необхідність такої практики. 
Отже, ми повинні вірно встановити й причини, й наслідки такої практики, щоб зрозуміти 
її практичну логіку (сенс). Вірно зрозуміти й описати практику, означає «відтворити 
непросто її внутрішню логіку, а також і її практичну необхідність, співвідносячи її з 
реальними умовами її генезису, тобто з тими умовами, в яких визначаються як вико-
нувані нею функції, так і використані для цього засоби» [3, с. 189].

Реалізація такої задачі може наштовхнути нас на проблему, яку й вирішував у своїх 
методичних розробках Бурдьє. З одного боку всі вищеназвані завдання неможливо 
реалізувати через анкетне опитування – воно може надати інформацію про цікавлячи 
нас зв’язки агента із соціальними групами, поверхнево визначить рівень та структуру 
капіталів агента, дасть інформацію щодо положення агента у соціальному полі, проте, 
маже жодним чином, не допоможе у описі його габітусу. Окрім цього, недоліком цього 
методу є необхідне «пряме» ставлення питань – при питанні напряму респондента про 
його практику ми отримаємо викривлені самим респондентом відповіді. Це відбува-
ється через ненавмисне забування та приховання габітусом істинних причин практи-
ки: «Судячи з усього, як тільки агент починає розмірковувати над своєю практикою, 
приймаючи як би позу теоретика, він втрачає будь-яку можливість висловити щиру 
суть цієї практики, а головне – суть свого практичного відношення до цієї практики» 
[3, с. 176].

Звичайно, можна (і потрібно) використовувати непрямі питання, проте це значно 
ускладнює методичний інструментарій дослідника. Інший недолік анкетування полягає 
в самій письмовості цього методу – ми пропонуємо вже готові відповіді респонденту, 
немов нав’язуючи йому ці відповіді, не залишаючи йому можливості висловитись «сво-
їми словами», які мають значно більшу габітуальну зумовленість аніж запропоновані 
дослідником текстові обороти. Окрім цього, відповіді завжди даються у позитивному чи 
негативному дихотомічному значенні (існує-не існує, так-ні, брав-не брав), що є доволі 
штучним поділенням; через це ми можемо отримати відповідь «так», хоча вона буде 
доволі слабкою або нав’язаною, що довів Бурдьє у своїй відомій статі про, так звану, 
«суспільну думку» [див. 2]. Останнім недоліком можна назвати масову недоцільність – 
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анкетуванням ми можемо охопити велику кількість генеральної сукупності, проте все 
одно не отримати необхідну нам інформацію. 

Вирішити вищезазначені недоліки покликано глибинне напівструктуроване 
інтерв’ю. Застосування такого методу: по-перше, надасть можливість респонденту 
висловлюватись «мовою повсякденного побуту» – називати власними іменами явища 
і відносини в звичному йому середовищі; по-друге, такий метод передбачає наявність 
лише певного загального плану питань – дослідник та респондент завжди можуть охо-
пити додаткові питання, суміжні феномени; по-третє, пропонований метод є якісним 
методом, тобто за самою своєю природою походження покликаний охоплювати не ве-
ликий масив питань, а лише найбільш складні, «внутрішні», важко фіксовані анкетним 
опитуванням феномени (як персональні диспозиції, навколишнє рутинне соціальне 
середовище, емоційний фон практики і т.д.).

Таким чином, релятивне емпіричне дослідження практик політичної участі треба 
проводити у декілька етапів. На першому етапі на основі вже існуючого банку даних 
великого масиву респондентів треба виділити ту цільову групу, яка нас цікавить – тобто 
ту, яка регулярно відтворює практики політичної участі для реалізації певної стратегії 
у будь-якому полі. На цьому етапі, окрім конструювання портрета потрібного нам 
респондента, ми можемо виділити декілька робочих гіпотез, уточнити питання май-
бутнього анкетного опитування та зафіксувати певні загальні характеристики суміжних 
соціальних явищ.

Надалі проводиться анкетне опитування цільової групи респондентів. Тут ми мо-
жемо використовувати багато питань для пояснення сенсу практик політичної участі, 
фіксування соціальних зв’язків, капіталів і т.д. На наступному етапі з цієї цільової групи 
ми повинні обрати тих респондентів, які найчастіше відтворюють практики політичної 
участі (громадські та політичні активісти; безпосередні учасники революційних подій 
2004, 2013 років; активні члени політичних та громадянських організацій). Як ми вже 
зазначили, інтерв’ю надасть змогу уникнути типових недоліків анкетного опитування, 
хоча воно не зможе охопити чимало факторів, які спонукають до політичної учас-
ті. Отож, інтерв’ю покликано доповнити та перевірити анкетне опитування – разом 
вони складуть методичний комплекс, який здатний адекватно розкрити сенс практик 
політичної участі. У результаті використання кількісно-якісних методик ми отрима-
ємо не тільки матеріал, який допоможе проінтерпретувати та вірно описати феномен 
політичної участі, а й виділити певні однотипні групи індивідів, які відтворюють ці 
практики; іншими словами виділити case-групи: «Як окремі індивіди, так й спільноти 
при схожих обставинах поводяться схожим чином, регулярно відтворюючи однотипні 
форми поведінки – соціальні практики» [6, с. 130].

Отже, ми виявили, що соціальна практика є одночасно складним і простим явищем 
нашого соціального буття: практики завжди маюять в собі відтінок того часу, в якому 
вони були застосовані одночасно із відголоском минулого та направленістю у майбутнє; 
усяка практика є персоніфікованою й одночасно груповою, класовою; практика не є 
окремим соціальним явищем, вона є частиною триєдиної системи габітусу, соціальних 
структур та самих практик; практика є нераціональною, спонтанною, неусвідомленою 
проте вона є найнадійнішим, повторюваним, автоматизованим засобом відігрівання 
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агентами своїх ролей у соціальному просторі; практики є тим засобом які проносять 
історію та соціальний досвід крізь час наново відтворюючи, реактивуючи, реактуалізую-
чи та модернізуючи їх. На основі цих положень розроблений методичний апарат до до-
слідження політичної участі в межах структуралістсько-конструктивістського підходу: 
стратегія емпіричного дослідження практик політичної участі повинна будуватися на 
адекватній логіці підбору методів, питань, респондентів; для адекватного дослідження 
таких практик слід використовувати кількісні та якісні методи; слід пам’ятати, що не 
можна напряму питати про сенс, причини і направленість практик – індивід не зможе 
«вірно» відповісти на таке питання, адже однією з функцій габітусу є навмисне забу-
вання і приховування причин практики від агента.

У подальших дослідженнях можуть бути: розширенні та доповнені теоретичні 
аспекти вивчення практик поличної участі; розширенні запропоновані кількісно-якісні 
методики дослідження; застосований розроблений методичний апарат до дослідження 
відповідних практик; використанні теоретичні напрацювання даної статті у дослідженні 
різноманітних соціальних практик у межах структуралістського конструктивізму.
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The article is devoted to the construction of an adequate research strategy of practices 
of political participation based on a genuine understanding of the meaning of social practices 
in the framework of the structural-constructivist approach. The author analyzes the main 
provisions of the P. Bourdieu’s theory of practices. The article emphasizes the importance 
of irrationality, spontaneity and subconscious of social practices. The attention is focused on 
the importance of habitus and experience of social structures in the building of the practices. 
The author gives the scheme of indirect mutual infl uence of structures, practices, habituses. 
The article explains the scheme of continuous modernization and transformation of practices 
through time with a constant reproduction of their original meaning. An explanation of the 
(group) typicality and simultaneous (personalized) uniqueness of any social practice are 
provided. The author emphasizes the importance of a relative methodical tools to the theory 
of practice for the study of political participation of individuals. Substantiated the using of 
quantitative and qualitative methods in the researching of practices of political participation.

Keywords: habitus, political participation, practice, synthetic methodology.



СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК 364-322 (477)

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ: КОНТЕКСТИ ТА ДИНАМІКА

О. О. Проценко 

Харківський національний  університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 5 кв. 111,

olga.protsenko@aiesec.net

У статті проаналізовано динаміку розвитку волонтерства в Україні. Наведе-
но результати досліджень волонтерства українськими соціологічними службами. 
Порівнюється місце України у міжнародному рейтингу благодійності за останні 
6 років. Описано законодавчі бази розвинених країн світу та законодавча база України 
стосовно волонтерської діяльності. Виділено певні характеристики  соціокультурного 
та інституційного простору волонтерства в сучасному українському суспільстві. 

Ключові слова: волонтерство, волонтерська діяльність, інституційний простір, 
соціокультурний простір.

В останні роки відбувається різкий сплеск волонтерської діяльності по всьому 
світу, що підтверджується різноманітними дослідженнями. Як зазначає І. Чистякова  
цей процес відбувається через низку причин: 1) як свідчить міжнародний досвід, вико-
ристання праці волонтерів – це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми однієї 
людини, суспільства і середовища, які часто виникають на грунті недостатньої турботи 
про суспільне благо; 2) волонтерство приносить нові ідеї, що стосуються вирішення 
гострих і складних соціальних проблем сучасного суспільства; 3) волонтерство - це 
спосіб, за допомогою якого кожен, хто хоче, може брати участь у поліпшенні якості 
життя людства; 4) це механізм, який надає людям можливість адресувати свої проблеми 
безпосередньо тим, хто здатний їх вирішувати [1]. 

В сучасній Україні  волонтерський рух є однією із найпотужніших сил у секторі 
громадянського суспільства; даний феномен  потребує детального та більш глибокого 
дослідження. Метою запропонованої статті є аналіз динаміки розвитку та законодав-
чого контексту волонтерської діяльності в Україні, а також  виявлення характеристик  
соціокультурного та інституційного простору волонтерства в сучасному українському 
суспільстві. 
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До недавнього часу найбільш актуальними напрямами діяльності волонтерів в 
Україні були допомога соціально незахищеним групам населення та благоустрій гро-
мадського простору.  Один із перших потужних спалахів волонтерства в країні стався 
під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За даними організаційного 
комітету «Євро-2012 Україна», надійшло майже 24 тис. заявок стати волонтерами 
УЄФА.  

Події, що відбувалися у 2013 - 2014 роках суттєво вплинули на розвиток волонтер-
ства в Україні. Починаючи з  2014 року не тільки зросла кількість українців, які були 
залучені в волонтерську діяльність, але й суттєво змінилось ставлення населення до 
волонтерів та їхньої діяльності. Згідно з даними дослідження «Волонтерський рух в 
Україні», проведеного GfK Ukraine на замовлення ООН в Україні, громадяни України 
надають великого значення волонтерському руху в розвитку суспільних процесів: 62 % 
визнають роль волонтерів у змінах останнього року; 85 % вважають, що волонтерський 
рух допомагає зміцненню миру; 81 % схильні вважати волонтерський рух обов’язковою 
складовою громадянського суспільства [2].

Дослідження свідчать, що 23 % українців мали досвід волонтерства, з них 9% по-
чали займатися волонтерством протягом 2014 року. Основним напрямком діяльності 
волонтерів стала допомога українській армії і пораненим – цим займалися 70 % 
волонтерів. 74 % опитаних принаймні раз у житті жертвували кошти на благодійність, 
з них 25 % зробили благодійні внески протягом останніх 12 місяців. Найпопулярнішими 
видами пожертв серед громадян були на допомогу українській армії, пораненим і хво-
рим дітям. У 2014 році кількість таких громадян збільшилася (63 %), тоді як раніше в 
середньому пожертвування здійснювали 49 % з них [2].

У «Світовому рейтингу благодійності» у 2014 році, Україна посіла 69 місце. Це 
дослідження проводиться з 2008 року британською добродійною організацією Charities 
Aid Foundation. Рейтинг розраховується за трьома показниками: пожертвування гроши-
ма благодійним організаціям; робота громадян в якості волонтерів; надання громадяна-
ми допомоги незнайомим людям, яким вона потрібна. Використані дані ґрунтуються на 
опитуваннях Інституту Геллапа, що охоплює 135 країн світу. З таблиці видно, що місце 
країни у світовому рейтингу у 2014 році різко підвищилося порівняно з попередніми 
роками. Особливо розвинутим у були грошові пожертви, тоді як кількість допомогаючих 
в якості волонтера зменшилася [3].

Україна у світовому рейтингу благодійності

Рік Місце у світовому 
рейтингу

Грошові 
пожертви, %

Волонтерська 
робота, %

Допомога 
потребуючим, %

2009 150 5 14 19
2010 105 11 30 37
2011 111 7 20 36
2012 102 8 29 36
2013 103 9 26 35
2014 69 38 13 35
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За даними соціологічного дослідження проведеного Фондом «Демократичні іні-
ціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з Соціологічною службою Центру Разумкова про-
тягом 2015 року  волонтерською діяльністю займалися 13 % українців. Щоденно цією 
діяльністю займалися близько 5 % українців і 23 % присвячували волонтерству кілька 
годин на тиждень. Найбільше всього громадяни допомагали армії – 65 %. Також 21 % 
опитаних надавали допомогу хворим та інвалідам (21 %), на третьому місці була до-
помога людям, що опинились у складних життєвих обставинах [4].

Відповідно до світових стандартів щодо соціальних рухів волонтерство в Україні 
стало приймати вид саме такого руху зовсім недавно, й механізми регулювання його ще 
не до кінця розроблені. Рівень розвитку волонтерства в країні залежить від політико-
економічної ситуації, стану некомерційного сектору та ринку праці, від соціокультурних 
факторів та ін. Важливу роль також відіграє законодавча база у сфері волонтерства. 

Європейські держави надають нам певний досвід, показуючи, що законодавча база 
набуває особливого значення, коли вона створює перешкоди волонтерської діяльності. 
У тих країнах, де існують міцні традиції волонтерства – в Німеччині та Великобрита-
нії – волонтерська діяльність і самі волонтери імпліцитно захищені законом. Країни 
Центральної та Східної Європи теж зробили крок від офіційного визнання волонтер-
ства до створення правового поля, який сприяє його розвитку. Закони, що регулюють 
волонтерську діяльність, прийняті в Хорватії, Чехії, Угорщини, Італії, Латвії, Литві, 
Люксембурзі, Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та ін.

Уряди понад 80 країн активно сприяють розвитку національних волонтерських 
рухів і створюють інфраструктуру для забезпечення розвитку волонтерства на сис-
темному рівні [5].

Наприкінці ХХ ст. американський університет ім. Дж. Хопкінса виконав дослі-
дження в 22 країнах, яке показало, що загальна кількість часу праці волонтерів відпо-
відає праці 10,5 млн. осіб, що працюють повний робочий день. Кількість волонтерів 
лише в 36 країнах світу, за підрахунками того ж університету, – понад 131,5 млн. осіб. 
Практика багатьох країн підтверджує, що діяльність волонтерів приносить суспільний 
прибуток та забезпечує вклад у ВВП від 4 до 8 %.

Регулювати волонтерську діяльність необхідно для гарантування волонтерам за-
хисту та щоб відрізняти їх від найнятих робітників.

Волонтери прямо або побічно підпадають під дію законів про працю, оподаткуван-
ня і цивільну відповідальність. Волонтери та волонтерські організації, що залучають 
їх до своєї діяльності, можуть стикатися з низкою проблем: неправильним вживанням 
законів про працю, оподаткування робочого часу волонтерів, втратою соціальної до-
помоги з безробіття та ін. [5].

Для того, щоб волонтерська діяльність отримала правове визнання, для створення 
правових меж функціонування волонтерських організацій і проведення чіткого роз-
межування між волонтерськими і традиційними соціально-трудовими стосунками, 
національне законодавство має визначити таку діяльність. Відсутність юридичного 
визначення поняття «волонтер» і юридично визнаних характеристик документу «Угода 
між учасниками волонтерської діяльності» може привести до того, що, з точки зору 
права, волонтери вважатимуться найнятими робітниками. Як результат, будь-яка ком-
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пенсаційна виплата ним може розглядатися як винагорода за працю, а волонтерська 
організація, що залучає волонтерів до праці, опиниться в стані порушника трудового 
законодавства, яке вимагає виплати мінімальної заробітної плати.

Відсутність правового статусу волонтера може призвести до втрати соціальної 
допомоги з безробіття. При розробці проекту закону про волонтерську діяльність в 
Хорватії одне міністерство висловило думку, що, якщо особи, що не мають роботи, 
побажають працювати на волонтерських засадах, то виплату їм соціальної допомоги з 
безробіття слід припинити на весь час їх волонтерської діяльності.

Ще однією серйозною перешкодою на шляху волонтерства є правила стягування 
податків з витрат, що відшкодовуються. Міжнародні експерти прийшли до єдиної дум-
ки, що волонтери мають право на відшкодування всіх розумних витрат, які понесені 
ними в процесі волонтерської діяльності. Проте в деяких країнах (Швейцарія, Бельгія, 
Македонія) відшкодування витрат волонтерам оподатковується; від податків звільнено 
лише відшкодування витрат найнятим робітникам [5].

З часу незалежності в Україні видано ряд нормативно-правових актів на підтримку 
та розвиток волонтерського руху, зокрема, в Законах України «Про соціальну роботу 
з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів 
визнається як необхідна і суспільно-корисна. 10 грудня 2003 року затверджено по-
станову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про волонтерську 
діяльність у сфері надання соціальних послуг», яке в 2011 році втратило свою чинність 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про волонтерську діяльність». Але «офіційно 
легалізованим» волонтерство стало тільки з березня 2015 року, оскільки набрав чинності 
новий закон (№1408) «Про волонтерську діяльність», а також утворено Раду з коорди-
нації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві 
соціальної політики України. Прийняття цього закону свідчить про те, що законодавча 
база розвивалася із запізненням по відношенню до волонтерського руху. Тобто інсти-
туціоналізація волонтерства відбувалася раніше її узаконювання. 

Аналіз динаміки розвитку та законодавчого контексту волонтерської діяльності в 
Україні дає змогу виділити такі характеристики  соціокультурного та інституційного 
простору волонтерства в сучасному українському суспільстві: 

1) Високій рівень  довіри до волонтерів і волонтерства у цілому. Згідно з опиту-
ванням  Київського міжнародного інституту соціології у 2015 році волонтери 
мають один із найвищих рівнів довіри в українському суспільстві (на рівні 
з церквою) [6];

2) Актуалізація певних видів волонтерської діяльності, а саме - в умовах 
військової загрози актуалізуються ті види волонтерсвта, що спрямовані 
на сек’юрітизацію (питання національної та соціальної безпеки). На 
сьогоднішній день найбільш розповсюдженими видами волонтерської 
діяльності є допомога військовим, вимушеним переселенцям із зони 
конфлікту та Криму;

3) Виникнення волонтерського руху серед людей, що самі потребували допомо-
ги. Вимушено переміщені особи стають волонтерами задля допомоги іншим 
переселенцям і приймають участь в інших видах волонтерської діяльності;
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4) Активна присутність тематики волонтерства в дискурсі ЗМІ та суперечливість 
цього дискурса;

5) Використання соціальних мереж, ЗМІ для здійснення волонтерських 
стратегій. Волонтери використовують соціальні мережі та заручаються 
підтримкою ЗМІ щоб проінформувати про свою діяльність, просити про 
допомогу та ін.;

6) Гетерогенність учасників волонтерської діяльності. До волонтерства залу-
чаються люди різного віку, соціального статусу, статі, професій, релігійних 
громад;

7)  Особливості інституціоналізації волонтерства, що пов’язано  з відсутності 
належної законодавчої бази.  Дослідники виокремлюють сім основних склад-
ників, необхідних для становлення соціального інституту:  виникнення по-
треби; формування загальних цілей; формування соціальних норм і правил; 
поява процедур, пов’язаних із нормами й правилами; встановлення санкцій 
для підтримки норм і правил; легітимація системи соціального контролю; 
утворення статусно-рольової системи членів цього соціального інституту. 
Українське волонтери мають певний авторитет та високій рівень довіри у 
суспільстві, а волонтерство сприймається спільнотою як необхідна форма 
діяльності [7]. Разом із тим, процес інституціоналізації волонтерства в на-
шій країні відбувається за відсутності остаточно сформованої всеосяжної 
законодавчої бази (тобто існуючи закони торкаються лише окремих аспектів 
волонтерської діяльності). 

8) Використання волонтерства та приналежності до волонтерського руху для 
накопичення політичного капіталу. На виборах у Верховну раду 2014 році 
деякі незалежні кандидати в депутати та члени виборчих списків партій, що 
приймали участь у виборах, позиціонували себе як активні волонтери.  У 
місцевих виборах у 2015 році приймала участь «Волонтерська партія».

Отже, погоджуючись із думкою вітчизняного дослідника І. Юрченко, що волонтер-
ство є способом акумуляції соціального капіталу, потужним інструментом соціального, 
культурного й економічного розвитку суспільства та органів державної влади щодо 
вирішення низки соціальних проблем; базисною передумовою й основою  діяльності 
більшості громадських організацій [1, c. 288], підкреслимо, що волонтерство в сучасній 
Україні має особливі характеристики, що зумовлено певним контекстом.
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The article deals with dynamics of volunteering development in Ukraine. A sharp surge 
of volunteering all over the world and its reasons are shown in the paper. The  results of 
volunteering researches conducted by Ukrainian sociological services such as GfK Ukraine, 
Ilko Kucheriv «Democratic Initiatives» foundation, Razumkov Centre are shown.  The paper 
compares Ukraine’s position in the World Giving Index within the last six years. The position 
of our country in this rating has increased in 2014. In addition, the volunteering legislation 
base in the developed countries and legislation base in Ukraine are discussed. An impor-
tance of regulation and acknowledgement of volunteer work, according to the experience 
of developed countries, are shown in the article. It is deals with the dynamics of normative 
legal acts of volunteering and creation of the Coordination Council of providing volunteer 
and charitable assistance in Ukraine. Finally, specifi c characteristics are highlighted of so-
ciocultural and institutional space of volunteering in the modern Ukrainian society. There 
are credit to volunteers, heterogeneity of volunteers, volunteering among displaced people, 
institutionality of volunteer work, securitization of volunteering activities, media and social 
networks as tools for volunteers’ strategies, discourse of volunteering in media, volunteering 
as a way to accumulate political capital.

Keywords: volunteering, volunteer activity, institutional space, socio-cultural space.
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У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення соціальної 
структури українського суспільства. Визначено та проаналізовано основні теоретичні та 
методологічні проблеми, які із цим пов’язані. Зокрема, увагу приділено питанням аналізу 
диференціації населення України за доходами та майном, питанню дослідження серед-
нього класу, існуючим критеріям не-майнової стратифікації українського суспільства 
(урбанізація, регіональний поділ, професійні та корпоративні групи). Зазначається, що 
аналіз соціальної структури українського суспільства потребує модифікації існуючих 
загальних теоретичних підходів та заснованих на них методологій.

Ключові слова: соціальна стратифікація, Україна, середній клас, соціальна струк-
тура.

Постановка проблеми. Дослідження соціальної стратифікації суспільства є 
однією із ключових тем соціології. Воно передує аналізу широкого кола проблем у 
суспільствознавстві, політичній науці, економіці, демографії, практичній політиці; 
зокрема, гостроактуальної проблеми нерівності. Щодо України, аналіз соціальної струк-
тури є теоретично та методологічно складним завданням через перехідний характер 
українського суспільства, яке протягом 1990-х рр. переживало радикальну трансфор-
мацію, та через його культурно та історично обумовлені особливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі дослідження соціальної стра-
тифікації населення України  розглядають проблему у рамках декількох провідних на-
прямів. Хронологічно та за рівнем значущості, це, перш за все, напрям трансформації, 
переходу суспільства від тоталітарної соціально-економічної та політичної системи до 
відкритої, заснованої на засадах демократії та ринкової економіки. По-друге, це напрям 
дослідження середнього класу, його становлення та ролі в українському суспільстві. 
Низка досліджень присвячена питанням соціальної нерівності, етнічних та регіональних 
відмінностей у складі українського населення. Зрештою, з’являються роботи щодо оцін-
ки впливу на соціальну стратифікацію в Україні інформаційної революції та сучасних 
технологічних й культурних впливів.
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Щодо методології, то українські соціологи та дослідницькі центри використовують 
модель Еріксона-Голдторпа-Портокарреро (EGP-схема), класову шкалу Райта, соціаль-
но-економічний індекс (SEI) Данкана та ін.

Формулювання цілей дослідження. Метою даної статті є узагальнення існуючих 
теоретико-методологічних підходів щодо аналізу соціальної структури українського 
суспільства, визначення проблем, які при цьому виникають та окреслення особливос-
тей, які його характеризують.

Виклад основного матеріалу. Провідним методом аналізу соціальної стратифі-
кації і у рамках марксистських і у рамках веберівських підходів є класифікація груп 
населення за рівнем доходів та володінням майном. Відповідно до теоретичних поло-
жень структурно-функціональної та техніко-функціональної шкіл у соціології рівень 
доходу забезпечує мотивацію та адекватну винагороду членів суспільства відповідно 
до їх у ньому ролі. З дослідницької точки зору це означає автоматичну ідентифікацію 
та ранжування соціальних груп.

Обмеженням застосування цього підходу щодо України є вади офіційної статистики 
доходів, яка лише частково відображує реальну картину. Так, такий статистичний показ-
ник як коефіцієнт Джині, розрахований на основі офіційних даних, у 2005 р. та 2010 р. 
мав значення відповідно 29,02 та 24,82, що мало вказувати на вкрай низький рівень 
диференціації  доходів. За такого його значення, Україна, разом зі Швецією, є країнами 
із найнижчим ступенем економічної нерівності у світі [1]. Ці дані публікуються Світо-
вим Банком та широко і некритично використовуються дослідниками.

Альтернативні оцінки розшарування за рівнем доходів населення країн із пере-
хідною економікою, зокрема, на прикладі близької до України за суспільно-економіч-
ною моделлю, правовою системою та принципами оподаткування Російської Федера-
ції, вказують на наявність значної похибки у обчисленні показників нерівності. Так, 
С. Гурієв та А. Рачинський здійснили альтернативні розрахунки коефіцієнту Джини для 
населення м. Москви у 2004 р., використавши альтернативне до даних Росстата джерело – 
бази оподаткування особистих доходів. Розрахунки дали значення цього показника у 
62,5. Це було суттєво вищим за офіційні дані Росстата у 40,7, хоча і офіційно визна-
не значення коефіцієнту Джині вказує на великий ступінь економічної нерівності у 
мегаполісі [2, 15].

Ці ж міркування, у основі яких лежить наявність високого обсягу тіньової еконо-
міки, можуть бути розповсюджені і на Україну. За оцінкою австрійського дослідника 
Ф. Шнайдера обсяг тіньової економіки у відсотках до офіційного ВВП в Україні у 
1999–2007 рр. складав  49,7 %, й Україна посідала за ним 15-те негативне рейтингове 
місце серед 162 країн, поряд із Беніном і Камбоджею. Для порівняння, обсяг тіньової 
економіки у РФ, щодо якої здійснювали розрахунки С. Гурієв та А. Рачинський, було 
оцінено у 43,8 % [3, 454-456]. За концепцією Ф. Шнайдера рівень тіньової економіки 
є тісно асоційованим із корупцією, нелегальною зайнятістю (удаваним безробіттям), 
«податковою мораллю» [4; 5], що становить певний пов’язаний комплекс особливостей 
суспільства. Настільки великі обсяги тіньової економіки створюють можливість для 
масштабного перерозподілу національного доходу, який не враховується, формування 
у суспільстві майнових розподілів, характеристики яких не є відомими.
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Використання даних офіційної статистики разом із задіянням стандартних методик 
міжнародними організаціями дає явно абсурдні результати і щодо спроб визначення 
диференціації населення України за володінням майном (багатством). Дані репрезен-
тативного щорічного дослідження Credit Suisse Global Wealth Databook за 2013 р. за 
показником медіанного багатства, що припадає на дорослу людину, відносять Україну 
до групи країн із найменшими його значеннями, відводячи їй 157-ме (із 174-х) рейтин-
гове місце поряд із Танзанією та Гвінеєю і абсолютним значенням у 419 доларів США. 
(3,1 % від регіонального середньоєвропейського показника). Значення відповідного 
середнього показника становить 3413 дол. США (2,6 % від середньоєвропейського 
показника) – 123-тє рейтингове місце поряд із Нікарагуа та Беніном [6, 22-25]. Подібні 
результати могли були бути отримані лише завдяки некритичній адаптації результатів 
недосконалих національних методів оцінки вартості майна, яке мають у своєму роз-
порядженні українські домогосподарства. 

Більш репрезентативними є дані дослідження Держскомстатом України самооцінки 
домогосподарствами рівня своїх доходів, які демонструють у 2013 р. наступний роз-
поділ (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів залежно від розміру 
середньодушових еквівалентних загальних доходів, 2013 р. за даними [7, 42]

Наскільки застосовним щодо суспільства України може бути підхід щодо виз-
начення вищого, середнього та нижчого класів? Щодо визначення середньої верстви 
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суспільства – середнього класу – у вітчизняний соціологічній науці можна спостерігати 
певний дуалізм у теоретичних та методологічних підходах.

Об’єктивний підхід засновується на аналізі емпіричних розподілів доходів у 
суспільстві. Наведена конфігурація розподілу доходів має виразну форму логнормальної 
кривої, а, наприклад, група домогосподарств із душовим доходом 1560-2280 грн. складає 
33 % від їх загальної кількості [7, 44]. 

Суб’єктивістський підхід наголошує на самовизначенні особистостей щодо їх 
належності до середнього класу [8, 8–10]. У представленому вище дослідженні, до 
представників середнього класу віднесла себе абсолютна меншість досліджених – 
0,8 %. Навіть у групі із найвищими душовими доходами (понад 3700 грн. у місяць) таких 
було лише 5,9 %. Суб’єктивно, більшість українців відносять себе до бідних (67,6%) 
та «небідних, але ще не представників середнього класу» (31,6 %) [7, 44].

Третій підхід визначає середній клас як перетин ознак майнового становища, 
професійно-освітнього статусу, ідентифікації [8, 18]. За підрахунками О. І. Крикун 
відповідно до цієї методики питома вага середнього класу у українському суспільстві 
за станом на 2007 р. оцінювалася у 0,4 % [9, 10].

На початку 2000-х рр. до середнього класу відносили себе більше 45% населення 
[10, 58]. Можна припустити, що на суспільну свідомість проєгується позитивний образ 
середнього класу. У вітчизняній соціології щодо його характеристик на перший план вису-
ваються такі суб’єктивні оцінки як «активна життєва позиція», «демократичні принципи», 
та завищені споживчі стандарти – «внутрішні джерела інвестування», «високий плато-
спроможний попит» тощо [10]. Громадянська (включно із політичною) активність також 
розглядається як атрибутивна риса середнього класу [11, 30]. Здійснюються спроби окрес-
лення «суб’єктивного середнього класу» у соціологічних дослідженнях (напр., [12; 13]) та 
стимулювання його активності у практичній політиці [14]. За пілотними дослідженнями 
Центру Разумкова, до середнього складу відносять себе близько половини населення 
України («суб’єктивний середній клас»): від 51,7 % у 2002 р. до 48,7 % у 2014 р. [8, 52].

Цікаво, що за даними здійсненого Держкомстатом вибіркового опитування до-
могосподарств у січні 2014 року щодо оцінки розміру середньодушового доходу, який 
відповідає майновому становищу середнього класу, відповідь «понад 13000 грн.» ко-
ристувалася найбільшою популярністю серед представників усіх реальних майнових 
груп – від 24,1% для групи із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 
480,1–840,0 грн. у місяць до 40 % у групі із доходами понад 3720,0 грн. Дохід близький 
до 3000 грн. визначався як «достатній, щоб не відчувати себе бідним» у низькодохідних 
груп, близький та більший за 5000 грн. – у високодохідних груп. У реальності, серед 
досліджених навіть такий дохід могли отримувати значно менше 5,4 % [7, 44].

Той розмір душового доходу, який за даними обстеження Держкомстату був харак-
терним для груп населення, які об’єктивно знаходилися у середній позиції у емпіричному 
розподілі доходів, відповідно до результатів опитування (N=1800) Інституту соціології 
НАНУ у 2013 р., опитувані були схильні сприймати як розмір прожиткового мінімуму. 
Для респондентів з великих міст середній розмір достатнього прожиткового мінімуму 
становив 3348,6 грн, для опитаних мешканців сіл - 2965,3 грн. [15, 226]. Якою мірою 
розподіл тіньових доходів робить корективи щодо цих даних?
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Два названі дослідження (дослідження Держкомстата та пілотні дослідження 
Центру Разумкова) демонструють дві можливі моделі розриву між реальним та явним 
статусом (статусної несумісності).

Проблема аналізу соціальної структури українського суспільства не матиме 
задовільного вирішення без врахування властивої для країни секторальної стратифікації 
та регіональних відмінностей. Так, на відміну від розвинених країн ЄС для українського 
суспільства є характерним більш низький рівень урбанізації та секторальний поділ між 
селом та містом. Сільське населення відзначається нижчими показниками душових 
доходів. Дані табл. 1 вказують на значущу кореляцію між питомою вагою населення 
великих міст та рівнем середньомісячної заробітної плати за регіонами, демонструючи 
значний ступінь диференціації водночас у трьох площинах: за доходами, за регіонами, 
за типом поселенської мережі.

Таблиця 1
Питома вага населення великих міст у складі населення областей 

та рівень середньої заробітної плати в Україні, 2013 р.

Область Питома вага міст із 
населенням >20 тис.

Рівень середньої заробітної 
плати (до середньої по Україні)

1 2 3
Київська 0,78 1,34
Донецька 0,74 1,15
Луганська 0,63 1,02

Дніпропетровська 0,74 1,02
Запорізька 0,64 0,96

Миколаївська 0,55 0,95
Полтавська 0,27 0,92
Харківська 0,64 0,91
Одеська 0,54 0,90

Рівненська 0,36 0,87
Львівська 0,47 0,85
Сумська 0,56 0,83
Черкаська 0,39 0,82

Івано-Франківська 0,29 0,82
Вінницька 0,57 0,81

Хмельницька 0,41 0,81
Кіровоградська 0,39 0,80
Волинська 0,36 0,79

Житомирська 0,42 0,78
Закарпатська 0,22 0,78
Чернігівська 0,65 0,77
Чернівецька 0,28 0,76
Херсонська 0,40 0,75

Тернопільська 0,25 0,72
Коефіцієнт кореляції 0,73
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Нижчий рівень середнього заробітку є асоційованим із регіоном (Захід України, 
Херсонська, Чернігівська, Кіровоградська області) та із високою питомою вагою на-
селення малих міст та сіл. 

Іншою секторальною відмінністю, яка є характерною для українського суспільства, 
є відмінності між державним («бюджетним») та комерційним секторами. У соціально-
економічній структурі українського суспільства оформилися виразні групи об’єднані 
спільністю професійних ознак, правового становища, корпоративних інтересів. На-
приклад, самозайняте населення – дрібні підприємці, державні службовці, пенсіонери, 
що ведуть власне домогосподарство та ін. Існує тенденція до сформування замкнених 
страт за корпоративною чи професійною ознакою (службовців правоохоронних органів, 
юристів, бухгалтерів та ін.).

Соціальна стратифікація у сучасному суспільстві  тісно пов’язана із механізмом 
вертикальної мобільності, який забезпечують освітні інституції. Так, у США гру-
па найбільш престижних університетів («Ліга плюща» та «Сім сестер») відіграють 
провідну роль у формуванні прошарку вищого середнього класу та забезпечуючи його 
високі якісні характеристики. Система вищої освіти у США виступила механізмом 
сепарації вищого середнього класу від решти населення, що має наслідком глибокий 
розрив не лише у рівні доходів, але й у широкому спектрі інших показників – як то, у 
стилі життя, ціннісній сфері та ін. [16]. Чи є подібний процес характерним для України 
і чи відіграє система вищої освіти роль у соціальній стратифікації?

Протягом 1990–2013 рр. контингент вищих начальних закладів III–IV рівнів 
акредитації, включаючи студентів-іноземців, збільшився у 1,95 раза. Вищу освіту 
мають 39,2 % економічно активного населення (серед жінок – 52.1 %) [17, 6]. Питання 
класифікації вищих навчальних закладів та виокремлення їх ролі у механізмі соціальної 
стратифікації в Україні є малодослідженим. За існуючими окремими дослідженнями 
щодо політичних еліт України, щодо старших вікових поколінь вищі навчальні заклади 
не мали помітного впливу на процес їх формування [18].

Висновки. Дослідження соціальної структури українського суспільства є ускладне-
ним через недосконалу статистику доходів і володіння майном. Похибки національної 
статистики неодноразово відтворюються у дослідженнях та використовуються 
міжнародними організаціями.

Центральною проблемою соціології соціальної стратифікації в Україні є проблема 
середнього класу. Домінує суб’єктивістська модель визначення середнього класу, що у 
комплексі із вказаними вадами національної статистики не дозволяє створили несупе-
речливу модель щодо аналіз соціальної структури українського суспільства.

Щодо умов України застосування моделей, розроблених на основі суспільств із 
розвиненим ринком праці та побудованих на концепції раціонального вибору (EGP-
схема),вони є проблематичним. Необхідно враховувати особливості українського 
суспільства: порівняно невисокий, як для європейського регіону, рівень урбанізації, 
наявність у складі населення корпоративних груп.

Перспективною проблемою дослідження є те, чи працюють і якою мірою в Україні 
властиві сучасним суспільствам механізми вертикальної мобільності, зокрема, пов’язані 
із вищою освітою.
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Необхідним є створення модифікованої відповідно до умов українського суспільства 
моделі стратифікації.
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The article deals with theoretical and methodological approaches to the defi nition of the 
social structure of the Ukrainian society. The main theoretical and methodological problems 
that are connected with it are identifi ed and analyzed. In particular, attention is paid to the 
analysis of Ukraine’s population differentiation by income and property, the research of the 
middle class, the existing criteria for any property stratifi cation of the Ukrainian society 
(urbanization, regional division, professional and corporate groups). Other words, this article 
compare different approaches of the researching the social structure, and also aim of the 
work is to identify particular differences and limitations of each approach. 

It is mentioned, that the analysis of the social structure of the Ukrainian society won’t 
be satisfactory, unless we take in account the country’s peculiar sectorial stratifi cation and 
regional differences. Thus, in contrast to the developed countries of the EU for the Ukrainian 
society is characterized by a low level of urbanization, and sectorial division between rural 
and urban areas. At the same time another difference in sectorial stratifi cation exists, and these 
are differences between public («Budget») and commercial sectors. In the socio-economic 
structure of Ukrainian society groups united by common professional characteristics, legal 
status and corporate interests.

It is also noted that the analysis of the social structure of Ukrainian society requires 
modifi cation of the existing general theoretical approaches and methodologies based on them.

Keywords: social stratifi cation, Ukraine, the middle class, social structure.
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У статті розглянуто проблему розбудови громадянського суспільства в рамках 
поліетнічного українського соціуму. Автор досліджує концепцію громадянського 
суспільства, громадянської нації, та особливості процесів націєтворення. В статті 
розглянуто дві моделі – асиміляцію та інтеграцію, як способи створення розвиненого 
громадянського суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська нація, етнічні спільноти, 
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Усе більшої актуальності у науковому дискурсі набуває проблема розбудови грома-
дянського суспільства в Україні в рамках поліетнічного соціуму. Політичні та соціальні 
випробування останніх 3 років поставили під загрозу розвиток демократичної України 
та розбудову громадянського суспільства, той вектор, що конституційно закріплений за 
нашою державою [1, c. 3]. На сьогоднішній день відмінності між окремими етнічними 
та регіональними соціальними групами ставлять під загрозу цілісність суспільства та 
країни, здатність українського соціуму розвивати демократичну державу та будувати 
громадянське суспільство.

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем економічних, 
соціальних, політичних, культурних і моральних властивостей, яке спільно з державою 
утворює розвинені правові відносини; суспільство рівноправних громадян, яке не за-
лежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага [2, с. 18]. Становлен-
ня громадянського суспільства тісно взаємопов’язане з утвердженням громадянської 
(політичної) нації, адже осереддям як нації, так і громадянського суспільства є 
солідарність та довіра між людьми. Важливим чинником формування і подальшого 
об’єднання нації є спільне творення суспільних інститутів, що дає можливості пред-
ставникам різних етнічно-культурних груп випрацьовувати спільні цілі, цінності, за-
ради яких варто жити разом. А національна єдність позитивно впливає на розширення 
мережі громадської взаємодії і сприяє розвиткові соціального капіталу [3].

З одного боку, громадянське суспільство – це показник суспільної і громадської 
активності та ініціативності, а з іншого – це сукупність неурядових організацій різного 
типу й виду. Це свідчить про те, що впровадження ефективної етнонаціональної 
політики країни є неможливим без участі представників громадянського суспільства. 
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Саме через національно-культурні товариства представники етнонаціональних меншин 
у демократичних державах соціалізуються і беруть участь у суспільно-політичному 
житті країни [4, с. 237]. Громадянське суспільство може існувати й в умовах політично 
неконсолідованої нації, і тоді воно розпадається на «громадянські суспільства» окре-
мих етносів чи націй, однак формування повної громадянської нації неможливе без 
розвиненого громадянського суспільства. Отже, громадянське суспільство є могутнім 
засобом національної консолідації на демократичних засадах, а нація – консолідуючою 
першоосновою громадянського суспільства [3].

Більшість громадянських націй, які творилися у державних формах, постали завдя-
ки асиміляції. За О. Бочковським, доки нація не сформувалась і не самовизначилась, лег-
ко й швидко асимілюються деякі її пласти. Під час націогенезу етнічна асиміляція стає 
дедалі більше обмеженою, адже надаються переваги процесу вростання в суспільство, 
створення умов для громадянської спільноти, яка, поряд із національними традиціями, 
закладає основи громадянських цінностей [5, с. 78].

Згідно з А. Колодій, українська нація утворилась на етнічній основі і політичною за 
способом виникнення вже не буде. Для сучасної Української держави найбільш перспек-
тивним є вибудова саме громадянської нації, що ґрунтується на соціетальній культурі. 
За В. Кимлічкою, це та нація, що зосереджена навколо спільної мови, що вживається у 
широкому колі соціальних інститутів, суспільному і приватному житті, охоплюючи всі 
сфери людської діяльності, включаючи соціальну, освітню, релігійну, рекреаційну та 
економічну діяльність. Окрім мови, до соціетальної культури входять спільні соціальні 
цінності, відбиті в конституціях, інших правових і соціальних нормах, а також уявлення 
про історичну традицію (національні міфи), державна символіка тощо [3].

Громадянське суспільство може бути задіяним в асиміляційний процес че-
рез структурну та громадянську асиміляції. Під першою розуміється включення 
іммігрантів у соціальну структуру як щодо працевлаштування, так і на рівні нефор-
мального спілкування (клуби, суспільні організації). Друга передбачає визнання своїх 
прав і обов’язків, пов’язаних із членством у конкретному суспільно-політичному 
утворенні. Характерною відмінністю цих процесів від етнічної асиміляції стає прин-
цип добровільного включення особи в діяльність чужого етносоціального організму. 
При цьому проблеми етнічних груп у громадянському суспільстві вирішуються лише 
активізуючись особистою волею їх членів, не очікуючи благодіяння, що зумовлено 
пануванням приватного інтересу [5 с. 78].

Більшість сучасних розвинених країн дотримується концепції культурного 
плюралізму, зберігаючи етнічні особливості окремих груп, та визнаючи різноманітні 
національні спільності. Такі антиасиміляційні процеси простежуються в правовому 
полі розвинених держав, де відображається не тільки задоволення громадянських 
прав на місцевому рівні, але й регулювання мовних питань, особливості місцевого 
самоуправління тощо.

Ще один міжетнічний процес, що здебільшого притаманний сформованим етно-
сам чи етнічним групам – міжетнічна інтеграція. Міжетнічна інтеграція передбачає 
політичне, економічне, соціальне об’єднання внаслідок створення багатомовних та 
багатокультурних спільнот.
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Інтеграція як політична категорія – це процес зближення чи об’єднання соціальних 
інституцій певних територій, держав і впорядкування та узгодження їх діяльності в 
багатьох сферах. З цього визначення можна виділити категорію «етнічна інтеграція» – 
складова процесу розвитку людського суспільства, пов’язана з об’єднанням раніше 
різнорідних частин [7, с. 515].

Етнічна інтеграція для України означає внутрішню консолідацію етносів, завдяки 
якій відбувається становлення єдиної політичної нації, поліпшуються взаємозв’язки і 
взаємодія між елементами етносу, зростає загальний рівень політичної культури грома-
дян України. За своєю сутністю інтеграція національних меншин в український контекст 
передбачає не злиття етносів у єдину етногрупу, а залучення їх до економічної, соціальної, 
політичної сфер, до активного прийняття і використання їхніх форм суспільного життя, 
які не вичерпали своїх можливостей у суспільному процесі, встановлення різних форм 
співробітництва та впровадження у свідомість національних меншин політичної ідеї 
(основного фактору інтеграції) – згуртування поліетнічного українського суспільства на 
основі загальнонаціональних інтересів, ідеї поліпшення добробуту, вирішення соціальних, 
економічних, культурних проблем, ідеї міжнаціональної злагоди і громадянського миру, 
спільної відповідальності за своє майбутнє і майбутнє свого народу [6, с. 18].

Політичне суспільство може вимагати, як пишуть М. Вальцер і Ю. Габермас, від своїх 
громадян політичної лояльності, і в жодному разі не культурної асиміляції. Держава про-
сто надає їм право на встановлення політичних рамок, в яких громадянське суспільство 
може розробляти свої правила. На ґрунті культурної нейтральності держави може 
сформуватися громадянське суспільство, яке бачить позитив в етнічній толерантності. 
Тому спільна участь етногруп у творенні громадянського суспільства надзвичайно 
важлива для інтеграційних процесів. Зазвичай вона передбачає інституціоналізацію 
усіх сфер діяльності людини, пожвавлення внутрішньо і міжгрупових субсидіарних 
стосунків [5 с. 79].

Інтегруюче значення для нації виявляє національна ідентичність як чинник 
культурної та психологічної єдності. Вона озброює членів нації міцним почуттям 
приналежності, заснованим на потрібності, впевненості в собі, власної гідності, не 
боячись, що їхнє «я» буде ними втрачене. Ці риси визначають культурну цілісність, що 
цілком належить громадянському суспільству, а не державі [5 с. 80].

Отже, розвиток громадянського суспільства в сучасних українських реаліях до-
сить складний та неоднозначний процес, вирішальна роль у якому все-таки належить 
державі. Організації етнонаціональних меншин, як інституції, що репрезентують гро-
мадянське суспільство, також займають чільне місце у розбудові та становленні грома-
дянського суспільства завдяки своїй чисельності та активній діяльності. Саме тому ста-
новлення розвиненого громадянського суспільства  в Україні не можливе без врахування 
етнонаціонального компоненту. Держава повинна проводити таку етнонаціональну 
політику, що підтримуватиме розвиток етнічної самобутності усіх етносів, сприятиме 
зміцненню єдності між громадянами, формуватиме загальноукраїнську свідомість та 
патріотизм.

Створення спільного соціального простору, в якому різні етнічні групи матимуть 
можливості розвитку та доступ до прийняття рішень для кожної з них, - ось та стратегія, 
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що спроможна створити єдиний національний організм та скріпити націю. Розвине-
не громадянське суспільство в Україні не можливе без вироблення демократичної 
культурної та національної єдності, створення громадянської та соціальної мережі 
взаємодій, з урахуванням індивідуальних та національних прагнень кожної етнічної 
групи.
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The problem of civil society building within multi-ethnic Ukrainian society observes 
in this article. The author explores the concept of civil society, civic nation, nation-
building processes and features. Civil society – is a measure of social and public activity 
and initiative, a sign of a developed democratic country. The formation of civil society is 
closely interconnected with the adoption of a civil nation. For the modern Ukrainian state, 
most promising building of civic nation is based on societal culture. And this civic nation 
can emerge through the process of assimilation or ethnic integration. Given the social and 
political diffi culties faced by our country, the development of a democratic Ukraine and the 
development of civil society are threatened. That is why this topic is relevant and requires 
detailed sociological study.

In the article author also considered two models - the assimilation and integration, as a 
means of creating a developed civil society. Most civic nations that formed in the state forms 
emerged through assimilation. Civil society can be involved in the assimilation processes 
through structural and civil assimilation. Note that most of today’s developed countries 
follows the concept of cultural pluralism, while maintaining ethnic characteristics of certain 
groups, and recognizing different national communities. That’s why author examines the 
ethnic integration process. Integration as a political category - the convergence or association 
of social institutions in certain areas, states and streamlining and harmonization of their 
activities in many areas.

Keywords: civil society, civic nation, ethnic communities, assimilation, integration.
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У статті особливу увагу присвячено здоров’ю як соціологічній категорії та 
його залежності від статусної нерівності в військовій сфері. Спираючись на думки 
Е. Гіденса, Е. Дюркгайма, П. Штомпку та Р. Уілкінсона, визначено здоров’я, як ха-
рактеристику, яка залежить від соціальних статусів (соціальної нерівності) та рівня 
інтеграції в соціальну систему. Ветерани оцінюють стан свого здоров’я, як такий самий, 
як в однолітків (58,3 %), 23,5 % оцінюють його, як гірший, ніж у більшості людей 
віку респондентів. 30 % призовників стверджують, що стан їх здоров’я гірший, ніж в 
однолітків, на противагу 18 % в серед контрактників. 82 % призваних брало участь в 
бойових діях, тоді як серед контрактників лише 60; серед добровольців – 78 %. Також 
стаття присвячена працевлаштуванню, як соціальній проблемі. 50,4 % респондентів 
продовжують служити в армії/АТО, працює 33,1 %, а 35 % колишніх безробітних – 
служать. Найважливіші причини, через які респонденти не працюють є відсутність 
робочих місць, проблеми зі здоров’ям та небажання. Більшу схильність бачити себе 
у підприємницькій діяльності висловлюють добровольці, які не хочуть працювати у 
вертикальних структурах. Проблеми з працевлаштуванням призводять до виокрем-
лення невеликої частини учасників воєнного конфлікту, які повертаються на війну. 

Стаття буде корисною соціологам, державним службовцям, журналістам та лю-
дям, які хочуть мати більше інформації про соціальну групу – учасників АТО.  

Ключові слова: учасники АТО, соціальні проблеми, здоров’я, працевлаштування.

Українське суспільство перебуває в умовах війни, а відтак виникає і нова соціаль-
на група – учасники антитерористичної операції, ветерани війни. Основне соціальне 
явище, що потребує вивчення – адаптація учасників АТО у різних аспектах – профе-
сійна, фізична (здоров’я), а також інші соціальні проблеми, що стосуються даної групи, 
пов’язані з перебування та поверненням з зони проведення АТО. Неочікуваність війни, 
неготовність як держави, так і суспільства працювати з проблемами учасників АТО, 
часто в силу нерозуміння проблеми, непоінформованості вимагає більше інформації про 
нову соціальну групу, що з’явилась в нашому суспільстві для можливості її розуміння, 
роботи з нею та її ресоціалізації в суспільстві. 

Теоретико-методологічну базу дослідження склали роботи, присвячені здоров’ю, 
як соціологічній категорії та професійній адаптації, що викладені далі в тексті статті. 

Одним з досліджень, яке присвячене проблематиці, є ««Homo militans»: війна на 
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сході України в оцінках представників збройних формувань» [1], проведене Україн-
ською миротворчою школою за підтримки фінансового сприяння Британського по-
сольства в Україні. Дослідники вивчали такі категорії учасників конфлікту: добровільні 
воєнні формування окупованих районів Донецької та Луганської області; ОРДЛ; місцева 
територіальна охорона (Україна / ОРДЛО (окуповані райони Донецької, Луганської 
областей)); українські добровольчі батальйони;  Українські добровольці, що пішли слу-
жити в регулярну армію; волонтери, що працюють безпосередньо в зоні АТО (Україна 
/ ОРДЛО); поранені, інваліди (Україна / ОРДЛО); військові – громадяни Росії; само-
оборона м. Добропілля (кейс). Дослідження проведено якісними методами, воно описує 
оцінку початку конфлікту його учасниками, його перебігу, аналіз оцінки тривалості кон-
флікту, контекстів (геополітичних конструктів), в які вписане сприйняття конфлікту та 
основних його суб’єктів, проблеми адаптації, соціальної ізоляції, з працевлаштуванням, 
готовності участі в протестних акціях, бачення перспектив власної участі у війні [1]. 
Поза цим якісним дослідженням, яке досліджувало мотивації та оцінки, залишались 
недослідженими  питання оцінки та зміни власного здоров’я, участі та задоволеності 
державними програмами та соціальний портрет учасників АТО в кількісних вимірах.  

Метою статті є характеристика соціальних проблем ветеранів АТО, пов’язаних з 
перебуванням та повернення із зони бойових дій АТО на даних дослідження, що про-
водилось за ініціативою Фонду ветеранів війни і учасників АТО факультетом соціо-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка в березні-червні 
2016 р. Основу вибірки склала база телефонних номерів ветеранів АТО, які мешкають 
у м. Києві, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській, Одеській,  наданих 
Фондом  ветеранів війни і учасників АТО у розмірі 13934 номеру. Спосіб відбору: про-
ста випадкова вибірка. Вибіркова сукупність становить 904 номери телефонів. Метод 
збирання соціологічної інформації: телефонне опитування.

Оцінка стану здоров’я ветеранами АТО. Здоров’я, як соціологічну категорію, 
розглядав Е. Гідденс. Соціолог пише про те, що «хоча більшість вчених визнають ко-
реляцію між здоров`ям і соціальною нерівністю, у вченому середовищі нема згоди у 
питанні цього зв`язку чи в тому, як взятись за вивчення нерівності здоров’я» [2, 132]. 
Одна з головних спірних областей пов’язана з відносною важливістю індивідуальних 
змінних (у нашому випадку – умови служби, харчування, стресами) в стані та оцінці 
здоров’я, в порівнянні з структурними факторами і впливом навколишнього серед-
овища (наприклад, розподіл розводів та бідністю). Різними статистичними даними 
(смертність дітей в сім’ях різних соціальних класів, частота смертності представників 
різних класів від тої чи іншої хвороби) Е. Ґідденс підтверджує свою гіпотезу про те, 
що соціальні класи та нерівність впливають на здоров’я [2, 134]. Таким чином, автор 
висуває кілька пояснень явищу, яке вивчає [2, 135–136]: 1. Артефактні пояснення, 
які ставлять під сумнів статистичну інформацію. 2. Пояснення, які стверджують, що 
здоров’я впливає на його соціальний статус, а не навпаки. 3. Культурне і поведінкове 
пояснення підкреслює важливе значення стилю життя – нижчі класи мають схильність 
до шкідливих звичок. Деякі захисники такого підходу стверджують, що така поведінка 
не знаходиться під виключним контролем індивідів, а поміщена в контекст соціаль-
них класів. 4. Матеріалістичне чи обумовлене навколишнім середовищем пояснення 
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бачить причину нерівності здоров’я у ширших соціальних явищах, таких як бідність, 
розподіл багатства і доходів, житлові умови, забрудненість навколишнього середовища 
і умови праці.

П. Штомпка також пише про здоров’я, як про фактор нерівності. Він акцентує увагу 
на тому, що різні суспільства і групи здійснюють різний культурний тиск на підтримку 
фізичної повноцінної форми і здоров’я людини, надають неоднакове значення таким 
активностям, як гімнастика, фізичне навантаження, правильне харчування, періодичні 
медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієна і чистота, стан навколишнього серед-
овища. Іншими словами, пише П. Штомпка, кожному суспільству чи групі притаманний 
різної величини капітал фізичної культури, говорячи термінологією П. Бурд’є [5, 352]. 

Якщо говорити про хворобу, то її соціологи розглядають в двох соціологічних 
перспекивах – функціоналістській та символічно-інтеракціоністській. Перша теорія в 
рамках функціоналістської школи («роль хворого») інтерпретувала хворобу в соціо-
логічній площині як норми поведінки, які вважаються прийнятними для людей під час 
хвороби. Інтеракціоністська теорія (хвороба як «живий досвід») фокусує свою увагу на 
тому як хворі люди інтерпретують соціальний світ, і на смислах, які вони приписують 
хворобі, як хвороба формує повсякденне життя особистості [2, 145–147]. 

Для формування  цілісної дослідницької оптики варто також згадати Е. Дюркгайма 
і його основне соціологічне поняття солідарності. Індивіди, які інтегровані в суспіль-
ство, в соціальні групи з високим рівнем солідарності (у військову систему) по-іншому 
відчувають та інтерпретують хворобу, ніж ті, хто знаходиться на соціальній периферії. 
Р. Уілкінсон у своїй книжці «Хворі суспільства. Недуги нерівності» показує, що най-
здоровішими суспільствами є не найбагатші, а ті, в яких досягнутий вищий рівень 
соціальної інтеграції і дохід розподіляється найбільш рівномірно [2, 139].

Основна гіпотеза цієї теми нашого дослідження полягає в тому, що спосіб потра-
пляння в зону АТО (вона пов’язана з воєнною ієрархією, тобто соціальною нерівніс-
тю) впливають на оцінку воєнними свого здоров’я, а саме призовники будуть гірше 
оцінювати своє здоров’я, ніж кадрові військові, а добровольці, які мають подвійний 
статус включеності в систему, теж будуть гірше оцінювати власне здоров’я, через не-
задоволеність піклування державою винагородою за участь у війні. 

Одним із завдань, поставлених перед дослідженням, було виявити самооцінку стану 
свого здоров’я ветеранами АТО. Так, на думку більшості ветеранів АТО, стан їхнього 
здоров’я не відрізняється від стану здоров’я людей такого ж віку, що і вони (табл.1). 

Таблиця 1
Оцінка стану здоров’я в порівнянні з однолітками (N=904),%

Кращий 14,5 %
Такий самий 58,3 %
Важко відповісти 3,8 %
Гірший, ніж у більшості людей мого віку 23,5 %
Всього 100 %

Існує зв’язок  між шляхом потрапляння в АТО та оцінкою стану власного здоров’я 
(табл. 2). Серед тих, хто потрапив в АТО за призовом третина оцінює стан свого здоров’я, 
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як гірший в порівнянні з людьми одного з ними віку, в той час як серед контрактників 
таких осіб -17,9 %, а серед добровольців 23,5 %. Це пов’язано також з тим, що контрак-
тники, добровольці та призовники мають різну частку участі в бойових діях (табл.4). 

Таблиця 2
Зв’язок між шляхом потрапляння в АТО та оцінкою стану власного здоров’я (N=904),%

Шлях потрапляння до зони 
АТО/ Оцінка стану здоров’я 

За призовом 
(мобілізо-
ваний)

В рамках кадрової 
військової служби 

(за контрактом)
Добровольцем

Кращий 11,4 14,6 17,6
Такий самий 54,3 64,0 54,5
Гірший ніж у більшості  людей 
мого віку 30,7 17,9 23,5

Важко сказати 3,6 3,5 4,3
Усього 100,0 100,0 100,0

Водночас існує зв’язок між шляхом потрапляння у зону бойових дій та оцінкою 
зміни стану здоров’я (табл. 3). Особи, що потрапили в АТО за призовом говорять пере-
важно про погіршення стану здоров’я внаслідок перебування в зоні АТО. В той час 
як серед осіб, що прийшли за контрактом, говорять про те, що погіршення стану не 
відбулося (60,4 %). Думки добровольців розподілились майже порівну між тими, хто 
говорить про те, що стан здоров’я не змінився (43,1 %) та про те, що він погіршився 
(49,4 %). 

Таблиця 3
Зв’язок між шляхом потрапляння у зону бойових дій та оцінкою зміни стану здоров’я 

(N=904), %

Шлях потрапляння до зони АТО/ 
Оцінка зміни стану здоров’я 

За  призовом 
(мобілізований)

В рамках кадрової 
військової служби 

(за контрактом)
Добровольцем

Покращився внаслідок 
перебування в АТО 4,3 2,2 6,3

Не змінився внаслідок 
перебування в АТО 35,4 60,4 43,1

Погіршився внаслідок 
перебування в АТО 59,3 35,8 49,4

Важко відповісти 1,1 1,6 1,2
Усього 100,0 100,0 100,0

Наявний зв’язок  між самооцінкою стану здоров’я та участю у бойових діях (табл.4). 
74,4 % осіб, які не брали участі у бойових діях, зазначають, що їхній стан такий самий як 
і у більшості людей їх віку, в той час як серед тих, хто був на передовій дану відповідь 
зазначає 51,9 %. Також третина ветеранів, які зазначають, що брали участь у бойових 
діях, визначають свій стан здоров’я як гірший у порівнянні з людьми одного з ними віку. 
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Таблиця 4
Зв’язок між самооцінкою стану здоров’я та участю у бойових діях (N=861),%

Стан здоров’я Брав участь 
у бойових діях (%)

Не брав участі 
у бойових діях (%)

Усього 
(%)

Кращий 16,9 8,5 14,6
Такий самий 51,9 74,4 58,0
Гірший, ніж у більшості людей мого 
віку 27,4 13,2 23,6

Важко відповісти 3,8 3,8 3,8
Усього 100,0 100,0 100,0

Оцінка власного здоров’я та його зміни внаслідок перебування в зоні АТО пов`язана 
з фізичними навантаженнями на війні (участю в бойових діях), але не варто ігнорувати 
й інтерпретативні особливості, що впливають на оцінку свого здоров’я. Як бачимо, 
військова соціальна нерівність впливає на оцінку здоров’я, його погіршення внаслідок 
перебування в зоні АТО та порівняння здоров’я з однолітками – за усіма показниками 
призовники стверджують гірше здоров’я, ніж кадрові військові; добровольці знаходять-
ся посередині.  Це пов’язано, як бачимо, з участю в бойових діях. Нам невідомі умови 
проживання та харчування призовників та строковиків, які також можуть впливати на 
стан та оцінку здоров’я. Але це можна пояснити тим, що призовники не хочуть служи-
ти, тому мають мотивацію «тому що» і знаходять проблеми в здоров’ї, а контрактники 
хочуть служити, а тому знаючи навіщо, можуть витримати більше важкі умови. Наше 
дослідження підтверджує зв’язок між станом і оцінкою власного здоров’я та соціальною 
нерівністю й ілюструє останню теорію пояснення зв’язку між здоров’ям та нерівністю 
в соціальних класах Е. Гідденса [див. вище, С. 3]. 

Працевлаштування. Професійна адаптація – адаптація людини до нових для нього 
умов праці; освоєння працівником характерних рис та умов праці за фахом. Вона по-
лягає в подальшому оволодінні обраною професією, трудовими навичками; формуванні 
деяких професійних характеристик особистості, необхідних для успішного оволодіння 
спеціальністю залежно від характеру завдань праці; у закріпленні позитивних установок 
до обраної спеціальності. Різновид професійної адаптації – виробнича адаптація (при-
стосування до умов, вимог, норм тощо конкретного виробництва, виробничого процесу) 
характеризується досконалим оволодінням вибраною професією або спеціальністю, 
закріпленням трудових навичок і умінь. Згідно з цілісним підходом до особистості 
працівника структура виробничої адаптації має охоплювати не тільки освоєння ним 
певної професійної діяльності, а й усіх сфер його життєдіяльності, пов’язаних із ви-
робництвом, а також соціальних умов існування [4].

Для військовослужбовців труднощі професійної адаптації створює, поза трудно-
щами з нестачею робочих місць, каліцтвами, так званий ПТСР – посттравматичний 
стресовий розлад. Найперше він характеризується втратою внутрішньої рівноваги. 
Коли у людини немає можливості розрядити внутрішню напругу, його тіло і психіка 
знаходять спосіб якось пристосуватися до цієї напруги. Основними симптомами ПТСР 
є невмотивована пильність, вибухова реакція, притуплення емоцій, агресивність, по-
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рушення пам’яті і концентрація уваги, депресія, загальна тривожність, напади люті, 
зловживання наркотичними та лікарськими речовинами, «непрохані» спогади [3]. 

Відтак, перша дослідницька констатуюча гіпотеза полягає в тому, що значна частка 
учасників АТО мають трудноші з професійною адаптацією та вони пов’язані з пере-
буванням в зоні бойових дій. Друга гіпотеза зв’язаності стверджує, що учасники АТО, 
які пішли служити добровільно не бажають працювати найманими працівниками, а 
хочуть займати керівні посади, або займатись власною справою. 

На даний момент типи зайнятості учасників АТО розподіляються так:

Таблиця 5
Основний тип зайнятості ветеранів АТО

(N=904, % до тих, хто відповів)

До від’їзду в зону бойових дій було працевлаштовано 78,6 % респондентів. Втім, 
якщо порівняти працевлаштування ветеранів до від’їзду в зону бойових дій з теперіш-
ньою ситуацією, то 54,3 % працевлаштованих до від’їзду в зону АТО зараз продовжують 
служити, а 35,8 % не працевлаштованих респондентів до від’їзду в зону бойових дій 
зараз працевлаштовані шляхом служби в армії, а 8 % ветеранів, які до від’їзду в зону 
бойових дій були працевлаштовані зараз є безробітними.
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Таблиця 6
Зв’язок основного типу зайнятості і працевлаштуванням ветеранів АТО до від’їзду у зону 

бойових дій (% до тих, хто відповів, N=902) 

Основний тип зайнятості ветеранів АТО
Працевлаштований 
до від’їзду у зону 

бойових дій

Не працевлаштований 
до від’їзду у зону 

бойових дій
Продовжую служити в армії / в АТО 54,3 35,8
Працюю 34,8 30,1
Навчаюся (студент, курсант, аспірант тощо) 0,1 1
Підробляю у різних місцях залежно від 
обставин

1,4 4,7

Непрацюючий пенсiонер за віком 0,4 5,2
Непрацюючий пенсіонер за інвалідністю 1,6 2,1
Не працюю i не маю жодних джерел доходу 3,1 8,3
Зареєстрований безробiтний 4,9 11,9
Інше 0,1 1,0
Усього 100 100

Безробітні респонденти вагаються у відповіді на питання про те, чи пов’язаний їх 
теперішній стан із роботою з тим, що вони перебували в АТО (діаграма 1).

Діаграма 1. Розподіл відповідей на запитання: Чи пов’язуєте Ви те, що зараз не працюєте 
з перебуванням в АТО? (N=146, % до тих, хто відповів)

Найважливіші причини, через які респонденти не працюють є відсутність робочих 
місць, проблеми зі здоров’ям та небажання. 
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Таблиця 7
Причини безробіття в даний час 

(можна обрати декілька варіантів відповіді, N=135, % до тих, хто відповів)

Про свій  намір/бажання працевлаштуватися у майбутньому вказали 61 % опитаних, 
які зараз не працюють. Значна частка респондентів (31,5 %) вагаються з відповіддю на 
це питання, 7,5 % не мають планів працевлаштовуватися в майбутньому. 

Серед безробітних (непрацюючий пенсіонер за інвалідністю, не працюю і не маю 
ніяких джерел доходу, зареєстрований безробітний) виявлено статистично значиму 
різницю за віком та освітою (діаграма 2, 3). Відтак, найбільше непрацюючих віком від 
31 до 40 років (35 %), від 19 до 30 безробітних стільки ж, скільки між 41 та 50 роками. 
Також найбільше безробітних з середньою спеціальною освітою (40 %).

З таблиці про типи зайнятості бачимо (табл. 8), що серед респондентів перева-
жають робітничі спеціальності, поліцейські та МНС, водії, охоронці. Мають власну 
справу (ФОП або керівник юридичної особи) 5,9 % респондентів і стільки ж опитаних 
обіймають керівні посади (директорів, начальників, адміністраторів). Водночас майже 
половина опитаних висловила бажання відкрити власну справу, стільки ж цікавляться 
програмою, що допомагає відкрити власну справу. 

З діаграми 4 бачимо, що 60 % серед респондентів, що мають роботу скоріше або 
повністю задоволені місцем роботи. 



141Соціальні проблеми учасників АТО  в українському суспільстві
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

Таблиця 8 
Типи зайнятості (N=303, % до тих, хто відповів)

Діаграма 2. Розподіл безробітних за віком Діаграма 3. Розподіл безробітних за освітою
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Діаграма 4. Задоволеність місцем роботи (N=319, % до тих, хто відповів)

Одним із завдань дослідження було виявити характеристики респондентів, які 
зацікавлені в програмі, що допомогла б започаткувати власну справу ветерану АТО. 
Так, зацікавленість програмою, що допомагає відкрити власну справу логічно корелює 
з бажанням змінити професію.  Серед тих респондентів, які бажають змінити професію, 
майже половина висловила зацікавленість у подібній програмі. В ході дослідження 
також було підтверджено статистично значущий зв’язок між зацікавленістю у 
програмі, що допомагає відкрити власну справу  і готовністю ветеранів навчатись 
та підвищувати свою кваліфікацію. Серед респондентів, яких зацікавила програма з 
відкриття власної справи, майже 70 % висловили готовність навчатись або підвищувати 
свою кваліфікацію, щоб змінити свою професію/місце роботи. Більшу схильність 
бачити себе у підприємницькій діяльності висловлюють добровольці, які не хочуть 
працювати у вертикальних структурах. Проблеми з працевлаштуванням призводять 
до виокремлення невеликої частини учасників воєнного конфлікту, повертаються на 
війну (яку розглядають як версію працевлаштування) – за нашим дослідженням таких 
84 % кадрових військових, 45 % добровольців, а от 78 % мобілізованих навпаки не 
планують її продовжувати. Друга дослідницька гіпотеза підтвердилась.

Що стосується першої, то вона частково підтвердилась, адже з одного боку,  
лише 8 % ветеранів, які до від’їзду в зону бойових дій були працевлаштовані зараз 
є безробітними, а з іншого – 28 % безробітних респондентів пов’язують відсутність 
роботи з проблемами зі здоров’ям. 

Висновки. У статті викладено та проаналізовано оцінка стану здоров’я – з од-
ного боку на них впливає участь у активних бойових діях, а з іншого – включеність 
у військову ієрархію,  а саме кадрові військові значно позитив- ніше оцінюють стан 
свого здоров’я, ніж призовники, тоді як добровольці знаходяться на проміжній позиції. 
Має місце і аналіз працевлаштування учасників АТО - вплив фактору від’їзду в АТО 
не однозначно позначився на працевлаштуванні ветеранів після їх повернення. З однієї 
сторони, значна частка (8 %) працевлаштованих до від’їзду в АТО після повернення є 
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безробітними та 28 % безробітних респондентів пов’язують відсутність роботи з про-
блемами зі здоров’ям. З іншої – 35,8 % не працевлаштованих респондентів до від’їзду в 
зону бойових дій зараз працевлаштовані шляхом служби в армії. За характером трудової 
зайнятості, половина опитаних (50,4 %) є військовими, цивільно працевлаштовані 
трохи більше третини опитаних (33,1 %). Значна частка респондентів (більше 10 %) 
не мають роботи (серед них є зареєстровані безробітні – 6,4 %, і респонденти які не 
працюють і не мають інших джерел доходу 4,2 %). Також виявлено небажання колишніх 
добровольців повертатись на посади найманих працівників.
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The main aim of the article is to characterize social problems of ATO participants as a 
special social group, namely health and employment issues. The empirical material is based 
on research that was conducted on the initiative of the Foundation for War Veterans and 
members of the Anti-Terrorist Operation (ATO) by Sociology Faculty of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv in March-June 2016.

Special attention is devoted to health as a sociological category and how it depends 
on the status inequality in the military sphere. According to A. Giddens, E. Durkheim, P. 
Sztompka and R. Wilkinson, health is defi ned as a characteristic that depends on the social 
status (social inequality) and the level of integration in the social system. Respondents as-
sessed their health as being the same as their peers’ health (58.3 %), 23.5 % rated it as being 
worse than the health of most respondents of the same age. 30 % of recruits say that their 
health is worse than that of their peers, as opposed to 18 % among contractors. This may 
be due to their participation in hostilities, as 82 % of conscripts took part in them, while 
among contractors this number decreases to 60 %; volunteers again occupy an intermediate 
position – 78 %.

The topic of employment was also researched. 50.4 % of respondents continue to serve 
in the army/ATO, 33.1 % of respondents have jobs, and 35 % of the former unemployed are 
currently in the army. The most important reasons why respondents do not work is the lack 
of jobs, health problems and reluctance. Volunteers who are reluctant to work in vertical 
structures are more likely to see themselves in business. Employment issues lead to the isola-
tion of a small part of participants of military confl ict which makes them return to the war.

The article will be useful to sociologists, government offi cials, journalists and people 
who want to have more information about ATO participants as a social group. 

Keywords: ATO veterans, social problems, health, employment.
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У статті обговорено питання усвідомлення рівня небезпечності  шкідливих 
чинників сучасного урбанізованого середовища, показаний його тренд за останнє 
двадцятиріччя та обґрунтована  статистична оцінка соціального рівня  небезпек на 
основі індивідуальних оцінок усвідомлення небезпек.

Ключові слова: небезпека, статистичне оцінювання небезпек, рівень усвідомлення 
небезпек,  соціальний рівень небезпек, тенденції в усвідомленні небезпек.

Якщо до недавнього часу науково-технічний прогрес однозначно виступав критерієм 
благополуччя людства, то сьогодні через антропогенний вплив його результатів на 
довкілля, суспільство ця думка дещо змінюється [1]. Досягнення науково-технічного 
прогресу поряд з тим, що сприяють підвищенню добробуту та комфорту сучасної лю-
дини, постійно привносять нові небезпечні для здоров’я та життя чинники, які, головно, 
концентруються в урбанізованому середовищі. 

Двоякість науково-технічного прогресу, яка зумовлена постійним загостренням 
протиріччя між біологічною природою людини та її соціальною сутністю, спричинила 
переведення парного поняття «безпека – небезпека» із рівня комунально-побутово-
го на рівень філософської категорії  та виникнення наукової дисципліни – безпека 
життєдіяльності  [2]. Формування таких парних категорій, які відображають полярні 
сторони цілісних явищ чи процесів, характерне для діалектики і розкриває універсальні 
зв’язки буття людини, які усвідомлюються у складній, гнучкій та суперечливій динаміці. 
Розкриттю окремих моментів таких зв’язків у парному понятті «безпека – небезпека»  
присвячена ця праця.

Аналіз українського суспільства як «суспільства ризику» показує, що на сьогодні 
головною його цінністю є безпека, в основі якої лежить її соціально-економічна скла-
дова європейського рівня [3]. Поряд з тим також важливо, щоб суспільна свідомість 
адекватно відображала сукупність наявних потенційних небезпек середовища [4].

Останнім часом дослідження з проблем безпечної життєдіяльності головно 
зосереджені на комплексному вивченні питань безпеки у сучасному середовищі. Се-
ред них головна увага зосереджена на формуванні у населення, зокрема студентської 
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молоді, елементів культури безпеки життєдіяльності [5, 6]. Зокрема соціокультурні 
та психолого-педагогічні принципи виховання культури безпеки життєдіяльності 
обговорені у праці [7], а формування мотивації безпечної самореалізації через кре-
ативну компоненту культури безпеки життєдіяльності та психологічну готовність до 
безпечної життєдіяльності – у працях [8, 9].

Актуальними залишаються питання ролі людського чинника у виникненні небез-
печних ситуацій у виробничому середовищі [10] та обґрунтування потрібного рівня 
безпеки окремої території з врахуванням її техногенного навантаження [11]. 

Проблема суперечності між свободою особистості та її безпекою на сьогодні 
залишається невизначеною і співвідношення захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства та держави потребують подальшого обґрунтування [12]. 

Схильність до ризику та його вплив на поведінку особи характеризує особистісний чин-
ник ризику, який треба також враховувати у вирішенні питань безпеки життєдіяльності [13].

Підсумовуючи проведений аналіз останніх досліджень треба зауважити, що пи-
тання про усвідомлення небезпек і виявлення ставлення особистості до цих небезпек є 
на сьогоднішньому етапі одним із найважливіших питань педагогічної психології [14, 
15]. Переважна кількість досліджень пов’язана із вивченням психологічної готовності 
підлітків до безпечної життєдіяльності. Такий підхід є виправданий тим, що засади 
забезпечення безпеки особистості зокрема і суспільства загалом в майбутньому фор-
муються у нинішньому поколінні.

У цій праці обговорена можливість використання методів математичної статисти-
ки для оцінювання усвідомлення небезпечних та шкідливих чинників урбанізованого 
середовища. 

З метою визначення рівня усвідомлення небезпек для життя людини та встановлен-
ня тенденцій його зміни нами проведені соціологічні опитування студентів університету 
протягом останніх 23 років: у 1992, 2002 та 2015 роках. Під час опитування респон-
дентам пропонували оцінити небезпеку для їхнього життя та здоров’я 25 чинників, 
які наведені у таблиці. Студенти оцінювали небезпечність для життя цих чинників за 
такою шкалою: найнебезпечніший на їхню думку чинник оцінювали в 25 балів, а далі 
за зменшенням рівня небезпеки відповідно у 24, 23, 22 і так далі до найбезпечнішого, 
який оцінювали одним балом. 

Одержані результати розглядають як випадкову вибірку із деякої гіпотетичної 
генеральної сукупності, яка охоплює всі можливі результати опитування. Для оцінювання 
рівня небезпечності та шкідливості чинників були використані такі величини [15]:
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де n – кількість опитаних, xi – індивідуальні оцінки небезпечних та шкідливих чинників. 
Ці статистичні характеристики використовують для підтвердження різноманітних 
гіпотез. У нашому випадку – це рівень усвідомлення небезпек урбанізованого сере-
довища (табл.).

Таблиця
Статистичні характеристики оцінювання небезпек урбанізованого середовища

№ Чинник
Середнє значення оцінки рівня 
небезпечності чинників у році
1992 2002 2015

1 Авіаційний транспорт 12,5 11,1 11,4
2 Автомобільний транспорт 14,8 17,9 18,9
3 Атомна енергетика 17,8 16,7 16,2
4 Вбивства та навмисні ушкодження 13,1 17,0 19,8
5 Вживання спиртних напоїв 12,0 14,5 15,2
6 Виробничі травми 11,7 12,0 11,3
7 Водойми (купання, відпочинок) 10,4 11,2 10,9
8 Діагностичне опромінення 8,5 8,6 7,3
9 Електричний струм 12,3 12,7 13,0

10 Забруднення природного середовища – – 12,5
11 Залізничний транспорт 9,8 9,5 9,3
12 Інфекційні захворювання 14,7 15,3 16,7
13 Інші чинники 8,8 7,4 7,9
14 Куріння 9,3 12,8 13,6
15 Медичні препарати 8,7 9,7 10,3
16 Медичне обслуговування – – 8,9
17 Наркотичні речовини 15,2 17,1 18,2
18 Побутові травми 12,9 10,9 8,9
19 Пожежі 14,7 15,4 15,9
20 Соціально-психологічний (людський) чинник – – 10,5
21 СНІД 16,3 17,6 19,3
22 Спортивні та масові заходи 4,9 7,7 5,7
23 Стихійні лиха 16,2 14,8 17,6
24 Тероризм – 11,3 17,9
25 Харчування 11,0 11,2 7,5

До найнебезпечніших чинників протягом останнього двадцятиліття можна віднести 
п’ять із наведених у таблиці: автомобільний транспорт, атомна енергетика, наркотичні 
речовини, СНІД, стихійні лиха. Але вони демонструють різні тенденції у зміні рівня 
усвідомлення їхньої небезпечності. 

Так, наприклад, атомна енергетика із найнебезпечнішого чинника (перше місце) 
у 1992 році перемістилася у 2002 та 2015 роках на п’яте і восьме місце, відповідно. 

СНІД постійно визнається одним із найнебезпечніших чинників і протягом 
двадцятиліття знаходиться на другому місці. Це об’єктивно зумовлено реалізацією 
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державних програм боротьби із СНІДом та стурбованістю громадських організацій  
щодо поширення ВІЛ-інфекції в нашій країні.

Автомобільний транспорт із п’ятого місця у 1992 році піднімається на перше у 
2002 році і третє у 2015 році. Небезпека від автомобільного транспорту за останні роки 
трохи зменшилася, але залишається високою: відповідно до статистики Управління 
ДАІ МВС України кожного дня на автодорогах країни в середньому гине 10–13 людей. 

Якщо вживання наркотичних речовин практично протягом останніх 20 років не 
змінює свого рівня усвідомлення небезпечності (3–4 місця), то стихійні лиха (3 місце 
у 1992 році) дещо опускаються у рейтингу в останні роки. Натомість з’являється такий 
чинник як вбивства та навмисні ушкодження, який у 2015 році зайняв першу позицію.

Відрадно відзначити, що за ці роки у молоді зросло усвідомлення згубності злов-
живання алкогольними напоями на 3,2 пункти і особливо куріння – на 4,3 пункти. Та ці 
чинники все одно ще залишаються суттєво недооціненими, адже за смертністю від 
причин, пов’язаних з курінням та зловживання алкоголем Україна є одним з лідерів в 
Європі. Та й в абсолютних величинах ці чинники перевищують усі інші.

Усі чинники було перевірено на наявність взаємозв’язку між рівнями усвідомлення 
їхньої небезпечності [16]. Для цього було використано значення коефіцієнта парної 
кореляції Пірсона [15]
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де n – кількість оцінок, xi, yi – значення і-ї оцінки для 1-го та 2-го чинника, ,x y  – середні 
значення для вибірок, відповідно.

Для більшості попарних порівнянь рівнів усвідомлення небезпечності чинників 
абсолютне значення коефіцієнта кореляції менше 0,1, що свідчить про низький 
взаємозв’язок ними. Однак, для деяких чинників простежується середній показник 
кореляції. Для прикладу наведемо тріаду чинників «вживання спиртних напоїв – куріння – 
наркотичні речовини» (рис. 1).

Рис. 1. Схема кореляції в тріаді чинників 
«вживання спиртних напоїв – куріння – наркотичні речовини»
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Взаємозв’язок в оцінюванні небезпеки вживання спиртних напоїв та куріння доволі 
високий, що вказує на те, що ці два чинники часто нерозривні та присутні, як правило, 
одночасно. Теж ж саме, хоча в меншій мірі, стосується і вживання наркотичних речовин. 
Дійсно, проблеми пов’язані з поширенням наведених шкідливих звичок, особливо серед 
молоді, сьогодні є актуальними та потребують профілактики та нагального вирішення.

Високий показник кореляції також простежується в парах «авіаційний транспорт – 
залізничний транспорт» і «виробничі травми – побутові травми».

Для двох небезпечних чинників куріння та вживання спиртних напоїв проаналізовано 
також частоту появи однакових пар оцінок (рис. 2). Загалом розподіл відповідей 
респондентів зосереджений в обмеженій області із практично лінійним характером 
розподілу. Це свідчить про подібні тенденції в оцінюванні студентами цих чинників – 
зі збільшенням оцінки небезпеки «вживання спиртних напоїв» зростає і оцінка для 
«куріння». Наведена залежність добре узгоджується із коефіцієнтом кореляції та зі 
середніми значеннями для досліджуваних чинників наведеними вище.

Рис. 2. Частота появи однакових пар оцінок для небезпечних чинників 
куріння та вживання спиртних напоїв

Якщо середнє значення вказує на рівень небезпечності чи шкідливості певного 
чинника, то дисперсія – на однорідність усвідомлення небезпеки цього чинника. Через 
психофізіологічні особливості людини та неоднаковий попередній життєвий досвід 
люди по-різному оцінюють небезпеки. Тому оцінки, які отримані за середнім значенням, 
мають певну неоднорідність [17].

Чим більша дисперсія, тим більше відхиляються значення елементів вибірки від 
середнього значення. Частіше замість дисперсії використовують середньоквадратичне 
відхилення, яке обчислюють як корінь квадратний із дисперсії.  Чим меншим є відносне 
середньоквадратичне відхилення (середньоквадратичне відхилення віднесене до се-
реднього значення оцінки), тим одностайнішим є оцінювання чинника. За результа-
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тами опитування виявлено, що із зростанням рівня небезпечності чинників зростає і 
одностайність їхнього оцінювання (рис. 3). 

Рис. 3. Залежність відносного середньоквадратичного відхилення 
від середнього значення оцінки чинника

Очевидно, що зростання одностайності в усвідомленні небезпечності того чи 
іншого небезпечного чинника буде сприяти тому, що більше людей зможуть уникнути 
небезпеки. В той же час зменшення одностайності усвідомлення небезпечності того чи 
іншого небезпечного чинника буде сприяти тому, що люди будуть більше наражатися 
на небезпеки. Тому, очевидно, існує певне співвідношення, що визначає соціальний 
рівень небезпеки, який можна оцінити із індивідуальних оцінок усвідомлення небез-
пек за формулою

x
SNR 

де N – кількісна оцінка небезпечності чинників у балах від 1 до 25. 
Одержані результати наведені на рис. 4. Як видно з цього рисунка соціально  

найнебезпечнішими є чинники, які  мають середнє значення біля 16 балів. Такими 
чинниками у 2015 році виявилися:  пожежі, атомна енергетика, інфекційні захворю-
вання, стихійні лиха та тероризм. Чинники із вищими балами є небезпечнішими, але 
через одностайне усвідомлення їхньої небезпеки окремими індивідуумами і вжиття 
відповідних запобіжних заходів соціальний рівень  небезпеки є меншим.

Такі систематичні дослідження дозволяють відслідковувати динаміку зміни 
суспільної свідомості в оцінюванні наявних небезпек і обґрунтовувати заходи, 
направлені на зменшення їхніх небажаних наслідків. 

Таким чином, за результатами опитування виявлено, що найнебезпечні шими чин-
никами сучасного урбанізованого середовища респонденти вважають: вбивства та 



151Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого...
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

навмисні ушкодження, СНІД, автомобільний транспорт, наркотичні речовини та те-
роризм, а найбезпечнішими – спортивні та масові заходи, діагностичне опромінення, 
харчування, інші чинники та медичне обслуговування. Соціально  найнебезпечнішими  
чинниками виявилися пожежі, атомна енергетика, інфекційні захворювання, стихійні 
лиха та тероризм.

Рис. 4. Залежність соціального рівня небезпек від середньої значення оцінки чинника

Однак усвідомлення небезпечності будь-якого чинника є тільки першим кроком до 
підвищення соціального рівня безпеки і важливо на його основі сформувати соціально 
корисні звички, які б забезпечували реальну поведінку кожної особи відповідно до ви-
явленого рівня небезпечності чинників середовища.  Особливо значимими є початкові 
форми суспільної діяльності, оскільки звички, що сформувалися першими будуть 
важливими для формування наступних [19]. Чи адекватно відображають отримані ре-
зультати небезпечність розглянутих чинників і у який спосіб вони вплинуть на поступ 
у підвищенні соціального рівня безпеки покаже подальший розвиток подій.
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The article discusses the awareness issue as far as dangerous and harmful factors of the 
contemporary urban environment are concerned as well as the development of the discussed 
trend within the last two decades. The statistical evaluation of social hazards based on indi-
vidual assessments of the danger awareness has been properly substantiated.

The duality of scientifi c and technological progress advancements, which is caused 
by the constant aggravation of contradictions between the biological nature of man and his 
social essence, led to the transfer of the paired concept of «security - insecurity» from basic 
communal level to philosophical categories as well as the emergence of the specifi c scientifi c 
discipline – Life Safety. One of the fi rst and important steps to improve the security of society 
is awareness of danger and harmful effects of human environmental factors.

According to a survey there are fi ve most dangerous human environmental factors that 
have been in progress for the last two decades, namely: road transport, nuclear power, drugs, 
AIDS, natural disasters. However, they show different trends as far as change of their danger 
awareness level is concerned. It is pertinent to note that the youth has recently increased the 
awareness of the disastrous alcohol and smoking abuse, but these factors are still undervalued.

It has been revealed that in case the level of danger awareness increases, the same 
tendency manifests itself as to the unanimity of such assessment. Thus, a new approach to 
determine the level of social hazard of dangerous and harmful factors through individual 
assessment of hazard recognition factors has been proposed. 
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According to the research it has been found that the most dangerous factors for the soci-
ety are the following: fi res, nuclear power, infectious diseases, natural disasters and terrorism.

However, hazard recognition of any factor is only the fi rst step to enhance public safety 
and solely responsible and well-timed behaviour of each individual in accordance with the 
detected hazard level will ensure appropriate progress in resolving security issues

Keywords: danger, statistical evaluation of hazards, level of danger awareness, level 
of social danger, hazard recognition tendencies.
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СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ 
«ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ»

Я. С. Пилипенко

Запорізький національний університет, кафедра соціології,
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У статті досліджено предметне поле, семантичне становлення та розвиток поняття 
«глобальний конфлікт». Уточнена демаркація понять «конфлікт» та «протиріччя». У 
статті продовжена парадигмальна настанова на дослідження протиріччя як основи 
поняття конфлікт, проте зауважується, що не будь-яке протиріччя трансформується 
у конфлікт. Досліджуються такі смислові складові поняття «конфлікт» як базисна, 
предметна, процесуальна, суб’єктна, каузальна. Автор стверджує, що для того, щоб 
визначення найбільш повно відображало сутність поняття «конфлікт», воно повинно 
включати усі зазначені складові. На основі цього, пропонується авторське визначення 
поняття «конфлікт» та «глобальний конфлікт». Глобальний конфлікт визначається як 
родове поняття нового рівня (мага рівня). Він несе в собі взаємодію головних глобаль-
них суб’єктів та може впливати на неосновні глобальні суб’єкти.

Ключові слова: конфлікт, протиріччя, протилежність, протиборство, зіткнення, 
глобальний, глобальний конфлікт.

Постановка проблеми. Визначення сутності понять, його дискурсів розгляду є ос-
новою наукового дослідження, саме тому важливе місце займає дослідження етимології 
поняття «глобальний конфлікт», визначення його смислових аспектів, родових та ви-
дових характеристик.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначення поняття «конфлікт» є у роботах 
багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників. Так, К. Боулдінг розглядав конфлікт 
як ситуацію конкуренції. Розуміння конфлікту як боротьби представлено в роботах 
Л. Козера, Г. Козирєва, В. Котигоренко. Конфлікт як форма взаємодії висвітлено в 
роботах А. Здравомислова, А. Анцупова та А. Шипілова. Дослідження проблеми де-
маркації та взаємозв’язку конфлікту й протиріччя представлене в роботах Г. Штракса, 
Р. Дарендорфа, А. Дмитрієва, Л. Смірнягіна та С. Здіорука.
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Метою дослідження є визначення смислового наповнення, дискурсів та створення 
інтегрованого визначення поняття «глобальний конфлікт».

Виклад основного матеріалу. Формування смислового поля поняття завжди від-
бувається в етимологічному контексті, який представлений в базі словників, тому 
розгляд сутності поняття «конфлікт» ми почнемо з етимологічного контексту. Поняття 
«конфлікт» з’являється в соціології на межі ХІХ-ХХ ст. Етимологічний сенс поняття 
«конфлікт» має походження від латинського слова «confl ictus» – зіткнення. У тлумач-
ному словнику української мови «конфлікт» визначається як зіткнення протилежних 
інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка [11, с. 274].

Виділимо основні смислові характеристики поняття «конфлікт» у цьому визначен-
ні. Розуміння конфлікту як розбіжності вказує на його статичний характер, при цьому 
акцентують увагу на значимості цієї розбіжності, що визначається такою характерис-
тикою як «серйозність». Тлумачення конфлікту як суперечки підкреслює динамічний 
характер, а характеристика суперечки як «гострої», говорить про високу інтенсивність 
конфлікту. Окрім цього, визначаючи «конфлікт» як зіткнення протилежних інтересів, 
думок, поглядів, акцентується увага на наявності усвідомленої суб’єктної діяльності.

Дещо відмінне трактування поняття «конфлікт» надається в тлумачному словнику 
Кембриджа – «це активна незгода між людьми з протилежними думками або принци-
пами; боротьба між двома або більше групами людей або країн» [15].

Таке визначення вказує на те, що в конфлікт включені позиції суб’єктів, увага також 
зосереджена на кількості цих суб’єктів, та підкреслюється, що конфлікт – це активна не-
згода. Активність, як всезагальна характеристика життя, включає в себе як усвідомлені, 
так і не усвідомлені дії. Джерелом активності є потреби. Отже, якщо визначати конфлікт 
як активність, тоді конфлікт – це потреба людини. Але, якщо причини конфлікту 
усвідомлюються його суб’єктами, тоді необхідно звертатись до визначення конфлікту 
не через активність, а через діяльність, як усвідомлену, цілеспрямовану активність.

Розглянувши поняття «конфлікт» в етимологічному контексті, необхідно зверну-
тися до теорій, які коротко відображають дискурси конфлікту. Найбільш поширеним у 
західній літературі є визначення конфлікту, яке запропонував американський соціолог 
Л. Козер, він визначає «конфлікт, як боротьбу за цінності й претензії на статус, владу 
і ресурси, у ході якої опоненти нейтралізують, завдають шкоди або знищують своїх 
супротивників» [6, с. 32].

Проаналізуємо основні концептуальні аспекти поняття «конфлікт» за Л. Козером. 
Визначаючи конфлікт як боротьбу, автор підкреслює його динамічний характер. Конфлікт 
розуміється через ціннісні, статустно-владні та ресурсні відношення між суб’єктами 
конфлікту, які визначаються як опоненти. Тут автор зосереджує увагу на негативних 
результатах конфлікту, які можуть бути представлені як нейтралізація, завдання шкоди 
або знищення. Він не розглядає таке завершення конфлікту як компроміс або створення 
чогось нового, проте Л. Козер є прибічником того, що конфлікт має позитивне значення 
в житті суспільства. Таке тлумачення конфлікту відображається в ситуативному дискурсі, 
тобто в цьому випадку визначення конфлікту як певної ситуації боротьби.

Дослідження конфліктів, як динамічних процесів знаходиться в центрі уваги 
К. Боулдінга, який розглядав сутність поняття «конфлікт» з двох аспектів: статичного 
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та динамічного. Проте, він вважав, що статична модель конфлікту є лише маленьким 
кроком до розуміння процесів конфлікту, вона є певною рамкою, в якій відбуваються 
динамічні процеси конфлікту.

К. Боулдінг окреслює конфлікт «як ситуацію конкуренції, в якій сторони, усвідом-
люючи несумісність їх можливих в майбутньому позицій, бажають зайняти становище, 
несумісне із прагненнями іншої сторони» [14, c. 5].

У цьому визначенні відбувається розширення предметного поля поняття «конфлікт», 
воно розглядається не як процес, а як цілісна ситуація. Також автор вводить часову харак-
теристику конфлікту, акцентуючи увагу на позиції у майбутньому. Визначається, що дже-
релом конфлікту є соціальні відношення конкурентів. Суб’єктами виступають сторони, які 
бажають зайняти несумісні становища, що підкреслює суб’єктивний характер конфлікту.

Окрім цього, визначення конфлікту за К. Боулдінгом включає в себе етапи кон-
флікту. На першому етапі відбувається ідентифікація сторін та виникає ситуація кон-
куренції. На другому – відбувається усвідомлення того, що можливі у майбутньому 
позиції сторін є несумісними. Третій етап включає прагнення зайняти несумісні позиції. 
Таким чином, розуміючи конфлікт як ситуацію конкуренції, К. Боулдінг визначає його 
у рамках ситуаційного дискурсу.

У своїх дослідженнях Г. Штракс вважає, що «конфлікт як фаза протиріччя мож-
ливий лише тоді, коли його сторони представлені суб’єктами. Де суб’єкта немає – не 
може бути конфлікту» [13, с. 26]. Згідно з цим визначення конфлікт з’являється тоді, 
коли він представлений суб’єктами. Отже, в концепції Г. Штракса, конфлікт є однією з 
фаз протиріччя, але не зрозуміло, яка фаза передує конфлікту, і що відбувається після 
нього. Проте, зазначене визначення поняття «конфлікт» відображається в дискурсі 
взаємовідношення конфлікту та протиріччя.

Відомий соціолог Р. Дарендорф визначив конфлікт як «антагонізм прав і їхнього за-
безпечення, політики й економіки, цивільних прав та економічного росту. Це постійний 
конфлікт між групами вдоволених й потребуючих задоволення» [2, с. 5].

Основою конфлікту виступає крайня форма протиріччя – антагонізм. Такий підхід 
до визначення «конфлікту» значно обмежує його сутність і зводить її до боротьби за 
громадянські права та суспільний добробут. Окрім цього, суб’єкти обмежуються група-
ми, автор не розглядає у якості суб’єктів окремих індивідів. Таке тлумачення конфлікту 
відноситься до антагоністичного дискурсу.

За А. Здравомисловим, «конфлікт – це найважливіша сторона взаємодії людей в сус-
пільстві, свого роду клітинка соціального буття. Це форма відносин між потенційними 
або актуальними суб’єктами соціальної дії, мотивація яких обумовлена ворогуючими 
цінностями і нормами, інтересами і потребами» [5, с. 96]. Зазначене визначення кон-
флікту підкреслює його соціальний аспект, а також визначає його як неминуче явище 
в взаємовідносинах суб’єктів. Автор прирівнює до конфлікту відносини не тільки між 
відкрито існуючими суб’єктами, але і між потенційними, що створює ситуацію, коли 
конфліктом може вважатися будь-яка уявна конкуренція між суб’єктами взаємодії. Розу-
міння конфлікту через поняття «взаємодії» відображається в інтеракційному дискурсі.

Для подальшого аналізу сутності, що позначена поняттям «конфлікт» необхідно 
зрозуміти в чому відмінність його від поняття «протиріччя», та як ці два поняття вза-
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ємовідносяться. Для цього розглянемо визначення конфлікту в рамках дискурсу вза-
ємовідношення конфлікту та протиріччя.

Протиріччя та конфлікт не можуть бути протиставлені одне одному, але непра-
вильним також є їх прирівнювання. На думку А. Дмитрієва, «конфлікт – це прояв 
об’єктивних чи суб’єктивних протиріч, що виражається в протиборстві сторін. Іншими 
словами, конфлікт – це процес, в якому два (або більше) індивіда або групи активно 
шукають можливість перешкодити один одному досягти певної мети, запобігти задо-
воленню інтересів суперника або змінити його погляди і соціальні позиції [3, с. 54].

Виділимо смислові наповнення поняття «конфлікт» за А. Дмитрієвим. Згідно цього 
визначення, протиріччя проявляються у вигляді конфліктів. Проте, не зрозуміло що 
саме сприяє перетворенню протиріччя у конфлікт. Суб’єктами конфлікту є індивіди 
або групи, при цьому увага акцентується на їх кількості та активності. Окрім цього, у 
визначенні вказуються можливі результати конфлікту, а саме, перешкода та запобігання 
задоволенню мети суперника або зміна його позиції.

Вважаючи конфлікт і протиріччя ієрархічно залежними Л. Смірнягін розглядає 
конфлікт «як вид протиріч, які не можуть бути розв’язані в існуючих легальних рамках, 
через що сторони застосовують силові дії для подолання цих рамок» [8, с. 49]. Отже, 
розглядаючи конфлікт не просто як прояв протиріччя, автор доповнює концепцію 
А. Дмитрієва, зосереджуючи увагу на тому, що неможливість розв’язання протиріччя 
мирним шляхом сприяє переходу протиріччя в конфлікт.

Проблема розмежування понять «конфлікт» та «протиріччя» висвітлюється 
в концепції Г. Козирєва, який вважає, що «в основі конфлікту лежать суб’єктивно-
об’єктивні протиріччя, але ці два явища (протиріччя і конфлікт) не слід ототожнюва-
ти. Протиріччя можуть існувати тривалий період і не переростати в конфлікт. Тому 
необхідно мати на увазі, що в основі конфлікту лежать лише ті протиріччя, причиною 
яких є несумісні інтереси, потреби і цінності. Такі протиріччя, як правило, трансфор-
муються у відкриту боротьбу сторін, у реальне протиборство» [7, с. 7].

У цьому визначенні протиріччя визначається як основа конфлікту, але демаркація 
цих понять не заперечує їх причинно-наслідкового зв’язку. Протиріччя можуть бути 
об’єктивними, тобто реально існуючими і незалежними від суб’єктів суспільного життя, 
а можуть бути суб’єктивними, або уявними, тобто реально не існуючими, проте прово-
куючими для суб’єкта конфліктну поведінку. Окрім цього, автор доречно зазначає, що 
конфліктом вважається тільки те протиріччя, яке трансформувалося у відкриту боротьбу.

Тлумачення конфлікту як відкритої боротьби присутнє і в концепції сучасної 
української дослідниці М. Пірен. Вона визначає конфлікт як «відкрите протистояння, 
як наслідок взаємовиключних інтересів і позицій [9, с. 38]. Згідно з цим визначен-
ням, конфліктом є форма протистояння, а саме відкрите протистояння, яке виникає 
після усвідомлення сторонами того, що їх інтереси є не просто протилежними, а 
взаємовиключними. Зазначене визначення конфлікту відображається в ситуативному 
дискурсі.

Проблему демаркації понять «конфлікту» та «протиріччя» здійснює В. Котиго-
ренко. Він ставить питання про те, що вважати позитивним явищем- конфлікт чи 
протиріччя, на ґрунті якого він виникає. В процесі свого дослідження автор прихо-
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дить до висновку, «що саме протилежності мають бути визнані об’єктивним явищем 
у суспільстві, тоді протиріччя між ними сприйматимуться як рушійна сила прогресу. 
Якщо дотримуватися такого розуміння, позитивна суспільна функція має бути безза-
стережно визнана виключно за протиріччям. Конфлікт же як кризову форму боротьби 
протилежностей слід віднести до відхилень від нормального еволюційного розвитку» 
[8, с. 54-55].

Такий підхід до розуміння сутності конфліктів та протиріч визначає, що конфлікти 
ґрунтуються на протиріччях, проте не будь-яке протиріччя трансформується у конфлікт. 
Адже протиріччя виступають рушійною силою розвитку суспільства, а конфлікт є 
кризовою формою боротьби і виступає як патологія в суспільному розвитку. Розуміння 
конфлікту не як позитивного суспільного явища, а як відхилення обґрунтовується 
тим, що якщо конфлікт вважати позитивним, то і усі збройні конфлікти, які ведуть до 
загибелі людей теж необхідно вважати позитивним явищем. В такій оптиці розгляду 
доречно визначати позитивним явищем протиріччя, а конфлікт розглядати як суспільну 
патологію.

Розуміння протиріччя як потенціалу конфлікту знаходимо в роботах С. Здіорука. Він 
виділяє поняття «потенціал конфлікту» та визначає його як «певний набір протиріч, котрі 
реалізуються у формі відкритої конфронтації, відноситься до потенціалу конфліктності» 
[4, с. 153]. Згідно з таким визначенням конфлікт ґрунтується на певних протиріччях, 
які трансформуються у конфлікт після відкритої конфронтації його суб’єктів. Непо-
внота такого визначення виражається в тому, що автор не зазначає, які саме протиріччя 
складають потенціал конфлікту, а які так і залишаються протиріччям.

А. Анцупов і А. Шипілов під конфліктом розуміють «найбільш деструктивний 
спосіб розвитку і завершення протиріч, що виникають в процесі соціальної взаємодії, 
а також боротьбу підструктур особистості» [1, с. 158]. Отже, як і в концепції В. Коти-
горенка, автори визначають протиріччя як позитивне суспільне явище, а конфлікт як 
деструктивну форму вирішення протиріч.

Таким чином, в демаркації понять «протилежність», «протиріччя», «конфлікт» 
існує певна ієрархія, яка має такий вигляд. У кожному суспільстві існують різноманітні 
протилежності, між якими виникають протиріччя. Осмислення цих протиріч як пере-
шкоди на шляху досягнення життєво важливих цілей викликає протиборство (зіткнення) 
суб’єктів, внаслідок такого відкритого зіткнення виникає конфлікт.

У цій оптиці розгляду суб’єктами є певні протилежності, об’єктом – протиріччя, 
що виникають між ними, а інцидентом конфлікту є саме освідомлення цих протиріч 
та зіткнення протилежностей.

Аналіз розглянутих визначень конфлікту пропонуємо представити у вигляді таблиці 
(Таблиця №1), яка дозволить інтегрувати існуючі визначення в одне, що найбільш по-
вно відображатиме сутність поняття «конфлікт».
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З представленої таблиці ми бачимо, що предметна складова виражається як 
зіткнення, незгода, конкуренція чи форма відносин. У будь-якому конфлікті присутні 
взаємовідносини між суб’єктами, які можуть відбуватися у формі зіткнення, незгоди, 
конкуренції, тому доречніше вживати конфлікт як форму відносин.

Найбільш вживаною базисною складовою є визначення конфлікту через протиріччя 
(дискурс взаємовідношення конфлікту та протиріччя). Розглянувши зміст понять 
«протиріччя» та «конфлікт», ми розуміємо, що конфлікт виникає на ґрунті протиріччя, 
таким чином протиріччя є рушійною силою суспільства та виконує позитивну функцію, 
тому конфлікт є кризовою формою боротьби та суспільною патологією. З цього вихо-
дить, що в основі конфлікту лежить певне протиріччя.

Процесуальна складова найчастіше представлена як боротьба або протистояння, 
яке характеризується відкритістю. Суб’єктами можуть бути сторони, транснаціональні 
корпорації, міждержавні об’єднання, які є активними та дієздатними. Тому визначен-
ня суб’єктів, як сторін, груп чи індивідів не є повним. Саме тому ми вважаємо, що 
доречніше визначати сторони конфлікту як суб’єкти. В багатьох визначеннях суб’єктами 
конфлікту витупають сторони. 

Причинна складова визначається інтересами, поглядами, цінностями, позиціями, 
які характеризуються як протилежні, ворогуючі, взаємовиключні або несумісні. При-
чини відрізняються  залежно від рівня суб’єкта, проте в будь-якому випадку вони є 
несумісними та взаємовиключними і представлені інтересами, цінностями, потребами 
та позиціями. Стосовно наслідкової складової – в більшості визначень вона не пропи-
сана, а там де і зазначається, то має лише негативне забарвлення. Доречно зазначити, 
що наслідком конфлікту окрім перешкоджання задоволенню мети, нейтралізації, зміни 
поглядів може бути також компроміс або інтеграція суб’єктів конфлікту. Таким чином, 
аналіз визначень у таблиці дає змогу запропонувати авторське визначення поняття 
«конфлікт».

Отже, в нашому дослідженні поняття «конфлікт» ми визначимо як форму 
відносин, що проявляється у вигляді відкритої боротьби та протистояння, є соціальним 
відхиленням та виникає на основі протиріччя у наслідок несумісних, взаємовиключних 
інтересів, цінностей, потреб, позицій суб’єктів та призводить до перешкоджання задо-
воленню мети, нейтралізації, зміни поглядів однієї сторін, компромісу або до інтеграції 
суб’єктів конфлікту.

Предметна складова в цьому визначенні представлена як форма відносин, що 
передбачає наявність в конфлікті взаємовідносин. Базисна складова полягає в тому, 
що основою конфлікту є протиріччя. Процесуальна складова проявляється у вигляді 
відкритої боротьби та протистояння. Причинна складова виражається в несумісних, 
взаємовиключних інтересах, цінностях, потребах та позиціях. Наслідкова складова 
відображена в перешкоджанні задоволенню мети, нейтралізації, зміни поглядів однієї 
з сторін, а також позитивні варіанти: інтеграції суб’єктів конфлікту або компроміс.

Визначивши родові характеристики поняття «конфлікт», перейдемо до розгляду 
специфіки глобального конфлікту. Для того, щоб зрозуміти зміст поняття «глобальний 
конфлікт», необхідно визначити сутність поняття «глобальний». Отже, термін «глобаль-
ний» походить з французької мови, де «global» означає всезагальний. Так, відповідно до 
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тлумачного словника іноземних слів, «глобальний» – це такий, що охоплює усю земну 
кулю. Глобальний вживається у значенні повного, всеосяжного [12].

У словнику іншомовних слів, «глобальний» визначається як взятий в цілому, 
загальний, всебічний [10]. У цьому визначенні розкривається така характеристика 
«глобального» як цілісність, згідно цього змісту, якщо вживати глобальний у якості 
«глобальний конфлікт», то це цілісне бачення конфлікту.

В основі глобального конфлікту лежить протиріччя, яке повинно охоплювати усе 
людство, міждержавні відносини (з великою кількістю країн), або головних суб’єктів 
геополітики та геоекономіки. Якщо визначити глобальний конфлікт як видовий, то в 
такому випадку він існує лише в якості охоплення та втрачає змістовну частину – велику 
кількість суб’єктів як цінність.

Отже, визначаючи глобальний конфлікт як видовий, ми значно обмежуємо його 
значення, проте воно і не є родовим, як загальне поняття «конфлікт». Глобальний 
конфлікт – це новий рівень родового (мегарівень). Він зачіпає людство, несе в собі 
взаємодію головних глобальних суб’єктів та може впливати на неосновних.

Таким чином, глобальний конфлікт – це форма міждержавних відносин (з великою 
кількістю країн) або відносин між головними суб’єктами геополітики та геоекономіки, 
що виражається у вигляді відкритої боротьби та протистояння, та виникає на основі 
протиріччя, яке охоплює все людство у наслідок несумісних, взаємовиключних 
інтересів, цінностей, потреб, позицій основних глобальних суб’єктів та призводить 
до перешкоджання задоволенню мети, нейтралізації, зміни поглядів однієї сторін, 
компромісу або до інтеграції суб’єктів конфлікту.

У запропонованому визначені предметна складова відображена в формі 
міжнародних відносин (з великою кількістю країн) або відносин між головними гло-
бальними суб’єктами геополітики та геоекономіки. Базисна складова полягає в тому, 
що основою глобального конфлікту є протиріччя, яке охоплює усе людство. Процесу-
альна складова представлена у вигляді відкритої боротьби та протистояння. Суб’єктна 
складова в глобальному конфлікті виражається основними глобальними суб’єктами. 
Причинна складова виражається в несумісних, взаємовиключних інтересах, цінностях, 
потребах та позиціях. Наслідкова складова відображена в перешкоджанні задоволенню 
мети, нейтралізації, зміни поглядів однієї з сторін, інтеграції суб’єктів конфлікту або 
компромісі.

Висновки. Проаналізувавши різноманітні визначення поняття «конфлікт», мож-
ливо визначити такі дискурси, в яких він виражається: ситуативний, антагоністичний, 
інтеракційний, взаємовідношення конфлікту і протиріччя. Ситуативний дискурс 
відображає конфлікт як певну ситуацію боротьби чи конкуренції (М. Пірен, Л. Козер, 
К. Боулдінг).

Антагоністичний дискурс представляє конфлікт як крайню, гостру форму 
протиріччя, як нерозв’язне в даних умовах протиріччя (Р. Дарендорф). В інтеракційному 
дискурсі конфлікт виражається як взаємодія (А. Здравомислов).

В дискурсі взаємовідношення конфлікту і протиріччя відображається відмінність 
між поняттям «конфлікт» і «протиріччя», та розкривається їх взаємозв’язок та 
взаємовідношення (Г. Штракс, А. Дмитрієв, В. Котигоренко, Л. Смірнягін, Г. Козирєв).
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Враховуючи розглянуті дискурси, ми пропонуємо власне визначення поняття 
«конфлікт». Отже, конфлікт – це форма відносин, що проявляється у вигляді відкритої 
боротьби та протистояння, є соціальним відхиленням та виникає на основі протиріччя у 
наслідок несумісних, взаємовиключних інтересів, цінностей, потреб, позицій суб’єктів 
та призводить до перешкоджання задоволенню мети, нейтралізації, зміни поглядів 
однієї сторін, компромісу або до інтеграції суб’єктів конфлікту.

У цьому визначенні існують такі смислові складові: предметна, базисна, проце-
суальна, суб’єктна, причинна та наслідкова.

Визначивши зміст родового поняття «конфлікт», ми розглянули глобальний 
конфлікт та визначили, що доречно розуміти глобальний конфлікт, як новий рівень 
родового (мегарівень). В такій оптиці розгляду глобальний конфлікт в своїй основі 
має протиріччя, яке зачіпає усе людство, взаємодію головних глобальних суб’єктів та 
може впливати на неосновні глобальні суб’єкти.

Отже, визначивши смислове наповнення поняття «глобальний конфлікт», яке є 
родовим мегарівня, ми можемо перейти до дослідження регіональних конфліктів та 
можливості їх переростання в глобальні конфлікти.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анцупов А., Шипилов А. Словарь конфликтолога / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 
СПб. : Питер, 2006. – 526 с.

2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / Ральф 
Дарендорф ; пер . с нем. Л. Ю. Пантиной. – М. : РОССПЭН, 2002. – 288 с.

3. Дмитриев А. Конфликтология : Учебное пособие / А. В. Дмитриев. – М. : Гардарики, 
2000. – 320 с.

4. Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття : моногра-
фія / Сергій Іванович Здіорук. – К. : Знання України, 2005. – 552 с.

5. Здравомыслов А.  Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. – М. : Аспект-Пресс, 
1996. – 317 с.

6. Козер Л. Функции социального конфликта / Льюис Козер ; пер.с англ. О. А. Назарова ; 
под общ. ред. Л. Г. Ионина. – М. : Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 
– 208 с.

7. Козырев Г. Введение в конфликтологию : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний / Г. И. Козырев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 176 с.

8. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні : політологічний 
концепт / В. О. Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 722 с.

9. Пірен М. Конфліктологія : підручник / Марія Іванівна Пірен. – К. : МАУП, 2003. – 
360 с.

10. Словник іншомовних слів Мельничука [Електронний ресурс]. – 1985. – Режим 
доступу до ресурсу: http://slovopedia.org.ua/42/53395/280473.html

11. Словник української мови: в 11 томах / [уклад. Білодід І. К., Бурячок А. А., Ві-
нник В. О. та ін.]. – К.: Наукова думка, Т.8. – 1977. – 927 с.

12. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина [Електронний ресурс]. – 1998. – 
Режим доступу до ресурсу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15245/%D0%93%
D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99.

13. Штракс Г. Социальное противоречие / Г. М. Штракс. – М. : Мысль, 1977. – 158 с.



165Соціологічна концептуалізація поняття «глобальний конфлікт»
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

14. Boulding K. Confl ict and Defense. A General Theory / Kenneth E. Boulding. – New York : 
Harper, 1962. – 349 p.

15. Cambridge Dictionaries [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://
dictionary.cambridge.org/ru/.

REFERENCES:

1. Anatolіу Antsupov ta Anatoliy Shypylov, Dictionary of the confl ictologist (SPb.: Pyter, 
2006), 526. (in Ukrainian).

2. Darendorf Ral′f, Contemporary social confl ict. Essay on Freedom Policy (Moskva: 
ROSSPЭN, 2002), 288. (in Ukrainian).

3. Dmytryev Anatoliy, Confl ictology: A Tutorial (Moskva: Hardaryky, 2000), 320. (in Ukrai-
nian).

4. Zdioruk Serhiy, Socio-Religious Relations: Challenges of the XXI century Ukraine (Kyiv: 
Znannya Ukrayiny, 2005), 552. (in Ukrainian).

5. Zdravomыslov Andrey, Sociology confl ict (Moskva: Aspekt-Press, 1996), 317. (in Ukrai-
nian).

6. Kozer L’yuys, Functions of social confl ict(Moskva: Ydeуa-Press, Dom yntellektual′noу 
knyhy, 2000), 208. (in Ukrainian).

7. Kozыrev Hennadіу, Introduction to confl ict resolution: textbook for students of higher edu-
cational institutions (Moskva: VLADOS, 2001), 176. (in Ukrainian).

8. Kotyhorenko Viktor, Ethnic confl ict and confl ict in modern Ukraine: political science con-
cept (Kyiv: Svitohlуad, 2004), 722. (in Ukrainian).

9. Piren Marіуa, Confl ict: Tutorial (Kyiv: MAUP, 2003), 360. (in Ukrainian).
10. The dictionary of foreign words Melnychuk, 1985, http://slovopedia.org.ua/42/53395/280473.

html. (in Ukrainian).
11. Dictionary of the Ukrainian language, in 11 volumes: 8 (Kyiv: Naukova dumka, 1977), 927. 

(in Ukrainian).
12. The Explanatory Dictionary of Foreign Words LP Krysina, 1998, http://dic.academic.ru/

dic.nsf/dic_fwords/15245/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9B%D
0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99. (in Ukrainian).

13. Shtraks Hryhorіу, Social contradiction (Moskva: Mуsl′, 1977), 158. (in Ukrainian).
14. Boulding Kenneth. Confl ict and Defense. A General Theory (New York: Harper, 1962), 

349. (in Ukrainian).
15. Cambridge Dictionaries, http://dictionary.cambridge.org/ru/. (in Ukrainian).

Стаття надійшла до редколегії 21.11.2016
Прийнята до друку 24.11.2016



166 Я. С. Пилипенко
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

DEFINITION OF «GLOBAL CONFLICT»

Y. S. Pilipenko

Zaporizhzhya National University, Department of Sociology,
Str. Zhukovsky, 66, Zaporozhye, 69600,

pilipenko.yana90@gmail.com

In the article the subject fi eld, semantic formation and development of the concept of 
«global confl ict». Refi ned demarcation of the concepts of «confl ict» and «contradiction». 
The article continued guidance paradigm to study confl ict as the basis of the concept of 
confl ict, but is observed that not every confl ict is transformed into confl ict. After analyzing 
different defi nition of «confl ict» we can defi ne these discourses in which he expressed: 
situational, antagonistic, interactive and discourse of relationship confl ict and contradiction. 
Situational discourse refl ects the confl ict as a struggle or competition situation (M. Piren, 
L. Coser, K.  Boulding).

Antagonistic discourse presents the confl ict as extreme, an acute form of contradiction 
as insoluble contradictions in this circumstances (R. Dahrendorf). And interactive discourse 
confl ict is expressed as the interaction (A. Zdravomyslov).

In the discourse of relationship confl ict and contradiction refl ected the difference 
between the concept of «confl ict» and «contradiction» and revealed their relationship 
(G. Shtraks, A. Dmitriev, V. Kotyhorenko, L. Smirnyagin, G. Kozyrev).

We study these semantic components of the concept of «confl ict» as a basic, substantive, 
procedural, subject, causal. The author argues that in order to determine the most fully refl ects 
the essence of the concept of «confl ict», it must include all of the components. Based on this, 
the author proposes a defi nition of «confl ict» and «global confl ict». 

Global confl ict of the author defi nes as a form of international relations or relationships 
between the main actors of geopolitics and geo-economics, expressed in the form of open 
struggle and resistance, and controversy arises on the basis that covers all mankind in 
consequence of inconsistent, mutually exclusive interests , values, needs, attitudes and key 
global actors leads to obstruction of satisfaction goals, neutralization, change views of one 
of the parties, or to compromise the integration of confl ict.

Global confl ict is defi ned as a generic concept of a new class (mega-level). He brings 
experience of major global subjects and can affect on the non-core global subjects.

Keywords: confl ict, contradiction, contrast, confrontation, clashes, global, global 
confl ict.
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Найбільш важливим для розуміння передбачуваних наслідків нинішньої хвилі 
глобалізації становлять дискусії Ч. Тіллі і І. Валлерстайна. Соціальні науки перетвори-
лися на частину цієї традиції і стали настільки зацикленими на вивченні характеристик 
і еволюції саме цієї сучасної «світ-системи», що ми не готові до розуміння того, що, 
наші відчуття, можуть бути її кінцем або, принаймні, її радикальним перетворенням. 
Ч. Тіллі, завжди усвідомлював важливість світового капіталізму в процесах виникнення 
національних держав,локальних соціальних взаємодій, а з іншого боку, І. Валлерстайн, 
у вивченні  світових  процесів.

Ключові слова: глобалізація,розбіжності,економічні перетворення,процеси.

Історія завжди призводить до безладдя стрункі концептуальні побудови та теорії, 
на основі яких ми намагаємося зрозуміти минуле і передбачити майбутнє світу.

«Глобалізація» може бути невірним визначенням того, що відбувається в дійсності. 
Щоб зрозуміти суть реальних глобальних змін, Дж.Аррігі пропонує поглянути на 
ці процеси через призму розбіжностей між макросоціологічними школами Ч.Тіллі і 
І.Валлерстайна. [1]

У сучасні часи після того, як термін імперіалізм практично зник з соціально-
наукового питання пояснення надано в терміні «глобалізація», але воно знаходить-
ся в пошуку теорій, здатних роз’яснити все те, що пропонується нашій увазі при 
використанні цього терміна. З огляду до значення даного поняття, необхідно почати з 
вивчення процесів, які розуміються під назвою «глобалізація» і які дійсно заслуговують 
на нашу увагу.

Щоб зрозуміти, що таке глобалізація, і отримати деяке розуміння можливих і 
ймовірних результатів взаємопов’язаних процесів і подій, які має на увазі це поняття, 
ми повинні розуміти три речі. По-перше, ми повинні розуміти, що ж насправді є но-
вим в нинішній хвилі глобалізації в порівнянні з більш ранніми її хвилями. По-друге, 
нам потрібне розуміння того, яким чином дійсні новації, якщо такі взагалі є, можуть 
бути вписані в передбачувану еволюційну модель послідовних хвиль глобалізації. І, 
нарешті, нам необхідно точно знати, чи дійсно (а якщо так, то яким чином) новації, 
які не вкладаються в неї, можуть імовірно вести і до відходу від минулих моделей 
відтворення і розвитку капіталізму.

© Шевель І. П., 2016

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10. С. 
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2016. Issue 10. P. 



168 І. П. Шевель
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

Постановка проблеми. За ці ж двадцять п’ять  років відбулося таке: розширення 
система ТНК породила два інших процеси, які набрали чинності і підтвердили думку 
про те, що існує тільки одна неподільна і глобальна ринкова економіка. Перший процес 
став відомий як «фінансова глобалізація», а другий – як відродження неоутилітаристскої 
доктрини «мінімальної держави». Вираз «фінансова глобалізація» використовується 
для позначення процесу реінтеграції цих ринків в єдиний, в основному нерегульований, 
глобальний ринок. В результаті цієї реінтеграції та дерегуляції світові приватні фінанси 
– «високі фінанси», як їх називали в XIX столітті, злетіли і досягли нових висот влади 
і впливу в справах націй. [2, p. 268].

«Сьогодні фрази «світова економіка «,» світовий ринок «і навіть» світ-система «є 
багато використовуваними фразами, які постійно використовуються на вустах політиків, 
коментаторів засобів масової інформації, а також безробітних. Мало хто знає, що 
найбільш значущим джерелом, була робота,яку розпочали соціологи і надали цим ви-
разам життя на початку 70-х рр. ХХ століття .Соціологи не тільки відчули глобальний 
характер економічних взаємозв’язків 20 років тому, і до того як це увійшло в широкий 
суспільний дискурс, а й зрозуміли, що багато подібних взаємин сягають своїм корінням 
в минуле. Протягом цього часу народи земної кулі стали пов’язаними в одне єдине 
утворення: сучасну світ-систему» [3, p. 387–388, 4. р. 319].

Глобалізація продемонструвала обгрунтованість макросоціології і не підірвала її 
законності – багато в чому справедливі. Далеко не  популярна світ-системна термінологія 
Іммануїла Валлерстайна, який  попередив, що протилежні цілі можуть привести до 
серйозної плутанини в науковому середовищі і, ще гірше, привести до безладдя, який 
взагалі підірве нашу здатність дозволу висунутих проблем. [5, p.108]. Зі свого боку, 
Чарльз Тіллі попередив, що глобалізація являє серйозну загрозу для основних передумов 
їх дослідницької методології, тому що «система окремих, чітко окреслених суверенних 
держав, які довго служили її прихованим підставою, швидко розпадається» [7, p. 3–4].

Більш важливим є той факт, що, як показує недавня полеміка між Ч.Тіллі і І. Вал-
лерстайном, у кожного варіанта історичної макросоціології в осмисленні глобалізації 
як важливої макросоціологічної проблеми є свої провали і свої винаходи. Метою ро-
боти є проаналізувати обмін думок Ч.Тілліі І.Валлерстайна, їх погляди та визначення 
глобалізації. Ч.Тіллі визначає глобалізацію як «збільшення в географічному діапазоні 
локально послідовних соціальних взаємодій, особливо, коли це збільшення поширює 
істотну частину всіх взаємодій через міжнародні або міжконтинентальні кордони». Він 
передбачає, що протягом минулого тисячоліття саме таким чином і виникли, як мінімум, 
три хвилі політичної та економічної глобалізації. Перша хвиля пройшла в XIII столітті, 
коли освіту Монгольської імперії створило умови для появи афро-євразійської світової 
торговельної системи, детально проаналізованої Джанет Абу-Луход (Abu-Lughod 1989). 
Друга – в XVI столітті, «коли європейська комерційна і військова експансія поєднала 
Індійський океан з Карибським морем густою мережею обміну і панування». Третя – в 
XIX столітті, коли імперіалістична лихоманка підпорядкувала чотири п’ятих світового 
земного простору панування європейських народів. [7, p. 1–2].

Ч.Тіллі представляє грунтовний доказ свого аналізу того, що ми, можливо, 
переживаємо нову хвилю глобалізації. У його подальшому обговоренні впливу цієї нової 
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хвилі глобалізації на права і досягнення працюючих. він протиставляє її попередньої 
хвилі по впливу на сучасну національну державу, його силу і ефективність. В ході хвилі 
XIX століття, що починається приблизно в 1850 р, держави (в основному європейські 
та західні, які і є, власне, предметом обговорення в дискусії Ч.Тіллі) значно вдоскона-
лили свої способи впливу на технологічні інновації, зайнятість, інвестиції і фінанси. Це 
сталося за рахунок більш енергійного втручання держави (через моніторинг і контроль) 
у процеси накопичення, руху і переміщення капіталу, товарів, людей та ідей всередині 
і за межами національних кордонів. В ході нинішньої хвилі, держави, навпаки, втрача-
ють свою здатність контролювати і управляти такими фондами та потоками, а також, 
відповідно, і проводити ефективну соціальну політику. «Транснаціональні корпорації, 
міжнародні банківські синдикати і великі кримінальні структури безпосередньо беруть 
участь в деяких з цих змін, але вони також випливають на появи таких наднаціональних 
утворень, як ЄС» [7,p. 14–18].

У своїй відповіді І.Валлерстайн стверджує, що, в основному, він повністю зго-
ден із зображеною картиною Ч.Тіллі, за винятком двох тісно пов’язаних питань. По-
перше, І. Валлерстайн відкидає тезу про те, що «джерелом занепаду сильної держави 
є підйом» потужних наднаціональних організацій», чимало з яких представляють со-
бою транснаціональні корпорації». Згідно з його точки зору, потужні наднаціональні 
організації, такі як МВФ, існують тому, що існують потужні держави, які підтримують 
їх. Що важливіше, «транснаціональні корпорації займають сьогодні ту ж саму струк-
турну позицію щодо держав, як і всі їх світові попередники, починаючи з Фугеров і 
голландської Ост-Індійської компанії, і закінчуючи манчестерськими мануфактурами 
XIX століття, мають потребу в державах і ведуть з ними боротьбу. Вони потребують 
підтримки держави для забезпечення глобальних спроб монополізації і, отже, гаран-
тування більш високого рівня прибутку, так само як і для сприяння в обмеженні вимог 
трудящих класів. З іншого боку, вони борються з державою як захисником застарілих 
інтересів або проти його надмірної чутливості до вимог працюючих. Так, сьогодні є 
факси, які діють швидше, ніж телеграф, що функціонує швидше, ніж посильні. Але ж 
основні економічні процеси залишаються тими ж самими ... Що змінилося за останній 
час – так це не економіка світ-системи, а її політика »[6, p. 24–25].

Ми можемо побачити, по-перше, розбіжність І. Валлерстайна з Ч. Тіллі, яка вказує 
на теоретичні схеми, які повинні бути заново переосмислені фахівцями, по-друге, 
розбіжність вказує на положення, які потребують додаткового опрацювання. Однак, 
дозвольте зауважити, що ці розбіжності виникають в контексті базового консенсусу з 
боку обох напрямків з приводу того, що глобалізація не є настільки безпрецедентним 
явищем, як вважає більшість дослідників, і що розуміння сенсу і перспектив даного 
явища вимагає тимчасового горизонту, який охоплює швидше століття, ніж десятиліття. 
Ця згода саме по собі є важливим загальним підгрунттям, на якій два варіанти історичної 
макросоціології можуть об’єднати свої сили, щоб зрозуміти, що собою являє нинішня 
хвиля глобалізації

Також багатообіцяючим є обмін ролями, що виник після обміну думками. Ч. Тіллі, 
де його історична макросоціологія була прямо заснована на національних державах як 
основних одиницях аналізу, так серйозно сприймаються інститути світового капіталізму, 
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яке відхиляє  положення про значення національних держав як основної рушійної і 
творчої сили сучасного світу. А І.Валлерстайн, чия історична макросоціологія таким 
же чином була заснована на світовій капіталістичній системі як основній одиниці 
аналізу, підтримує ідею збереження значущості національних держав до такої міри, 
що відхиляє принципову новизну інститутів світового капіталізму. Нам не слід надто 
переоцінювати цю перестановку, тому що Ч. Тіллі завжди усвідомлював важливість 
світового капіталізму в процесах виникнення національних держав, як, з іншого боку,  
І. Валлерстайна, який в процесах формування та експансії світового капіталізму завжди 
відводив важливу роль національної держави.

Отже, треба зосередитися на трьох проблемах, які, вимагають глибокого 
обмірковування з боку однієї або обох шкіл історичної макросоціології. Перші дві 
проблеми відносяться до розбіжностей між І. Валлерстайном і Ч. Тіллі: по-перше, чи 
збереглася сьогодні та ж структурна позиція провідних ділових організацій світового 
капіталізму щодо держав, якою вона була починаючи з XVI століття, і по-друге, чи є дійсні 
новації нинішньої хвилі глобалізації тією перешкодою, про яке спіткнулися домінуючі 
інститути світового капіталізму перед обличчям об’єднаних вимог робітничого класу 
Заходу і народів Третього світу. Третя проблема торкнулася тільки дискусій статті Ч. 
Тіллі і з без присутності І. Валлерстайна. Це питання, яке виникло в зв’язку з видимим 
переміщенням епіцентру глобальної економіки в Східну Азію, де він і перебував під 
час першої хвилі глобалізації за списком Ч .Тіллі.[7]

Завершуючи, увагу на  питання, було порушено в ході дискусії Ч. Тіллі і І. Вал-
лерстайна, але який є найбільш важливим для розуміння передбачуваних наслідків 
нинішньої хвилі глобалізації. Справа в тому, що в ході саме першої хвилі глобалізації 
європейські держави поступово здобули мир та перетворили його в нову, більш щільно 
пов’язану систему, ядром якої стала Європа. Хоча безпосередній центр розширює 
системи «мігрував» від країни до країни і в кінцевому підсумку виявився в Північній 
Америці, «він залишався в межах загальної культурної зони, в яку не входили держави 
Африки, Латинської Америки та Азії. І хоча основні економічні та політичні інститути 
ядра системи і зазнали суттєвих перетворень, в цілому вони, однак, залишилися в межах 
західної культурної традиції». Соціальні науки перетворилися на частину цієї традиції 
і стали настільки зацикленими на вивченні характеристик і еволюції саме цієї сучасної 
«світ-системи», що ми не готові до розуміння того, що, на наші відчуття, може бути її 
кінцем або, принаймні, її радикальним перетворенням »[8, p. 281–282].

Відчуття того, що нас чекає якийсь радикальний зсув, часто затьмарюється тим, що «ба-
гато колишніх європейських колоній в Африці і на Близькому Сході, здобувши незалежність 
після Другої світової війни, фактично стали займати більш низьке місце в світовій системі» 
[8,p. 370]. Але незважаючи на все це, як зазначалося раніше, ослаблення сили багатьох 
«незахідних» держав і подальша централізація владних ресурсів на історичному Заході 
супроводжувалася одночасним економічним підйомом держав, значно більш віддалених 
від традиційних західних центрів сили, що не має прецедентів в сучасності. Цей підйом 
все ще багато в чому не стабільний, доказом чого є тривала фінансова криза в Східній Азії. 

Хоча централізація засобів масового ураження в руках США безпрецедентна, у 
Сполучених Штатів немає ні людських, ні фінансових ресурсів, необхідних для того, 
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щоб перетворити її в ефективну світову могутність. І хоча жодна з держав Східної 
Азії, які розбагатіли під щитом гегемонії США, все ще не може кинути виклик США 
з військової точки зору, також справедливо і те, що жодне з них не готове видати карт-
бланш, не кажучи вже про пролиття крові, для захисту і збереження американської 
військової переваги.

Замість того щоб спостерігати звичайний синтез вищої військової та фінансової 
влади, характерний для всіх минулих випадків зміни лідерства в ешелонах світового 
капіталізму, ми є свідками безпрецедентного розколу, в ході якого глобальна військова 
перевага залишається в руках згасаючого західного гегемона, а світова фінансова влада 
переходить в руки Східної Азії [9]. 

Обидві школи історичної макросоціології мало говорять про те, якими можуть бути 
ці правила, і про те, як контролювати процес, який може в кінцевому підсумку їх по-
родити. На думку автора, це пояснюється тим, що обидві школи намагалися помістити 
нинішній підйом Східної Азії в непридатні для цього теоретичні схеми. Можливо, при-
йшов час випробувати протилежну стратегію, тобто переосмислити ці схеми в світлі 
переміщення центру глобальної економіки в Східну Азію.
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Most important for understanding the anticipated effects of the current wave of glo-
balization are discussions Ch.Tilli and I.Vallerstayna. Social sciences have become part of 
this tradition and became so fi xated on «studying the characteristics and evolution of this 
very modern « world-system « that we are not prepared to understand that our feelings may 
be its end, or at least its radical transformation . Ch.Tilli always aware of the importance of 
world capitalism in the process of nation-states, local 

At fi rst glance it might appear that globalization has thrown macrosociology greater 
challenge. Is not globalization blurs the internal structure and the independence of individual 
states from which comes macrosociology? Do not switch the spotlight on transnational 
interconnectedness of state formation and capital accumulation process, which is based on 
an analysis of macrosociology? These questions  Ch.Tilli, I.Vallerstayn trying to explain in 
his works.

Also promising is the role reversal, arising after an exchange of views. Ch.Tilli where its 
historical macrosociology was directly based on the nation-state as the basic unit of analysis 
so seriously the emerging institutions of world capitalism, which denies to defend the position 
earlier about the importance of the nation-state as the main driver and the creative power 
of the modern world. I.Vallerstayn where its historical macrosociology in the same way 
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was based on the world capitalist system as the basic unit of analysis, supports the idea of 
continuing signifi cance of national states to the extent that reject the novelty of the emerging 
institutions of world capitalism. We should not be too overestimate the adjustment, because 
Ch.Tilli well aware of the importance of world capitalism in the process of the emergence 
of nation-states, as well as on the other side of Immanuel Wallerstein, who in the process of 
formation and expansion of world capitalism always has an important role of the nation-state.

Keywords: globalization, differences, economic transformation, processes.
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Після розпаду радянського режиму і розширення кордонів Євросоюзу, поняття 
і тема Пограниччя особливо цікава для дослідження. Територія Пограниччя постра-
дянського простору розглядається як територія перехідного суспільства, в яких три-
вають процеси політичного, культурного та економічного переходу.

У міжнародному порівняльному дослідженні «Молодь на пограниччях 
Центрально-Східної Європи» (травень 2015р.) низку питань було присвячено питан-
ням досвіду працевлаштування випускників шкіл. У статті представлено результати 
опитування випускників шкіл  Пограниччя про наявний у них досвід зайнятості, а 
саме тимчасову, вторинну  зайнятість та уявлення про майбутнє працевлаштування.  
Показано, що  молодь зайнята саме на тимчасових робочих місцях або підробітках. 
Для молоді тимчасова зайнятість є своєрідним трампліном для інтеграції до ринку 
праці, вона дає можливість поєднувати роботу і навчання, отримувати певний досвід, 
наявність якого на сьогодні є однією з першочергових умов, що висувають роботодавці 
до молодих співробітників. Неофіційна, вторинна зайнятість дозволяє забезпечи-
ти мобільність та більш високий рівень зайнятості, знижуючи ризик безробіття і 
підвищуючи шанси працевлаштування. Однак не слід забувати, що для працівника 
нестандартна зайнятість, перш за все, пов’язана з відсутністю соціального захисту. 
До об’єктивних недоліків неофіційної зайнятості для працівників можна віднести і 
низьку оплату праці, відсутність контролю за безпекою робочого місця і в більшості 
випадків – відсутність перспектив кар’єрного зростання.

Набір нестандартних форм зайнятості різноманітний і може включати різні фор-
ми і сфери діяльності. Тимчасова, непостійна або випадкова зайнятість (зайнятість 
на основі строкових трудових контрактів, на основі договорів на виконання певного 
обсягу робіт, сезонна зайнятість і т. д.) набули поширення в нашій країні в умовах 
перехідної економіки, як стратегія адаптації населення до змінних умов. Підробіток 
та часткова зайнятість учнів шкіл може розглядатись, як елемент «дорослішання». 
Отримання власних грошей, як власна практика адаптації до доролого життя. Крім 
того, через роботу випускники отримують можливість накопичувати людський капітал, 
соціальні зв’язки, комунікацію, вміння пристосовуватсь до різних життєвих ситуацій.

Ключові слова: пограниччя, тимчасова, вторинна зайнятість, випускники, праця, 
самозайнятість.    
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Вступ. Особливості географічного розташування прикордонних регіонів,  визнача-
ють переваги в їх функціонуванні та розвитку.  Зокрема соціально-економічні переваги, 
котрі реалізуються в рамках прикордонного співробітництва: раціональне, всебічне і 
повніше використання місцевих природніх, демографічних ресурсів, рекреаційних 
можливостей регіону з метою підвищення ефективності соціального життя краю, 
зайнятості працездатного населення і поліпшення його життєвого рівня; здійснення 
науково–виробничого та науково-технічного співробітництва; розвиток та зміцнення 
прикордонної інфраструктури.

Аналіз останніх наукових досліджень. В терміні «пограниччя» або «приграниччя» 
префікс «по-» або «при» фіксують направленість руху вздовж лінії кордону. Як зазначає, 
Д. В. Сергеєв, мешканці прикордоння соціально мобільні і підприємливі.  Населення, 
що живе в прикордонних ритмах, значно відрізняються від ритмів інших (центральних 
регіонів) [1]. Тому надзвичайно цікавим є вивчення умов, тенденцій функціонування 
прикордонних територій [2].

Понад усе, варто враховувати концепцію Пограниччя в рамках поняття  «центр» 
і «периферія». Ієрархічне розмежування сучасного світу на ядро, напівпериферію, і 
периферію представлено в теорії Валерстайна [3].  В рамках цієї теорії концептуалізація 
Пограниччя онтологічно пов’язана з топологізацією тієї частини (зони) простору, яка 
знаходиться на значній віддаленості від центру, де формуються певні змісти і акуму-
люються ресурси.  При цьому «центр» визначається як акумуляція ресурсів, сукупність 
яких дозволяє йому домінувати над периферіями.

Термінами «центр-периферія» оперує також український соціолог Ю. Савельєв, 
коли розглядає можливості європейської інтеграції для України, Білорусі та Молдови, 
називаючи ці країни «східноєвропейським пограниччям» [4]. Проте варто відмітити, 
що Пограниччя – це не периферія в прямому значенні цього слова. Місце Погра-
ниччя в теоріях зовсім неоднозначне. Скоріше Пограниччя – це зона між двома або 
декількома центрами. Якщо периферія визначається тим, що запозичує ідентичність 
у цивілізаційних центрів, притягуються до них, як до магніту, і часто звертається до 
центру за символічними змістом, то «кордон» несе в собі самостійний зміст роздвоєння 
і демаркації [5]. 

Кордони пересікання цивілізацій – це місце протиставлення різних культур, 
ідеологій, боротьби різних ідентичностей. Можемо говорити, що на території Погра-
ниччя будуть локалізуватися два види культурних процесів: кристалізація опозицій і 
взаємна адаптація практик взаємодії. Результатом кристалізації виступає сегрегація 
культур і поселень, а також наростання суперництва між сторонами. Результатом же 
адаптації виступає взаємопроникнення культур (угорських, словацьких, румунських 
слів в мові населення Закарпаття). 

Перенесення змісту периферії на Пограниччя лежить в основі парадигми  По-
граниччя Східної та Центральної Європи польського соціолога Т. Зарицького [6].  
Згідно з цією концепцією, якщо Пограниччя розглядати  як форму периферії, то воно 
співвідноситься до різних центрів, в яких артикулюються різні цінності. Причому 
територія і населення Пограниччя може притягується до двох цивілізаційних центрів 
одночасно. Результатом подібного процесу може стати ціннісне «опустошення» По-
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граниччя. Якщо розглядати Пограниччя як вид периферії, то з нього відбувається відтік 
усього креативного в цивілізаційні центри, а саме пограничне населення, як населення 
периферії, виступає слабким виразником цінностей і культурної специфіки центра. Саме 
така позиція визначально робить центр привелегійованим полюсом ідентичностей та 
ресурсів, що притягує інші території. Ця концепція повторює концептуалізацію «ядра–
периферії» Валерстайна. 

Ідея виділення даної пограничної субцивілізації містить в собі два критерії – 
територіальний і культурний: територіальний визначає певний регіон, а культур-
ний відображає культурні особливості, що дозволяє відносити певний регіон до 
субцивілізації. Саме існування Пограниччя передбачає наявність в ньому багатьох 
ціннісно-нормативних систем, формальних і неформальних механізмів досягнення 
життєвих цілей, проте їх можна трактувати, і як свободу діяльності суб’єктів в умо-
вах відсутності або ослаблення загальних нормативно-ціннісних систем регуляції 
поведінки.

Мета статті - порівняти досвід тимчасової, вторинної зайнятості випускників шкіл 
на територіях Пограниччя України, Польщі, Угорщини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Неофіційна, вторинна зайнятість 
дозволяє деякою мірою забезпечити мобільність та більш високий рівень зайнятості, 
знижуючи ризик безробіття і підвищуючи шанси працевлаштування. Це, безумовно, 
відповідає інтересам працівників. Оскільки відкривається можливість підробляти, 
отримувати перші власні гроші та відчувати себе незалежним. Однак не слід забува-
ти, що для працівника нестандартна зайнятість, перш за все, пов’язана з відсутністю 
соціального захисту. До об’єктивних недоліків неофіційної зайнятості для працівників 
можна віднести і низьку оплату праці, відсутність контролю за безпекою робочого місця 
і в більшості випадків – відсутність перспектив кар’єрного зростання.

Набір нестандартних форм зайнятості різноманітний і може включати різні форми 
і сфери діяльності. Частково зайнятими прийнято вважати працівників, мають трудові 
контракти на певний термін або виконання певного обсягу робіт, а також мають сезон-
ну, випадкову або разову роботу [7].  Тимчасова, непостійна або випадкова зайнятість 
(зайнятість на основі строкових трудових контрактів, на основі договорів на виконання 
певного обсягу робіт, сезонна зайнятість і т. д.) набули поширення в нашій країні в 
умовах перехідної економіки, як стратегія адаптації населення до змінних умов. Дані 
форми нестандартної зайнятості з точки зору раціонального використання робочого 
часу були вигідні тільки роботодавцю, оскільки дозволяли: наймати працівників на 
короткий термін, не «тримати в штаті», не платити постійну заробітну платню; не 
перевантажувати роботою вже наявних штатних співробітників, що призвело б до 
погіршення якості продукції, або послуг. Для тимчасових, непостійних або випадкових 
працівників раціональність використання робочого часу не грає будь-якої ролі, а не-
стандартна зайнятість може погіршувати їх становище з точки зору гарантій зайнятості, 
рівня оплати праці і т. д., проте не для учнів, які навчаються [8].  

 Існують два основні підходи до її визначення неповної зайнятість (part – time 
employment) – кількісний і якісний. У першому випадку до неповної зайняті відносять 
працівників із тривалістю робочого часу менше певної «нормальної» величини (за-
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звичай це 35 або 40 робочих годин на тиждень; прийнято називати таких працівників 
«мало занятими»), у другому – працівників, які при відповіді на питання щодо режиму 
зайнятості відповідають, що мають трудові контракти на неповний робочий час. Цей вид 
застосовувався у нас в країні ще в радянський період, але його масштаби збільшилися в 
90–ті рр. ХХ ст. У радянський період неповну зайнятість вибирали для себе працівники, 
які не мали можливості працювати протягом повного робочого часу (студенти, люди з 
інвалідністю, жінки, що мали малолітніх дітей [9]. 

Самостійну зайнятість (self-employment), яка складається з роботодавців, членів 
виробничих кооперативів та самозайнятих у вузькому сенсі (own – account work-
ers). Характеризується тим, що ця група працюючих не є найманими працівниками. 
Особи, що відносяться до неї, використовують свої підприємницькі здібності для 
організації трудової діяльності. При цьому характерною ознакою праці самозайнятих 
є раціональне використання робочого часу: працівник зацікавлений в тому, щоб за 
мінімально можливий робочий час досягти максимальних результатів праці, тому що 
від цього залежить їх прибуток і тривалість не тільки робочого, але і вільного часу. В 
умовах ринкової економіки самозайнятість є прогресивною формою зайнятості. Як 
підкреслюють А. А. Розмова і М. А. Ягодкіна, «... відкриття власної справи дозволяє 
... багато в чому вирішити проблему зайнятості для не найсильніших з точки зору 
конкурентоспроможності на ринку праці груп економічно активного населення ...». 
Таким чином, самозайнятість є заходом боротьби з бідністю, бо більшість самозайнятих 
працюють у власному домогосподарстві [9]. 

Зайнятість в домашніх господарствах населення (household employment) - це осо-
би, які виробляють товари або послуги в домашніх умовах або для продажу на ринку, 
або для власного споживання. У багатьох країнах (включаючи Україну) зайнятість в 
домогосподарствах дозволяє виробляти  продукти як для власного споживання, так і 
продажу на ринку, використовуючи працю членів сім’ї.

Надомна праця (така форма зайнятості, при якій працівник працює виключно 
вдома) дозволяв працівникові розподіляти робочий час на свій розсуд і раціонально 
його використовувати, тобто це була одна з перших форм роботи, що характеризуються 
гнучкістю робочого часу. 

Так в міжнародному порівняльному соціологічному дослідженні один з блоків за-
питань анкети було присвячено дослідженню думок випускників шкіл пограниччя про 
тимчасову зайнятість, підприємливість та відношення до праці. Дослідження під назвою 
«Молодь на пограниччях Центрально–Східної Європи» було проведено в травні 2015 
року в Україні (Закарпатська, Харківська, Львівська області), Угорщині (м. Ніредьгаза), 
Польщі (м. Жешув). Було опитано близько 2 тис. випускників загальноосвітніх шкіл 
методом анкетування. 

Молодь має більше шансів бути зайнятою на тимчасових робочих місцях.  Для них 
непостійна зайнятість є своєрідним трампліном для інтеграції до ринку праці, вона дає 
можливість поєднувати роботу і навчання, отримувати необхідний досвід та здобути 
певний стаж, наявність якого сьогодні є однією з першочергових умов, що висува-
ють роботодавці для молодих співробітників. Найбільший ризик фактичної неповної 
зайнятості існує для осіб пенсійного віку (60–70 років) та для молоді (15–24 та 25–29 
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років). З одного боку, вони менше, ніж інші вікові групи, зацікавлені в отриманні ро-
бочих місць на повний час, з іншого боку, за інших рівних умовах роботодавці воліють 
наймати на такі робочі місця не їх, а представників інших вікових груп.

Для учнів, що працюють, гнучкість ринку праці виявляється в можливості  ство-
рення тимчасових, неповних або неформальних робочих місць, допомагаючи батькам та 
отримуючи певний матеріальний зиск. Розглядаючи структуру непостійної зайнятості, 
можна зробити висновок, що частка випадкової зайнятості значно більша в містах, де 
знайти випадкові підробітки легше, а для сільської місцевості більш характерною є 
тимчасова зайнятість, яка відповідає сезонності сільськогосподарських робіт.

Саме можливість поєднувати навчання та роботу може страти однієї із страте-
гій подолання кризи в Україні, підвищення мотивації молоді до отримання освіти та 
формуванні досвіду незалежності та самостійності у випускників шкіл. Основними 
завданнями тимчасової зайнятості можуть виступати такі елементи, як: залучення до 
праці, отримання професійного досвіду, що може допомогти з майбутнім визначенням 
професії та сфери діяльності, розширення сфери послуг, що надаються молодими людь-
ми на ринку праці та підвищення якості цих послуг, дає можливість адаптуватися до 
трудового колективу і навчитись нести відповідальність за роботу, зайняти час молодим 
людям, провести його з користю, отримуючи за це ще і матеріальну винагороду. Варто 
відмітити, що затребуваність молоді на вторинному ринку праці в умовах кризи може 
бути високою, проте сам механізм реалізації, організаційний етап та працевлаштування 
за складним.

Щодо досвіду зайнятості, то офіційне працевлаштування (трудовий договір, кон-
тракт) зі значною превагою переважає серед опитаних випускників м. Ніредьгаза 
(Угорщина) – 33,7 %. Це пов’язано з тим фактором, що вік опитані респондентів 
19 років, тобто вони можуть вже працювати офіційно, поєднуючи навчання та роботу та 
волонтерську діяльність, яка може стати досвідом до отримання майбутньої професії. 
Проте варто відзначити, що в цілому серед опитаних переважає неофіційна праця, 
без контракту, а саме більше, ніж третьої частини опитаних. Зайнятість повний чи 
неповний робочий день переважає серед опитаних в Закарпатській області (Україна) 
та учнів Харківської області – 11,9 %. Найвищі відсотки отримує неофіційна праця 
без контракту  у всіх опитаних респондентів (від 32,7 % до 44,9 %), крім опитаних м. 
Ніредьгаза (Угорщина). При чому 44,9 % відсотків опитаних учнів м. Жешів працює 
неофіційно, бачимо, що неофіційна занятість характерна не лише для нашої країни. 

Ще варто зауважити, що серед учні в Угорщині (86 %) та Польщі (85,7 %) мають 
досвід  зайнятості, а опитані учні України лише близько 60% мають такий досвід. На-
певно, це пов’язано з рядом фактів, а саме: з віком, адже випускники в цих країнах 
мають близько 19 років;  з умовами та можливістю підробляти в самій державі.

Згідно з результатами дослідження, опитані респонденти у своїх уявленнях про 
майбутню працю притримуються думки, що стабільна, надійна робота, яку можна 
виконувати як на робочому місці так і вдома (дистанційна з використанням Інтернету, 
комп’ютера чи мобільного телефону) є привабливішою для них, за стабільна, надійна 
робота – щоденна кількагодинна праця в однаковий час на робочому місці, крім 
випускників м. Жешів (58,8%). Хоча зайнятість на одному робочому місці із стабільною 
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оплатою займає другу позицію у відповідях респондентів. Причому робота вдома, не-
залежно від тривалості та типу договору, укладеного з роботодавцем, робота на повний 
робочий день з можливістю додаткових підробітків та робота тільки за договором, 
тимчасовий контракт не стільки бажаною і стабільною для молодих людей.

Таблиця 1
Основні сфери зайнятості  випускників шкіл, %

Закарпатська 
обл.

Угорщина
(Ніредьгаза)

Польща
(Жежів)

Львівська 
обл.

Харківська 
обл.

Оплачувана праця 
(трудовий договір, 
контракт) 

9,4 33,7 17,3 2,7 5,8

Повний чи неповний 
робочий день 14,7 7,8 4,4 6,7 11,9
Неофіційна праця, без 
контракту 32,7 10,9 44,9 35,11 37,9
Волонтерство 3,8 44,3 19 13,2 6,5
Оплачувана практика 2,4 5,4 10,5 0,2 3,0
Інший вид праці 1,5 12,2 5,1 0,75 4,2
Не працював 36,3 14 14,3 39,5 41,4

Внаслідок глобальної інформатизації суспільства, розвитку більш модернізованих 
комп’ютерних потужностей все більшої популярності отримує віддалена робота – 
«дистанційна» зайнятість поза офісом. З кожним роком неухильно зростає кількість 
працівників даної сфери – «фрілансерів». Велику популярність «фрілансерство» набирає 
з розвитком інформаційних технологій і мережі інтернет, що дозволяє працівникам 
виконувати певні завдання в більш комфортних умовах. В цьому і полягає основна 
позитивна особливість даного виду зайнятості. З позитивних аспектів можна виділити 
вільний вибір професії та місця роботи, зручний графік, відсутність обмежень за віком 
і статтю, що сприяє підвищенню продуктивності праці і збільшення вільного часу.

Основними видами робіт для неповнолітніх є: занятість в сільському господарстві, 
ремонтні роботи в слюсарських, меблевих майстернях, підробіток в сфері реклами, 
кур’єрські послуги, підсобні роботи на виробничих підприємствах, торгівля, громадське 
харчування, надання соціальних послуг (догляд за перестарілими, інвалідами) [10].  Так 
серед опитаних випускників пограниччя переважає сезонна зайнятість в будівництві 
(41,9 %), виробництві продукції  (34,5 %) особливо серед випускників Закарпатської 
області (Україна). Можливо, учні були залучені до цієї сфери під час літніх канікул, 
що дозволило поєднувати навчання та роботу. Робота в рекламі (16,4 %) переважає 
серед опитаних Львівської області (Україна) та Харківської області (Україна) 10,3 %, 
напевно, в містах легше знайти роботу в цій сфері. Зайнятість в сільському господарстві 
переважає серед опитаних м. Жешів (Польща). Про досвід зайнятості в торгівлі 
відмітили опитані міст, а саме близько 15 % м. Жешів, м. Ніредьгаза, Львівська об-
ласть. Досить дивно, адже в прикордонних територіях є значна частина людей, що 
займається торгівлею пов’язаною з різницею в цінах прикордонних територій. Можли-
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во, ця торгівля в більшості випадків є дрібною контрабандою, тому про неї не звучить 
у відповідях опитаних респондентів.

Таблиця 2
Уявлення випускників шкіл щодо майбутньої зайнятості, %

  Закарпатська 
обл.

Харківська 
обл.

Угорщина 
(Ніредьгаза)

Львівська 
обл.

Польща
(Жешів)

Стабільна, надійна 
робота – щоденна 

кількагодинна праця 
в однаковий час на 
робочому місці 

34,0 28,0 25,9 34,7 58,8

Стабільна, надійна 
робота, яку можна 
виконувати як на 

робочому місці так і 
вдома 

41,2 52,3 44,3 52,0 19,7

Робота вдома, 
незалежно від 

тривалості та типу 
договору, укладеного з 

роботодавцем

5,3 4,9 6,7 4,8 8,5

Робота на повний 
робочий день з 

можливістю додаткових 
підробітків 

7,3 5,8 17,0 2,6 6,1

Робота тільки за 
договором, тимчасовий 

контракт
6,2 1,6 1,7 3,8 1,0

Інше 3,2 3,3 3,1 0,8 2,4

 Надання соціальних послуг (16,8 %) та волонтерська діяльність переважає серед 
опитаних м. Ніредьгаза (Угорщина). Цей факт можна пояснити тим, що опитуван-
ня проводилось серед учнів, більшість з яких мали бажання отримувати освіту за 
спеціальністю «соціальна робота», перед вступом проходячи практику в соціальній 
сфері.

Основним бажанням випускників щодо майбутнього працевлаштування є зайнятість 
у приватній сфері. Напевно, більшість опитаних співвідносить приватну сферу з висо-
кими прибутками, значними матеріальними вигодами. Бажання працювати в цій сфері 
значно переважає серед опитаних випускників Львівської області (50,8 %).  Близько 
четвертої частини опитаних має бажання створити власний бізнес (23,5 % – 28 % опи-
таних), хоча лише 3,3 % опитаних випускників у м. Дрогобич. Найбільший відсоток 
опитаних випускників м. Ніредьгаза (Угорщина) має бажання працювати в державному 
секторі, можливо, це пов’язано з досить хорошими соціальними гарантіями та опла-
тою праці державних службовців. Близько четвертої частини, опитаних випускників, 
бажають створити власну справу, крім опитаних респондентів у Львівській області 



181Зайнятість молоді на пограниччях Центрально–Східної Європи
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

(3,3 %). Цей показник є досить високим серед опитаних, адже в загальному, лише 
близько 10-15 % всіх людей мають схильність до підприємницької діяльності, яка 
завжди співвідноситься із ризиком, ініціативністю і наполегливістю характеру. Щодо 
бажання виїхати, то найбільший відсоток переважає також в опитаних випускників 
Польщі (м. Жешів) – це 19,7 %, та  Закарпатської області – 18,0 %, 15,6 % – опитаних 
випускників м. Ніредьгаза (Угорщина). Саме тут найбільше спрацьовує теорія погра-
ниччя «Центр – периферія», відповідно до якої відбувається відтік населення до більш 
перспективних центрів. 

Висновки. Результати нашого дослідження показують зацікавленість випускників 
шкіл тематикою своєї майбутньої зайнятості. Початок трудової діяльності раніше 
починається в учнів Угорщини та Польщі. Проте зрозуміло, що як представни-
ки іноземних країн (Польщі, Угорщини), так і українські випускники мотивовані в 
основному матеріальними факторами, можливістю заробляти для себе та своєї сім’ї, 
тобто переважає розгляд праці як засобу досягнення матеріального благополуччя. 
Для цього молоді люди змушені будуть в умовах непростої ситуації на ринку праці 
працевлаштовуватись, жертвуючи своїми професійними очікуваннями і орієнтаціями.

Робимо висновок, що не відчувається суттєвої різниці між представниками різних 
регіонів у відповідях з приводу бачення, що таке праця, майбутнього робочого місця та 
досвіду зайнятості. Звичайно,  в сьогоднішніх умовах молодь змушена адаптуватися, 
реалізуючи високу трудову мобільність. Важливою є готовність зайнятись вигідною з  
точки зору оплати працею, багато працювати для забезпечення матеріального благопо-
луччя, незалежно від того чи буде співпадати характер майбутньої сфери зайнятості з 
отриманою спеціальністю. Крім того, готовність до зміни професійної діяльності, по-
явою різних нетрадиційних, нестандартних форм зайнятості на ринку праці (тимчасової, 
нестандартної зайнятості, що дозволить суміщати роботу та навчання).

Підробіток та часткова зайнятість учнів шкіл може розглядатись, як елемент 
«дорослішання». Отримання власних грошей, як власна практика адаптації до доро-
лого життя. Крім того, через роботу випускники отримують можливість накопичувати 
людський капітал, соціальні зв’язки, комунікацію, вміння пристосовуватсь до різних 
життєвих ситуацій. Основними шляхами отримання роботи виступають, напевно, 
соціальні зв’язки, контакти і мережі взаємопітримки, які в майбутньому можуть пере-
творитись на цінний соціальний капітал.
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Youth is more likely to be employed in temporary jobs. For young workers, changeable 
employment is a so-called springboard for the integration into the labor market, it makes it 
possible to combine work and studying, get the necessary experience and gain some experi-
ence, the availability of which is now one of the primary conditions that is put forward by 
employers of young workers. In the article presents the rezaults of  international comparative 
sociological survey. Which was dedicated to the research of views of the school graduates 
living in a border area. It was regarded to the topic of a temporary employment, enterprise 
and attitude to the work.    Youth is more likely to be employed in temporary jobs. For young 
workers, changeable employment is a so-called springboard for the integration into the labor 
market, it makes it possible to combine work and studying, get the necessary experience and 
gain some experience, the availability of which is now one of the primary conditions that 
is put forward by employers of young workers. One of the two blocks of questions from 
the questionnaire in the international comparative sociological survey was dedicated to the 
research of views of the school graduates living in a border area. It was regarded to the topic 
of a temporary employment, enterprise and attitude to the work. The research entitled as 
«Youth on the border territory of Central and Eastern Europe» was held in 2015 in Ukraine 
in the following towns (Lviv region, Transcarpathian region,  Kharkiv region), also in other 
neighboring countries as Hungary (Nyíregyháza) ans Poland  (Rzeszów). 

Keywords: border area labor market, informal employment, temporary jobs, self-
employment.
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«ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО-III»: КОМПАРАТИВНИЙ 
АНАЛІЗ КРАЇН ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО СВІТУ 

О. Г. Конончук

Рівненський державний гуманітарний університет,
 вул. Пластова, 31, каб. 229, 33000, 
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У статті розглянуто теоретичну концепція «Громадянське суспільство–III», яка 
представлена як новітня концепція до розуміння демократично стійкого громадян-
ського суспільства в світі та Україні зокрема. Автор посилається на засновника кон-
цепції, професора Каліфорнійського університету Джефрі Александера та видатного 
німецького філософа й соціолога, Юргена Габермаса, який відновив нове бачення 
концепції громадянського суспільства у другій половині ХХ ст.. У  статті проведений 
компаративний аналіз розвитку сектору організацій громадянського суспільства (ОГС) 
в країнах постсоціалістичного простору в період з 1997 по 2015 рр.. Для проведення 
аналізу автор використовує «Індекс сталості розвитку організацій громадянського 
суспільства» («CSO Sustainability Index»), який розроблений Агентством США з між-
народного розвитку (USAID). Автор проводить регіональне порівняння у графічному 
форматі, опираючись на результати дослідження USAID. Значну увагу приділено 
процесу формування громадянського суспільства в Україні та порівнюють показники 
сталого розвитку громадянського суспільства з іншими країнами в регіоні Центральної 
та Східної Європи і Євразії.

Метою статті є розкриття змісту концепції «Громадянське суспільство–III» та іі 
теоретико-методологічної трансформації в процесі історичного розвитку. Розкрито 
можливість адаптації даної концепції в рамках новітніх методів дослідження, зокрема 
методів, пов’язаних з використанням вимірювальної техніки для дослідження рівня 
та стану сталості сектора організацій громадянського суспільства в світі та Україні 
зокрема. Значну увагу приділено вимірюванню рівня громадянського суспільства в 
Україні в період з кінця ХХ початку ХХI ст..

Ключові слова: Громадянське суспільство, концепція «Громадянське суспіль-
ство–III», компаративний аналіз, індекс демократизації, «Індекс сталості розвитку 
організацій громадянського суспільства».

«Громадянське суспільство-III» – це одна з моделей громадянського суспільства, 
яку запровадив у науковий обіг професор Каліфорнійського університету Джефрі Алек-
сандер. Взявши за основу часовий (історичний) критерій, Дж. Александер виділив 3 
моделі громадянського суспільства: «Громадянське суспільство-I», «Громадянське 
суспільство-II» та «Громадянське суспільство-III» [6, p. 1–19]. Перший тип характери-
зується як ранньобуржуазне суспільство, в якому зростала роль міжособових контрактів 
та громадських асоціацій, історично охоплює період з кінця XVII до першої половини 
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XIX ст.. Другий тип можна пояснити як громадянське суспільство з загостреними 
соціальними суперечностями та значною мірою «здичавіння», тривав від середини 
XIX до другої половини XX ст.. У  першій половині ХХ ст. в низці країн громадянське 
суспільство взагалі на деякий час сходить зі сцени внаслідок гіпертрофії державних 
функцій «легітимного насильства» (фашизм і сталінізм). Не дивно, що концепція гро-
мадянського суспільства стає непопулярною [2]. 

«Громадянське суспільство-ІІІ» як концепція відродилось у другій половині 
ХХ ст., насамперед завдяки працям відомого німецького філософа і соціолога Юргена 
Габермаса. Його теорії соціальної комунікації та «публічної сфери» («сфери відкри-
тості») справили суттєвий вплив на подальшу інтерпретацію поняття, за допомогою 
якого спочатку було розроблено «стратегію трансформування диктаторських режимів» 
у Центральній та Східній Європі, а потім його було використано для пояснення успіхів 
і невдач у процесі переходу до ринку й демократії [1, c. 26]. 

Втім, у другій половині ХХ ст. концепція громадянського суспільства «ожила» не 
лише в цьому регіоні. Сфера її застосування поширилась мало не на весь світ. Нові 
реалії суспільства загального добробуту в країнах розвиненої демократії привернули до 
нього увагу тих учених, які намагаються знайти способи поєднання зусиль держави і 
громадянського суспільства в досягненні рівної свободи та більшої справедливості для 
всіх, а також у формуванні соціального капіталу, який за даними деяких дослідників 
почав занепадати зі вступом країн Заходу в інформаційну еру.

Варто зазначити, що типологія Джефрі Александера є на сьогодні однією з най-
більш вживаних у науковому колі і якщо перші дві типологічні моделі відійшли в ми-
нуле, то третя модель, «Громадянське суспільство-III» є нічим іншим як реальністю. 
«Громадянське суспільство-III» – це суспільство нового середнього класу в країнах 
загального добробуту, а також молодої демократії. І якщо з країнами Англосаксон-
ського і Західноєвропейського регіонів все зрозуміло – це країни загального добро-
буту з домінуючим середнім класом, то з так званими молодими демократіями не все 
так просто. Більшість молодих демократій сформувалась після краху соціалістичного 
(комуністичного) блоку в Центрально-Східній Європі та Центральній Азії, проте чи 
можна на сьогодні з повною впевненістю сказати, що всі країни в цих регіонах досягли 
рівня консолідації демократії та мають сформоване громадянське суспільство? Автор 
вважає, що до молодих демократій можна з абсолютною впевненістю віднести країни 
Центральної Європи та Прибалтики. Країни, що утворилися після розпаду СРСР (крім 
Балтійських) та деякі країни Балканського півострова  скоріше перебувають на роздо-
ріжжі між авторитаризмом та демократією, між громадянським та «не-громадянським» 
суспільством.

Звісно, можна сказати, що молоді незалежні держави тільки стали та шлях по-
будови демократії та формування громадянського суспільства, але чи  це так? Для по-
яснення найдоцільніше буде використовувати транзитологічну парадигму. Транзитивні 
країни – це країни перехідного типу, від недемократичних політичних режимів до 
демократичних. І поки певна країна не пройде всі фази переходу від авторитаризму до 
демократії та не досягне стану консолідації демократії, то і вважатися демократичною 
вона не може. Весь час поки триває перехід, країна буде носити клеймо «транзитивної» 
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(«перехідної») або «гібридної», гірше цього може бути тільки зворотній перехід, від 
ще не сформованої демократичної системи до старої, авторитарної [4, с. 45–46]. При-
кладів зворотного переходу на сьогодні вже є достатньо, найбільш яскравими можуть 
виступати Білорусь, Узбекистан, Туркменістан, крім цього, до рангу авторитарних 
відносять Росію, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан. Використовуючи статистич-
ні дані за індексом «Nations in Transit» («Розвиток демократії в країнах перехідного 
періоду»), який розроблений міжнародною громадською організацією Freedom House 
(Дім свободи) варто вказати, що до категорії країн з гібридною, або перехідною по-
літичною системою, які перебувають на зламі авторитаризму та демократії, увійшли: 
Македонія (4,00), Албанія (4,18), Боснія і Герцеговина (4,43), Грузія (4,68), Молдова 
(4,86) та  останнє місце в цій категорії і сумарне 19 зайняла Україна з показником в 4,93 
бала (станом на 2014 р.). Розрахункова методика включає в себе семибальну шкалу, де 
показнику 1 відповідає найвищий рівень демократичності, тоді як показнику 7 – най-
нижчий, країни, що отримують бали від 5 до 7 входять в категорії напівконсолідованого 
та консолідованого авторитаризму [3].

Американський політолог Збігнєв Бжезінський зазначив, що демократичний пере-
хід охоплює 3 етапи і може тривати від 6 до 30 років [8, p. 110],  тому потрібно сказати, 
що Україна ще має час завершити світ транзит, проте останній етап, яким виступає 
консолідація політичної системи, триває в кращому випадку 5 років, а в Україні цей 
етап ще не почався. Інший американський політолог, Томас Карозерс зазначив, що 
країни постсоціалістичного блоку, які не завершили свій транзит, опинилися в так 
званій «сірій зоні», вони є між авторитаризмом і демократією, свій шлях до демокра-
тії начебто почали, але завершити його так і не можуть, або ж не хочуть [9]. Автор 
повністю погоджується з цим твердженням, проте потрібно додати, що в «сірій зоні» 
залишилось не так вже й багато країн. Значна частина молодих демократій завершили 
свій транзит і можуть вважатися демократичними, інші повернулися до авторитаризму 
і назвати їх перехідними було б не вірно. На жаль, Україна також перебуває в сірій зоні 
і визначається як перехідна країна з гібридною політичною системою. 

Україна здобула свою незалежність на початку 90-х років і за цей час уже мала 3 
можливості сформулювати демократичну систему та розвинути громадянське суспільство. 
Суспільно-політичні перетворення в Україні нагадують хвилеподібний зв’язок, на зразок 
трьох хвиль демократизації Хантінгтона [5], або ж трьох періодів у розвитку громадянського 
суспільства Александера [6]. Початок 90-х років – боротьба за незалежність та побудову 
демократії. Починаючи з 1993 року, суспільно-політичні перетворення у напрямку побудови 
демократії уповільнились. Помаранчева революція 2004 року ознаменувала собою повер-
нення боротьби за побудову демократичної України, а активність громадського сектора до-
сягає своєї вершини. Більшість аналітиків пишуть, що в цей час в Україні сформулювалося 
громадянське суспільство, проте тільки варто було оформитися новій владі як громадський 
сектор призупинив свою активність, а правлячі сили не використали своєї можливості для 
побудови України Європейського зразка. Відкат почався ще в кінці правління помаранчевих, 
а з приходом нової влади ситуація тільки погіршилась. Революцію Гідності  кінця 2013 
початку 2014 років можна вважати початком третьої української хвилі демократизації, що 
призвело  до активізації громадянського суспільства.
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З огляду на вищесказане, навряд чи можна сказати, що в Україні сформулювалося 
стійке громадянське суспільство, однозначної позиції немає, проте потрібно зазначити, 
що це вже не вперше воно формується і тут же згасає, Україна начебто завершує свій 
перехід до демократії, але знову влізає в «сіру зону», поки не настане час для нового 
поштовху. 

На початку XX ст., британський державний діяч та теоретик у галузі порівняльної 
демократії, Джеймс Брайс зазначив: «Те, що нам потрібно – це факти, факти і ще раз 
факти» [7] і важко не погодитись з цим висловом, адже факти відображають реальний 
стан речей. Використовуючи «Індекс сталості розвитку організацій громадянського 
суспільства», автор вирішив продемонструвати  статистичні показники і провести 
компаративний аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні та країнах пост-
соціалістичного простору. На жаль, в Україні порівняльній складовій виділяють не 
настільки суттєву роль як це роблять на Заході, а представлення статистичних даних 
можна охарактеризувати як малопублічне.

«Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства» («CSO 
Sustainability Index») проводиться щорічно, починаючи з 1997 року, Агентством США 
по міжнародному розвитку (United States Agency for International Development – USAID). 
Протягом усього періоду проведення досліджень, вимірювання сталості розвитку орга-
нізацій громадянського суспільства (ОГС) проводилось у 29 країнах постсоціалістично-
го простору, офіційно зазначених як регіон Центральної та Східної Європи і Євразії. В 
останні декілька років географія дослідження поширилась на регіони Близького Сходу 
та Північної Африки, а також на країни південніше від Сахари. Натомість в 2015 році 
дослідження перестали проводитись в  субрегіоні Центральна Азія [11, 12, 13].

Щодо методики та методології оцінювання, в індексі сталого розвитку ОГС, по-
трібно вказати на основні особливості. В кожній країні для оцінювання рівня сталості 
ОГС складається комісія, яка по семи основним критеріям виставляє конкретні бали, 
серед них: 1) правове середовище; 2) організаційна спроможність; 3) фінансова жит-
тєздатність; 4) громадське представництво; 5) надання послуг; 6) інфраструктура; 
7) ставлення з боку громадськості. В кінці виставляється загальна оцінка сталості ОГС в 
країні. Наступним етапом виступає написання звіту, який відправляється у Вашингтон, 
де за погодженням американських експертів визначається чи потрібно вносити певні 
корегування. В результаті аналізу звіт можуть відправити на доопрацювання, або ж 
остаточно затвердити і внести дані до загального звіту по регіону, який публікується 
в наступному календарному році.

Виставлення оцінок здійснюється по семибальній шкалі, де показнику  від 1 до 3 
відповідає високий рівень сталості ОГС; показнику від 3 до 5 балів – середній рівень; 
і показнику від 5 до 7 – низький [10], його ж можна назвати як відсутність громадян-
ського суспільства в його класичному розумінні.

Для наочності проведеної роботи наведемо статистичні показники за індексом сталості 
ОГС для України й країн Центральної та Східної Європи і Євразії, умовно цей регіон можна 
назвати постсоціалістичним. За результатами останніх проведених досліджень за 2015 р., 
які опублікувались в поточному 2016 році, Україна має найкращі показники сталості ОГС 
для себе за всі роки проведених досліджень – 3,3 бала (див. діагр. 1; 2) [11, 12, 13].
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Діаграма 1

Діаграма 2

З інфографіки можна побачити, що розвиток громадського сектора в Україні хоча 
і не швидко, проте поліпшується. За звітом, поданим USAID в 2015 році – це найви-
щий рівень розвитку ОГС протягом усього періоду проведених досліджень. Звісно, 
зростання є дуже повільним і це значною мірою гальмує розвиток ОГС в Україні, до 
того ж після революції Гідності цей показник, здавалося, повинен був підскочити зна-
чно вище ніж він є зараз. 

Щодо основних показників, то тут яскраво помітно, що за двома критеріями із 
семи є значне відхилення: громадське представництво з показником в 2,1 бала має до-
волі високе щорічне зростання і вже на сьогодні відповідає консолідації ОГС, тоді як 
фінансова життєздатність перебуває  на низькому рівні і майже не зростає протягом 
останніх років, 4,2 бала відповідно. За іншими критеріями, ситуація, або ж поліпши-
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лась на 0,1 бала в порівнянні з 2014 роком, або ж залишилась незмінною, позитивним 
моментом можна назвати і те, що протягом останніх років по жодній із категорій не 
відбувалося спаду показників.

Поруч із хронологічним порівнянням сталості ОГС в Україні буде доречно провести 
регіональний компаративний аналіз України з країнами Центрально-Східної Європи 
та Євразії. Сам регіон  поділений на 4 субрегіони: 1) Північний (Чехія, Польща, Угор-
щина, Словаччина, Словенія, Литва, Латвія, Естонія); 2) Південний (Албанія, Боснія 
і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Косово, Македонія, Чорногорія, Сербія, Румунія); 
3) Євразія (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Білорусь, Росія, Україна); та 4) 
Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан,Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан). 
Найкращий середній показник в регіоні має Північний субрегіон, далі йде Південний, 
за ним субрегіон Євразія і найгіршим середнім показником відзначено Центральну 
Азію (дослідження в цьому субрегіоні станом на 2015 рік не проводились). Для на-
очності продемонструємо 3 інфографіки по субрегіонам за 2015 рік (див. діагр. 3; 4; 
5) та зведену таблицю по регіону (див. табл. 1) [11, 12, 13].

Діаграма 3

З інфографіки бачимо, що найкращий показник розвитку ОГС належить Естонії, не 
набагато від неї відстає Польща, далі з дещо більшим відривом щільною групою ідуть 
Чехія, Латвія, Литва та Словаччина, всі ці країни входять до категорії консолідованих 
громадянських суспільств, а от Угорщина і Словенія в цю когорту вже не потрапляють, в 
них відзначено середній показник розвитку ОГС. Також варто відзначити, що за останні 
3 роки серед країн субрегіону спад постерігався лише в Словаччині та Угорщині.

Найвищий рівень розвитку ОГС в Південному субрегіоні притаманний для Хор-
ватії, далі з незначним відривом розташована Болгарія, решта країн мають дещо гірші 
показники. Всі 9 країн розташовані в категорії із частковим рівнем розвитку ОГС. У цій 
групі особливу увагу може привернути така країна як Косово, яка не входить в ООН 
та не має статусу держави. Саме завдяки  цій особливості аналітики USAID термін 
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«держава» повністю замінюють категорією «країна». Автор роботи виявляє солідар-
ність з американськими колегами і також при згадуванні назв регіонів і субрегіонів 
використовує категорію «країна». 

Діаграма 4

Діаграма 5
 
Субрегіон Євразія включає в себе не всі країни на материку, а тільки 7 з них, які 

входять в групу постсоціалістичних. Серед досліджуваних країн цього субрегіону 
можна відразу зазначити, що Україна має найкращі показники розвитку ОГС, до того 
ж з доволі суттєвим відривом від решти країн. Протягом останніх років Україна, Мол-
дова та Грузія мають позитивну динаміку у формуванні громадянського суспільства, 
тоді як Росія, Білорусь та Азербайджан, навпаки, негативну. До того ж Азербайджан і 
Білорусь входять в категорію з низьким рівнем розвитку ОГС [13].

Україна із 29 (24 станом на 2015 р.) досліджуваних країн поділяє 8–9 місця з 
Болгарією, що є порівняно високим показником в регіоні. Характерною особливістю 
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виступає і той момент, що в Україні сектор ОГС розвинений значно краще ніж у Росії 
та Білорусі, але водночас поступається основному стратегічному партнеру в Європей-
ському Союзі – Польщі. Динаміка зростання хоча і є незначною, проте плацдарм для 
подальшого розвитку присутній (див. табл. 1) [13].

Таблиця 1
Результати дослідження USAID, за рівнем розвитку сектора 
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Північний субрегіон
Чехія
Естонія
Угорщина
Латвія
Литва
Польща
Словаччина
Словенія

2,7
1,9
3,1
2,3
2,1
2,1
3,0
3,2

2,9
2,4
3,3
3,0
2,7
2,6
3,1
3,7

3,2
2,4
4,1
3,3
3,2
2,9
3,7
4,5

1,9
1,8
3,9
1,9
1,9
1,5
2,6
3,3

2,4
2,3
3,1
2,4
3,3
2,2
2,6
3,3

2,7
1,6
2,9
2,2
3,0
1,5
2,9
3,5

2,3
1,9
3,7
2,9
2,4
2,2
2,5
3,3

2,6
2,0
3,4
2,6
2,7
2,1
2,9
3,5

Середній бал 2,6 3,0 3,4 2,4 2,7 2,5 2,7 2,7
Південний субрегіон

Албанія
Бос. і Герц.
Болгарія
Хорватія
Косово
Македонія
Чорногорія
Румунія
Сербія

3,8
3,4
2,5
3,0
3,6
3,7
3,5
3,6
4,0

3,7
3,4
4,1
3,2
3,8
3,8
4,2
3,5
4,1

4,5
4,8
4,3
4,3
4,7
4,4
5,0
4,2
4,8

3,3
3,2
2,7
3,1
3,7
3,6
3,5
3,6
3,5

3,7
3,9
3,1
3,1
3,8
3,8
4,0
3,2
4,2

3,8
3,8
3,1
2,7
3,7
3,3
3,8
3,1
3,4

3,7
3,5
3,4
3,1
3,5
4,4
4,2
3,8
4,5

3,8
3,7
3,3
3,2
3,8
3,9
4,0
3,6
4,1

Середній бал 3,5 3,8 4,6 3,4 3,6 3,4 3,8 3,7
Субрегіон Євразія

Вірменія 
Азербайджан
Білорусія
Грузія
Молдова 
Росія
Україна

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

3,7
5,7
4,9
4,3
3,7
4,5
3,3

5,2
6,3
6,4
5,0
4,7
5,0
4,2

3,2
5,9
5,4
3,9
3,3
4,6
2,1

3,8
5,0
5,2
4,1
4,2
4,2
3,2

3,2
5,5
5,2
4,3
3,4
4,1
3,4

3,9
5,7
5,7
3,8
3,9
5,0
3,3

3,8
5,8
5,6
4,1
3,9
4,7
3,3

Середній бал 4,8 4,3 5,3 4,1 4,2 4,2 4,5 4,5

Отже, старі типологічні моделі громадянського суспільства поступово відходять 
в минуле, на їх місце стає нова методологія, яка використовує вимірювальну техніку 
для дослідження рівня розвитку демократії, громадянського суспільства, стану сво-
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боди тощо. Відображення реальних результатів на лінійній шкалі включає в себе 
різноманітний спектр суджень: від аналізу законодавчої бази певної  країни і реалізації 
її на практиці до суб’єктивних тверджень провідних фахівців у цій галузі [10]. Відомий 
французький філософ-картезіанець Рене Декарт зауважив, що «Все пізнається в 
порівнянні». Порівняння і дотепер залишається одним з ефективних методів вивчення 
та аналізу суспільно-політичних процесів і явищ, зокрема рівня розвитку демократії 
в різних країнах світу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянсько-
го суспільства / Ендрю Арато, Джин Л. Коен // Політична думка. – 1995. – №1. – 
С. 25–31.

2. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення / Джон Кін. – Київ: 
КІС; АНОД, 2000. – 192 с.

3. Развитие демократии в странах переходного периода // Экспертно-аналитический 
портал «Центр гуманитарных технологий»; [Електронний ресурс]: – Режим доступу: 
http://gtmarket.ru/ratings/nations-in-transit/info

4. Романюк О. Моделі посткомуністичних трансформацій / Олександр Романюк // По-
літичний менеджмент. – 2006. – № 3 – С. 35–50.

5. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / Сэмюэль Хантинг-
тон; [пер. с англ.]. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2003. – 368 с.

6. Alexander J. C. Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalization / Jeffrey C. Alexan-
der. – London etc.: Sage, 1998. – VIII, 246 p. 

7. Bryce J. Modern Democracies / James Bryce. – New York: Macmillan, 1921; [Електро-
нний ресурс]: – Режим доступу: http://oll.libertyfund.org/titles/2084

8. Brzezinski Z. Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century 
/ Zbigniew Brzezinski. – New York: Liberty, 1989. – 278 p.

9. Carothers T. The end of Transition Paradigm / Thomas Carothers  // Journal of Democracy. 
– 2002. – Vol. 13. – No. 1. – P. 5–21.

10. CSO Sustainability Index Methodology // USAID From the American People; [Електро-
нний ресурс]: – Режим доступу: https://www.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-
rights-and-governance/cso-sustainability-index-methodology  

11. The 2013 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia // USAID 
From the American People; [Електронний ресурс]: –Режим доступу: https://www.usaid.
gov/sites/default/fi les/documents/1863/E%26E%202013%20CSOSI%20Final%2010-29-
14.pdf

12. The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia // USAID 
From the American People; [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.usaid.
gov/sites/default/fi les/documents/1863/CSOSI-Report-FINAL-7-2-15.pdf

13. The 2015 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia; [Елек-
тронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.usaid.gov/sites/default/fi les/docu-
ments/1861/Europe_Eurasia_CSOSIReport_2015_Update8-29-16.pdf



193«Громадянське суспільство-III»: компаративний аналіз країн постсоціалістичного світу
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

REFERENCES

1. Arato Endri͡ u, Koen Dz͡heral′d, «Vidrodz͡henni͡ a, zanepad i rekonstrukt͡ sii͡ a kont͡ sept͡ siï 
hromadi͡ ans′koho suspil′stva», Politychna dumka 1 (1995): 25-31.

2. Kin Dz͡hon, Hromadi͡ ans′ke suspil′stvo. Stari obrazy, nove bachenni͡ a (Kyïv: KIS; ANOD, 
2000), 192.

3. «Razvytye demokratyy v stranakh perekhodnoho peryoda», Эkspertno-analytycheskyĭ por-
tal «T͡sentr humanytarnыkh tekhnolohyĭ, 2016, http://gtmarket.ru/ratings/nations-in-transit/
info.

4. Romani͡ uk Oleksandr, «Modeli postkomunistychnykh transformat͡ siĭ», Politychnyĭ 
menedz͡hment 3 (2006): 35–50.

5. Khantynhton Sэmi͡ uel, Tret′i͡ a volna. Demokratyzat͡ syi͡ a v kont͡ se XX (Moskva: «Rossyĭskai͡ a 
polytycheskai͡ a эnt͡ syklopedyi͡ a» (ROSSPЭN), 2003), 368.

6. Alexander Jeffrey, Real Civil Societies: Dilemmas of Institutionalization (London etc.: 
Sage, 1998), 246.

7. Bryce James, «Modern Democracies», New York, 1921, http://oll.libertyfund.org/ti-
tles/2084.

8. Brzezinski Zbigniew, Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth 
Century (New York: Liberty, 1989): 278.

9. Carothers Thomas, «The end of Transition Paradigm», Journal of Democracy 1 (2002): 
5-21.

10. «CSO Sustainability Index Methodology», USAID From the American People, accessed 
February 19, 2016, https://www.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-rights-and-gov-
ernance/cso-sustainability-index-methodology.

11. «The 2013 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia», 
USAID From the American People, 2013, https://www.usaid.gov/sites/default/fi les/
documents/1863/E%26E%202013%20CSOSI%20Final%2010-29-14.pdf

12. «The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia», US-
AID From the American People, 2014, https://www.usaid.gov/sites/default/fi les/docu-
ments/1863/CSOSI-Report-FINAL-7-2-15.pdf.

13. «The 2015 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia», USAID 
From the American People, accessed December 15, 2016, https://www.usaid.gov/sites/de-
fault/fi les/documents/1861/Europe_Eurasia_CSOSIReport_2015_Update8-29-16.pdf.

Стаття надійшла до редколегії 22.07.2016
Прийнята до друку 19.08.2016



194 О. Г. Конончук
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

«CIVIL SOCIETY–III»: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COUNTRIES OF POST-

SOCIALIST WORLD

O. G. Kononchuk
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The article deals with the theoretical concept of «civil society-III», which is presented 
as a new concept for understanding of democratically sustainable civil society in the world 
and in Ukraine in particular. The author refers to the founder of the concept, professor of the 
University of California Jeffrey Alexander, and the famous German philosopher and sociolo-
gist Jürgen Habermas, who restored a new vision of the concept of civil society in the second 
half of the 20th century. The comparative analysis of the sector of civil society organizations 
(CSOs) in the post-socialist space in 1997–2016 by using the «CSO Sustainability Index», 
which was developed by the US Agency for International Development (USAID), is made. 
The data of the regional comparison, based on the results of the USAID study, is presented 
in graphic format. Much attention is paid to the process of formation of civil society in 
Ukraine. The indicators of sustainable development of civil society in Ukraine and in other 
countries of Central and Eastern Europe and Eurasia are compared.

The goal of the article is to reveal the concept of «civil society-III» and its theoretical 
and methodological transformation in the process of historical development. The possibility 
of adapting the concept as part of new research methods, including methods involving the 
use of measuring instruments for the study of the level and state of sustainability of CSOs 
sector in the world and in Ukraine in particular is shown. Much attention is paid to measuring 
the level of civil society in Ukraine in the end of the 20th – beginning of the 21st century.

Keywords: civil society, concept of «civil society-III», comparative analysis, index of 
democratization, CSO Sustainability Index.
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ПАРТИСИПАТИВНІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ В СУЧАСНОМУ 
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Статтю присвячено вивченню зміни природи і спрямованості сучасних медіа в 
бік соціальних медіа, змін типів комунікативної активності суспільства, а також окре-
мому аналізу підлягали  інтерактивні можливості інтернет-видань і соціальних медіа 
трансформують процеси комунікативної й соціальної партиципації сучасної людини. 
Аналіз сучасних інтерпретацій соціальної місії журналістики дозволяє окреслити 
чотири базові моделі: «модель четвертої влади», «модель соціальної ангажованості», 
«інформаційна модель» та «медіа як посередник». Отже, можна виділити чотири дже-
рела влади журналістів у сучасному суспільстві. А саме: створення нової реальності 
авторитету, децентралізація  влади й тим самим її ослаблення, зниження довіри до 
влади шляхом різного роду викриттів і журналістських розслідувань і, нарешті, сво-
го роду деконструкція ідеологій і критична позиція журналістів, що перебувають у 
своєрідній опозиції до будь-якої влади. Об’єкти нашого дослідження визначались як 
«медіа-практики участі» або партисипативні медіа, що з’явилися в останні 10–15 роки, 
як типи соціальної й громадянської активності, обумовлені створенням і широким 
розповсюдженням «соціальних медіа». Партисипативні медіа стають такими попу-
лярними, оскільки ілюструють ключові елементи людського бажання: виразити свою 
ідентичність, створити спільноту однодумців і/або приєднатися до такої спільноти, 
структурувати своє минуле й поділитися своїм досвідом. Висловлені теоретичні 
припущення були нами апробовані в ході контент-аналітичного дослідження такого 
досить популярного Інтернет-видання як Українська правда, що містить не тільки 
журналістські матеріали, але й такий найважливіший елемент комунікативної інтеракції 
й співучасті як коментарі. Коментарі аналізувалися з урахуванням дванадцяти категорій 
аналізу змісту, та двох окремих, які надалі виступили як залежні змінні – «Рівень 
участі» – кількість коментарів до статті та «Ступінь інтерактивності» – наявність 
дискусії в рамках коментарів, а також обговорення  статті на форумі видання. Як метод 
кількісного аналізу була використана логістична регресія.

Ключові слова: інтернет-видання, партисипативні медіа, соціальні медіа, 
комунікативна активність, контент-аналіз.
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Метою нашого дослідження було простежити, як зі зміною природи й спрямова-
ності сучасних медіа змінюються типи комунікативної активності суспільства, в який 
спосіб інтерактивні можливості інтернет-видань і соціальних медіа трансформують 
процеси комунікативної й соціальної партиципації сучасної людини.

Почнемо з короткого аналізу історично сформованих типів соціальної відпові-
дальності медіа, представлених у класичній роботі американських дослідників Фреда 
Сіберта, Теодора Петерсена і Уілбура Шрама. Чотири теорії преси, що побачила світ 
вже 60 років тому в 1956 році [1].   Найстаршою є «авторитарна теорія», що виникла в 
авторитарному кліматі пізнього Ренесансу, водночас із зародженням друкарства. Пре-
са функціонувала зверху долілиць. Видавнича діяльність, таким чином, являла собою 
певну угоду між джерелом влади й видавцем, згідно з яким джерело влади дарувало 
видавцеві монопольне право, а видавець забезпечував владі легітимацію. На противагу 
цьому, лібертеріанська теорія, що зародилася в 17, столітті, але повністю була розвинена 
тільки в 18–19 століттях, вважала людину вільною у своїх думках стосовно держави. 
Преса, таким чином, була не інструментом уряду, але засобом представлення фактів і 
аргументів, на підставі яких народ може стежити за владою і визначати власну думку із 
приводу політики. У ХХ столітті лібертеріанство трансформується в теорію «соціальної 
відповідальності». Наявність безлічі дрібних засобів інформації, що представляють 
різні політичні погляди, з яких читач міг би  вибирати, перестає бути типовим. Як і в 
старі часи, преса знаходиться у руках невеликої кількості людей, але тепер мова вже 
йде не про правителів, а про власників медіа. Ті, хто володіють і керують пресою, і ви-
рішують, які люди, факти або версії таких фактів будуть пред’явлені публіці. Подібне 
положення справ, згідно з «теорією соціальної відповідальності» породжує переко-
нання, що влада й майже монопольне положення медіа зобов’язують їх бути соціально 
відповідальними й стежити за тим, щоб всі сторони були справедливо представлені й 
щоб у публіки було досить інформації для вироблення власної думки. І, нарешті, мова 
йшла про «комуністичну теорію», у якій у жорстко тоталітарній формі знаходить своє 
місце авторитарна теорія, викликана до життя холодною й інформаційною війною й 
необхідністю підтримувати й легітимізувати одну партію й точку зору одного лідера. І 
хоча з моменту виходу книги геополітична конфігурація світу перетерпіла значні зміни, 
проте практично всі 4 теорії преси або ширше медіа відроджуються й знаходять своє 
місце в сучасному світі. 

Так, аналіз знову виникаючих збройних конфліктів, гібридних війн і нових інфор-
маційних війн, які ми можемо спостерігати сьогодні в Східній Європі, зокрема між 
Україною й Росією, дозволяє порівнювати типи журналістики в цих країнах і відзна-
чити той факт, що більша частина медіа сучасної Росії тяжіє до авторитарної моделі із 
вкрапленням жорстко тоталітарних технологій захисту провладних думок і легітимації 
одного лідера, у той час як українські медіа все-таки намагаються утриматися в межах 
лібертеріанських моделей соціальної відповідальності, не нав’язуючи жорстко заданих 
пропагандистських технологій, що, до речі, викликає критику у певної частини насе-
лення й експертів, а також породжує звинувачення про відсутність жорсткої інформа-
ційної політики в Україні, що певною мірою сприяє її програшу в інформаційній війні з 
Росією.
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Аналіз сучасних інтерпретацій соціальної місії журналістики дозволяє окреслити 
чотири базові моделі. Першу модель професійної місії журналістської корпорації можна 
умовно назвати «моделлю четвертої влади». Журналістська корпорація розглядається 
тут як незалежний і порівняно автономний соціальний інститут, залучений у керування 
суспільством, члени якого виконують певні функції в рамках системи стримувань і 
противаг між всіма гілками влади.  У колишніх пострадянських і постсоціалістичних 
країнах метафорі «четвертої влади» часто надається буквальне значення, коли медіа 
розглядається або як прямий партнер державної влади, або як «противага», знаряддя 
боротьби з нею. Це відображає в кінцевому підсумку нерозвиненість інститутів влади 
й громадянського суспільства й відсутність свого роду «громадського договору» між 
ними.

Друга модель – модель соціальної ангажованості журналістики - розглядає медіа як 
знаряддя захисту громадських прав окремих осіб або соціальних груп, засіб вираження 
інтересів різних структурних ланок громадянського суспільства. Тобто різні соціальні 
неурядові організації й волонтерські рухи за допомогою інформації, наданої медіа, 
усвідомлюють свої інтереси, а також за допомогою медіа вони здатні контролювати 
владу й забезпечувати в кінцевому підсумку реалізацію своїх прав і інтересів.

Третя модель - модель власне інформаційна, в основі якої лежить передумова, що 
основна функція журналістики полягає в інформуванні без оцінки. Це, так званий, 
«об’єктивний журналізм», під яким маються на увазі достовірні репортажі з місця подій 
без авторських думок і оцінок. Однак варто зауважити, що ця модель досить складно 
реалізується на практиці, оскільки в будь-якій соціальній комунікації вже латентно 
міститься оцінка, соціальна комунікація навіть оцінюється, з легкої руки Юргена Га-
бермаса в його «Теорії комунікативної дії» [2] як щось не стільки «правдиве», скільки 
«правильне», тобто відповідне певним, прийнятим у цьому суспільстві або спільноті 
«правилам»,  а з іншого боку – потрапляючи в аудиторію, фактична інформація прохо-
дить крізь безліч настановних і оцінних фільтрів, що містяться у свідомості реципієнтів, 
які часто ігнорують інформацію, що  не відповідає їхнім особистим переконанням.

І, нарешті, четверта модель – «медіа як посередник». Відповідно до цієї моделі, 
медіа являють собою «майданчик» на якому організується й підтримується постійний 
громадський діалог з метою досягнення балансу сил у суспільстві. Подібна модель 
скоріше властива новим, соціальним медіа, що передбачають інтерактивність і живу 
участь у комунікативному процесі.

Отже, виходячи с попередніх концепцій можливо виділити чотири джерела влади 
журналістів у сучасному суспільстві. А саме: створення нової реальності авторитету, де-
централізація влади й тим самим її ослаблення, зниження довіри до влади шляхом різного 
роду викриттів і журналістських розслідувань і, нарешті, свого роду деконструкція ідеологій 
і критична позиція журналістів, що перебувають у своєрідній опозиції до будь-якої влади. 

Підсумовуючи різні концепції й моделі мас-медіа хотілося б зосередити увагу 
на базових теоретичних заснуваннях, що характеризують режими влади в сучасному 
суспільстві й місце медіа й технологій у цих режимах. 

«Влада як володіння й домінація». У цьому випадку мова йде не тільки про во-
лодіння символічним капіталом і впливом на розум аудиторії, але й про боротьбу за 
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«фізичну й тілесну» присутність людей. У такий спосіб для відтворення статусу медіа 
необхідна фізична присутність аудиторії. Мова в цьому випадку йде про такого тради-
ційного й впливового посередника як телебачення. Влада телебачення найбільш зримо 
проявляється як домінування, маніфестує відносини нерівності й породжує структури 
переваг. Телебачення транслює магістральний соціальний дискурс, маючи своєрідну 
монополію на формування громадської думки. Про це зокрема ще в 1996 році говорив 
П. Бурдье у своїй відомій роботі Про Телебечення [3]. Дії із уже вмонтованими інтер-
претаціями все частіше починають здійснюватися в реальності, що дозволяє говорити 
про певне «програмуванні» реальності. Зворотною стороною подібної домінації є 
зниження довіри до телебачення, його дивляться, але йому не довіряють. 

«Влада медіа як соціальний порядок». У такій ролі електронні медіа стають свого 
роду «впливовим і остаточним інститутом соціалізації», особливо в ситуації, коли 
традиційні інститути соціалізації, такі як родина й школа, втрачають свою значимість. 
Вони легітимізуються як експертні системи, що представляють погляди фахівців або 
репортажі власних кореспондентів, а також як «моральні арбітри», що практикується 
різними шоу на телебаченні. Соціальний порядок може також інтерпретуватися тут 
як «упорядкованість соціальних значень і змістів», за допомогою традиційних медіа 
суспільству продукуються «захисні коди порядку»,  при цьому будь-яке неправильне 
декодування блокується, або ж мова йде про існування загальноприйнятих конвенцій 
інтерпретації, причому останні можуть виражати як загальноприйняті, так і конкурентні 
проекти реальності.

«Влада медіа як комунікація», як практики тотального, все охватного, всюдисущого. 
У такому випадку влада слів стає в подібних медіа більш уразливою, у той час як статус 
зримих образів досить безпосередньо асоціюється з реальністю й правдоподібністю.

Таким  чином,  всі згадані вище моделі свідчать про зміни, що відбулися в суспіль-
стві й викликали двоєдиний процес - медіатизацію політики й політизацію медіа, які 
змінили роль журналіста і аудиторії. У цьому зв’язку доречно казати про інший, новий 
тип журналізму, що з’явився з виникненням і розвитком Інтернету й соціальних медіа.

Вертаючись безпосередньо до об’єктів нашого дослідження, визначимо ще раз « 
медіа-практики участі» або партисипативні медіа, що з’явилися в останні 10–15 
роки, як типи соціальної й громадянської активності, обумовлені створенням і 
широким розповсюдженням «соціальних медіа». Їх головні складові всім досить 
відомі – це соціальні мережі, блоги й мікроблоги, інші дослідники пропонують вклю-
чати в них також відеосервіси (наприклад, YouTube) і мережеві ігри, крім того ряд 
дослідників також пропонує включати в них різні спільноти – наприклад, «спільноти 
з виробництва загального контенту» ( Wikipedia), а також різні «професійні спільноти» 
і «спільноти уподобань». Але, так чи інакше, під соціальними медіа варто розуміти 
ансамбль нових форм спільної комунікації виробників контенту з його споживачами, 
тобто  спільної продукції контента самими користувачами кінцевого продукту, коли 
кожний читач/передплатник блога, наприклад, може виконувати функції коментатора, 
репортера, фотокореспондента  або редактора  даного сервісу й навпаки [4, с. 32]. 

Розглядаючи аудиторію Інтернет-користувачів соціальних медіа з погляду ство-
рення ними індивідуально значимих сенсів, цінностей і цілей комунікації, варто зупи-
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нитися на декількох можливих типологіях. Так, можемо виділяти [5; 6]  надзвичайно 
активних користувачів «insiders», далі тих, хто перебуває в процесі навчання й вибору 
своєї поведінки в мережах – «newbies», а також тих, хто є дещо «статистом» «lurkers» 
соціальних медіа – читачем блогів або відвідувачем соціальних мереж без активної 
участі й створення власного контенту. Критерії диференціації інших відомих типологій 
утворені осями «інформаційна залежність versus інформаційна обережність», «інстру-
ментальна орієнтація versus комунікативна орієнтація versus орієнтація на приєднання, 
приналежність» [7].

Таким чином, партисипативні медіа стають такими популярними, оскільки 
ілюструють ключові елементи людського бажання: виразити свою ідентичність, 
створити спільноту однодумців і/або приєднатися до такої спільноти, структуру-
вати своє минуле й поділитися своїм досвідом.

Висловлені теоретичні припущення були нами апробовані в ході контент-
аналітичного дослідження такого досить популярного Інтернет-видання як Українська 
правда, що містить не тільки журналістські матеріали, але й такий найважливіший 
елемент комунікативної інтеракції й співучасті як коментарі.

Час здійснення дослідження січень – червень 2016 року. Метод вибірки - проста 
випадкова. У рамках кожного місяця вибирався тиждень. У рамках тижня вибирався 
один день, у рамках дня всі новини й аналітичні статті з коментарями, які мали місце. 
Корпус текстів стаття та коментарі склав 3753 сторінки. Метод збирання первинної 
соціальної інформації – контент-аналіз текстів статей і коментарів. Категорії аналізу 
були наступні. «Близькість події» – розумілася як близькість події, описаної в новинах, 
до повсякденного життя читачів і наявність афективного ставлення до події. Відповідно, 
події, що відбуваються в Україні,  мали найбільшу близькість і супроводжувалися 
афективним ставленням найчастіше як у статті, так і в коментарях. «Частота події» – як 
часто відбувалася дана подія, наявність чіткого початку й кінця події. «Популярність» 
– згадуються відомі персони. «Персональна включенність» фіксувалася у випадку 
згадування про особистий досвід. «Розбіжності» – мова йшла про наявність насиль-
ницького або ненасильницького конфлікту. «Несподівана подія» описує непередбачену 
ситуацію. «Соціальний / індивідуальний вплив» – вплив на соціальну категорію або 
групу, або ж на окремого індивіда. «Збиток» – негативний результат впливу, «успіх» 
– позитивний результат. «Інтерпретація й аналіз», якщо новини мали аналітичний ха-
рактер. «Конкретність» - у випадку, коли були наведені факти без оцінної інтерпретації. 
«Завершеність-Незавершеність події» – вказівка на те, що подія вже завершилась чи 
ще триває. Коментарі аналізували з урахуванням двох категорій аналізу, які надалі 
виступили як залежні змінні – «Рівень участі» – кількість коментарів до даної статті. 
«Ступінь інтерактивності» – наявність дискусії в рамках коментарів, а також обгово-
рення даної статті на форумі видання. Як метод кількісного аналізу була використана 
логістична регресія.
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Вплив категорій аналізу(елементів змісту) на рівень участі та ступінь інтерактивності 
(в В коефіцієнтах регресії)

Категорії аналізу Рівень участі Ступінь інтерактивності
Близькість події 0.43 0.45
Частота події 0.57 0.17
Влада 0.07 -0.76
Популярність -0.06 0.18
Персональна включеність 0.03 0.14
Розбіжності 0.14 0.20
Несподівана подія -0.29 -0.23
Соціальний/індивідуальний вплив 0.44 1.46
Успіх -0.02 0.08
Збиток 0.18 0.49
Інтерпретація/аналіз versus Конкретність 
фактів

-1.07 -1.35

Завершеність/незавершеність 0.30 0.48

Отже, як бачимо з таблиці, близькість події тісно позитивно корелює як з рівнем 
участі, так і зі ступенем інтерактивності. Мова йде про те, що найбільш коментованими 
є  події, що відбувалися або в Україні, або стосувалися україно-російських відносин. 
Події, що відбувалися в інших країнах,  викликали бажання читачів відгукнутися на 
них. Частота коментарів і ступінь інтерактивності також тісно корелюють із категорією 
«соціальний вплив» – якщо мова йшла про вплив на соціальну групу, то відгуки були 
більше наявними, ніж у випадку індивідуального впливу. Наявність інтерпретації й 
відсутність фактів викликало високий негативний вплив, тобто чим більше інтерпретації, 
тим нижче інтерактивність аудиторії й тем менше коментарів. Незавершеність події 
також викликала більшу кількість коментарів і більшу інтерактивність. Такі категорії, 
як персональна включенність, несподівана подія, популярність і успіх не мали знач-
ного впливу на активність читачів, хоча ми очікували дещо інших результатів. Були 
також категорії, які впливали тільки на одну з 2 залежних змінних. Так, повторюваність 
події збільшувало кількість коментарів, але не посилювало інтерактивності. У той же 
час категорія «влада», що характеризувала згадування голів держав, партії й т. і., не 
збільшувала кількість коментарів, однак підсилювала інтерактивність, тобто наявність 
дискусії. Така ж тенденція спостерігалася із впливом категорії «розбіжності» і такої 
складової, як завдання збитків, зі збільшенням подібних згадувань посилювалася 
інтерактивність.

 Отже, зауважимо, що партисипативність як нова медіа-активність і багато в чому 
нова домінантна форма творення й реконструювання сучасних суспільств посилюється 
як у світовому масштабі, так і в Україні, особливо явною ця тенденція постає з появою 
нових партисипативних Інтернет видань і соціальних медіа. Також можна казати про 
те, що соціальні медіа не тільки підсилюють психологічні захисні механізми (напри-
клад, замінюють або компенсують сучасній людині соціальну ізоляцію й допомагають 
справитися з невизначеністю й несталістю соціального життя, які значно збільшилися 
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в сучасній ситуації соціальної кризи й довго триваючої зовнішньої агресії), але й спри-
яють соціальній і особистісній мобілізації, персональній комунікативній активності й 
включеності в соціальні процеси. Відтепер медіа перестають бути посередниками без 
відповіді й без відповідальності, як їх описували філософи – постмодерністи в 70-ті й 
80-ті роки минулого століття, тепер не тільки самі журналісти, але й аудиторія стають 
повноправними учасниками сучасних комунікативних і соціальних практик.
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This article deals with studying of changes in the nature and the direction of modern 
media towards social media, with the focus on analyzing of communicative activity types in 
contemporary society, the features of online publications and social media in transforming 
the processes of communication and social  activity of contemporary person has been man 
also main topic of our investigation. Analysis of current interpretations of the social mission 
of journalism allows us to defi ne four basic models: «Fourth power model», «Social engage-
ment model,» «Information model» and «Media as a mediator.» Thus, on the assumption 
of mentioned concepts four possible sources journalists’ power in a modern society have 
been revealed. Namely, creating of a new reality of the authority, decentralization of power 
and thereby its weakening, reducing the confi dence in the government by various kinds of 
revelations and investigative journalism and, fi nally, a kind of deconstruction of ideologies 
and critical stance of journalists who are situated in a kind of opposition to any government 
. The objects of our study have been defi ned as «the practice of media» or participatory 
media that have appeared in the last 10-15 years, as the types of social and civic activity 
due to the creation and wide spreading of «social media.» Participatory media become as 
popular as they illustrate key elements of human desire: to express their identity, to create 
a community of like-minded people and / or join a community, to structure their past and 
share their experiences. Such theoretical assumptions have been tested by us in the course of 
content-analytical study of the very popular Internet edition - Ukainska Pravda (Ukrainian 
Truth) as containing not only journalistic materials, but also a key element of communicative 
interaction and participation as comments. Comments have been analyzed on the basis of 
twelve categories of content-analysis, and two additional which then have been considered 
as dependent variables – «participation rate» – the number of comments to this article and 
«the degree of interactivity» – the presence of discussions into the comments and discussion 
of this article in the forum publications. Logistic regression has been used as a method of 
quantitative analysis.

Keywords: online editions, participatory media, social media, communicative activity, 
content analysis.
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Кінематограф, телебачення, Інтернет – такі три послідовних етапи «візуального 
повороту», що характеризує трансформацію культурного ядра сучасності. І виявити 
подібний стрибок можна, насамперед, в естетичному вимірі – тобто вже в епоху мо-
дерну домінуючою естетичною формою стає візуальна форма, заснована на принципі 
монтажу. Наратив, що складається з логічно взаємозалежних елементів,  поступово 
перетворюється в набір замкнутих, самодостатніх «картинок», що вигадливо монту-
ються між собою й таких,  що «застряють» у пам’яті споживачів. Тексти функціонують 
не як слова, а як образи. Візуальні тексти – це тексти, в яких одночасно присутні 
вербальні коди, візуальні образи, мозаїчна символіка, електроні коди и звичайно 
сам глядач. Отже, якщо реалістичне літературне оповідання було простором авто-
номного его, кінопростір проблематизував цю автономію, тож Інтернет стає місцем 
«розпаду автономності». І тому виникає питання – якщо ми говоримо про розпад 
автономності, про зникнення внутрішнього й зовнішнього, про змішання приватного 
і публічного, то чи можемо ми говорити про існування самопрезентації в Інтернеті? 
Під самопрезентацією ми  розуміємо діяльність індивіда, спрямовану на створення 
певного образу у свідомості інших; намагання керувати враженнями, які справляє цей 
образ, що у наслідку дає можливість формувати ставлення до себе з боку аудиторії та 
надає інформацію про думки оточення щодо поведінки індивіда. Люди тепер можуть 
створювати свій образ і керувати враженнями від нього не тільки в реальному житті, 
але й у віртуальному просторі. Неоднозначно сприймаються і  соціальні медіа, у 
вивченні яких  ми приходимо до висновку, що соціальні медіа – це інтерактивні цифрові 
способи доставки інформації, засіб комунікації, де головним комунікативним джере-
лом є Інтернет, а головним творцем контенту виступає сам. З появою інтерактивних 
соціальних медіа, де споживачі інформації одночасно стають і її творцями, питання 
про необхідність і можливість самопрезентації стає ведучим, ключовим елементом, що 
обумовлює широку включеність аудиторії в соціальні медіа. Виходячи з вищесказаного 
метою нашого дослідження стало вивчення різних інтернет-платформ соціальних медіа 
з погляду представленості в них візуальних способів самопрезентації. Узагальнюючи 
розглянуті вищезазначені визначення соціальних медіа, ми приходимо до висновку, 
що соціальні медіа - це інтерактивні цифрові способи доставки інформації, засіб 
комунікації, де головним комунікативним джерелом є Інтернет, а головним творцем 
контенту виступає аудиторія.

Ключові слова: візуалізація, самопрезентація, соціальні медіа, Інтернет-платформи, 
керування враженнями. 
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Кінематограф, телебачення, Інтернет – такі три послідовних етапи «візуального 
повороту», що характеризує трансформацію культурного ядра сучасності. Фотографія 
й кінематограф є базовими культурними формами спочатку модерну, тобто періоду із 
другої половини ХIХ по другу половину ХХ століття, а масове поширення телебачен-
ня, починаючи із другої половини ХХ століття,  знаменує собою постмодерністський 
етап розвитку соціуму: новий ступінь індивідуалізації й візуалізації комунікативного 
споживання. І, нарешті, Інтернет, доводячи до логічної межі багато процесів (пост) 
модернізації, містить у собі відкриті можливості якісно нової культурної форми. 

Технологічно феномен Інтернету через кількісне збільшення щільності інформа-
ційних потоків здійснює якісну зміну повсякденних комунікативних практик. І виявити 
подібний стрибок можна, насамперед, в естетичному вимірі - тобто вже в епоху модерну 
домінуючою естетичною формою стає візуальна форма, заснована на принципі мон-
тажу. Наратив, що складається з логічно взаємозалежних елементів,  поступово пере-
творюється в набір замкнутих, самодостатніх «картинок», що вигадливо монтуються 
між собою й таких,  що «застряють» у пам’яті споживачів.  Так, уже кінематограф стає 
своєрідним антиоповіданням, оскільки не стільки зв’язує елементи в нерозривну нитку 
історії, скільки візуально зіштовхує знаки між собою, забезпечуючи дієвість видови-
ща. Отже, якщо реалістичне літературне оповідання було простором автономного его, 
кінопростір проблематизував цю автономію, тож Інтернет стає місцем «розпаду авто-
номності». Так, Ф. Джеймісон стверджує, що в «пізньому інформаційно-фінансовому 
капіталізмі сама неможливість індивідуального визначення координат у соціальному 
просторі стає естетичним фактором» [1, p. 125]. І одним із симптомів такого розпаду 
стає, наприклад, принцип «гіпертекстового вікна», як нескінченна можливість вза-
ємопроникнення одного простору в інший. Для гіперпростору вже немає нічого зо-
внішнього або внутрішнього - у процесі користування те, що було вкладеним фреймом 
інформації в одному вікні, може розкриватися вже в самостійне вікно, що містить по-
передню інформацію у вигляді анонса або посилання, й так нескінченно. Тому виникає 
питання – якщо ми говоримо про розпад автономності, про зникнення внутрішнього 
й зовнішнього, про змішання приватного і публічного, то чи можемо ми говорити про 
існування ідентичності й самопрезентації в Інтернеті? І відповідь буде – так, можемо. З 
появою інтерактивних соціальних медіа, де споживачі інформації одночасно стають і її 
творцями, питання про необхідність і можливість самопрезентації виходить на перший 
план – більш того – стає  ключовим елементом, що обумовлює широку включеність 
аудиторії в соціальні медіа.

Виходячи з вищесказаного метою нашого дослідження стало вивчення різних 
інтернет-платформ соціальних медіа з погляду представленості в них візуальних спо-
собів самопрезентації, поряд з текстуальними.

Отже, ми почнемо наші теоретичні студії з виокремлення дефініції концепту «само-
презентація». «Самопрезентація – намагання індивіда скласти певне уявлення про себе 
у свідомості інших» [2, с. 341]. Таке ось доволі лаконічне тлумачення ми знаходимо у 
словнику – довіднику по соціальній роботі під редакцією Гуліної М. А. Тут мова йде 
про створення саме «певного» враження. Мається на увазі, що індивід вже має певний 
план, стратегію щодо того, яким саме буде його образ. Тут можна навіть говорити про 
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«штучність», «рукотворність» образу. Тобто людина не «дозволяє» своєму справжньому 
образові зайняти свідомість «інших». Наступне, знайдене нами, визначення розширює 
попереднє і вказує на досить цікавий аспект пов’язаний із керуванням враженням.   
«Самопрезентація (англ. self-presentation) – акт самовираження в процесі спілкування, 
спрямований на створення певного враження про себе в аудиторії, у якості якої може 
виступати як окрема людина, так і група людей. В англомовній літературі поряд з термі-
ном «самопрезентація» використовується поняття «керування враженням» »[2, с. 361].  
Отже – «керування враженням». Тут треба звернути увагу на динаміку самого процесу. 
Мова не йде про, так би мовити,  «одноразове» створення образу. Акцент робиться саме 
на керуванні враженням. Створити те чи інше враження не так вже і складно. Але дуже 
непросто цим враженням керувати. Поєднуючи два вищезгадані аспекти, це тлумачення 
відкриває нам момент, пов’язаний із, так би мовити, користю, яку приносить індивіду 
створення образу і керування враженням – можливість формувати ставлення.

Іншим, не менш важливим, аспектом вищезгаданого визначення є можливість 
отримання інформації щодо думки інших про себе. Спробуємо пояснити важливість 
цієї можливості. Вона дозволяє нам коригувати свою поведінку  відповідно до думки 
оточення «людина формує думку про себе через оцінку її іншими людьми. У процесі 
усвідомлення чужих оцінок виникає особливий психологічний стан - стан об’єктивної 
самосвідомості (objective self awareness). Такий стан сфальцьованої на собі увазі вини-
кає час від часу в повсякденному житті як результат уваги до індивіда з боку оточуючих. 
Об’єктивна самосвідомість включає фокус уваги індивіда на самому собі й на своєму 
уявленні про те, як його сприймають і оцінюють інші люди (тобто рефлексії себе)» 
[3, с. 284].  Таким чином, до створення образу, керування враженням ми додаємо ще 
і моменти, пов’язані із формуванням ставлення і можливістю отримання інформації 
щодо думки інших про себе.

У своїй статті «Самопрезентация: сущность и основные характеристики» Некра-
сова Н. А. презентує порівняння трактувань самопрезентації в рамках англійської та 
американської традицій: «В англійському тлумачному словнику воно буквально озна-
чає керування враженням про себе в інших людей за допомогою незліченних стратегій 
поведінки, що полягають у пред’явленні свого зовнішнього образа іншим людям. В 
американській традиції самопрезентація розглядається трохи інакше – як форма соці-
альної поведінки, демонстративно акцентованої суб’єктом у процесі міжособистісного 
спілкування» [4, с. 23]. Позиція англійської точки зору нам уже знайома. Тому одразу 
перейдемо до опрацювання «американського»  тлумачення. Тут для нас новим є факт 
розуміння самопрезентації як демонстративного акцентування. Спробуємо об’єднати 
вищезазначені концепції. Демонстративне акцентування можна розглянути як при-
йом створення певного образу і керування враженням. Орієнтуючись на аудиторію та 
її правки, щодо особливостей поведінки, індивід розставляє акценти тим чи іншим 
чином. Наприклад тихий, спокійний працівник працює перший день. Довідавшись 
про особливість свого відділу, пов’язану із захопленням спортом , він обертає свою 
деталь «тетрісу» так, щоб його, хоч і незначні і давно забуті, навики та досягнення у 
спорті виходили на передній план. «Самопрезентація – це вміння продемонструвати 
співрозмовникові якості, найбільш вигідні для вас у цей момент. Самопрезентація, 
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звичайно, не припускає прямого обману партнера, але можна трохи перебільшити свої 
можливості» [5, с. 82].

Вищезгадані концепції та припущення базуються на працях видатних вчених 
у цій галузі: «У традиціях интеракціонізму самопрезентація розглядається як засіб 
формування образу Я й підтримки самооцінки. Слідом за У. Джемсом  Г. Мід і Ч. Кулі 
підтримували ідею про те, що в соціальному дискурсі й взаємодії для людини є харак-
терним демонструвати різні соціальні обличчя різним партнерам, щоб представити 
себе найбільш вигідним образом і втілити найкраще враження, а потім сформувати 
власне уявлення про себе, рефлексуючи думки й поведінку навколишніх. Таким чином, 
за Г. Мідом й Ч. Кулі, знання індивіда про себе є рефлексією знань інших про нього. 
Для дослідників інтеракціонистскої традиції термін Я означає насамперед власні дії 
на соціальній арені. Отже, знання про себе виникають із того, що відбувається на ній. 
Ці подання  приводять до ідеї, що індивід проявляє зовні те, що є в нього усередині й 
має потребу у вираженні. У відповідь індивід одержує із соціального світу зворотній 
зв’язок у вигляді думок про нього, ставлень до нього. На їх основі формується те, що 
Ч. Кулі називає дзеркальним Я, а Г. Мід – ідеєю Я» [6, с. 10]. Розглядаючи питання 
самопрезентації, також не можна не звернутися до праць Ірвінга Гофмана. Найбільш 
відома з яких «Представлення себе іншим у повсякденному житті» стала на довгі роки 
парадигмальною основою аналізу феномену самопрезентації. Свою працю І.  Гофман 
розпочинає із того, що коли людина присутня там, де присутні інші, ці інші зазвичай 
прагнуть роздобути свіжу інформацію про нього або задіяти вже наявну. «Як правило, 
вони будуть цікавитися його загальним соціально-економічним становищем, його 
поняттям про себе, його установками стосовно них, його компетентністю в якихось 
питаннях, його надійністю й т.д. Відомості про даного індивіда допомагають визна-
чити ситуацію, дозволяючи іншим заздалегідь знати, чого він чекає від них і чого вони 
можуть очікувати від нього. Маючи подібну інформацію, інші знають, як найкраще 
діяти, щоб одержати від цього індивіда бажану реакцію» [7, с. 67]. Автор протистав-
ляє бажання інших та індивіда. Індивід, як ми вже згадували, має достатньо причин 
прагнути створити образ, який був би вигідний йому. А аудиторія, у свою чергу, на-
магається підібрати ключі до цього самого штучно створеного образу, аби також мати 
важелі впливу на індивіда. Але  дуже часто сам контакт індивіда з аудиторією є на-
стільки короткотривалим, що спостерігач (аудиторія) не встигає отримати всієї інфор-
мації необхідної для координування своєї поведінки відповідно до індивіда. «Багато 
вирішальних фактів і вказівок перебувають за межами часу й місця прямої взаємодії 
або містяться в ньому в прихованому вигляді. Приміром, «щирі» або «дійсні» уста-
новки, переконання й почуття індивіда можна з’ясувати тільки побічно, завдяки його 
визнанням або мимовільним проявам у поведінці» [7, с. 74].  Відповідно до цієї тези, 
автор виділив  дві моделі активності індивіда по відношенню до аудиторії: «довільне 
самовираження, яким він подає інформацію про себе, і мимовільне самовираження, 
яким він видає себе» [7, с. 86]. До першого типу автор відносить вербальні символи 
для передачі інформації щодо самого індивіда. Друга ж модель включає в себе обшир-
ну область людської діяльності,  яка передбачає,  «що дана дія була почата за іншими 
міркуваннями, ніж просто передача інформації цим способом» [7, с. 93].
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Таким чином під самопрезентацією надалі будемо розуміти діяльність індивіда, 
спрямовану на створення певного образу у свідомості інших; намагання керувати вра-
женнями, які справляє цей образ, що у наслідку дає можливість формувати ставлення до 
себе з боку аудиторії та надає інформацію про думки оточення щодо поведінки індивіда. 

Іншими концептами, що потребують теоретичного опрацювання є «соціальні ме-
діа» як такі, та загальні елементи самопрезентацій, представлені в різних інтернет-плат-
формах соціальних медіа. Отже, старший науковий співробітник Асоціації дослідження 
нових засобів масової комунікації Пол Гіллін у своїй роботі «Новые агенты влияния» 
визначає соціальні медіа – як «багатозначний термін, що поєднує різні on-line технології 
в інтернеті, які дозволяють користувачам спілкуватися, взаємодіяти між собою. Харак-
терна риса всіх соціальних медіа, на його думку, полягає в тому, що творцями контенту 
є самі користувачі» [8, с. 54]. Таким чином, соціальні медіа вирізняються фактом того, 
що самі користувачі являються творцями контенту. Російський дослідник традиційних 
і нових медіа Олена Вартанова стверджує,  що в основі поняття «соціальні медіа» - 
лежить принцип партиципарності [9, с. 65],  коли процес комунікації здійснюється при 
рівноправній участі користувачів і інституту медіа. Відповідальність за розміщення 
інформаційного матеріалу несе сам користувач, а сервіс виконує номінальні функції: 
служить майданчиком для он-лайн доступу до інформації, і обмежує заборонені зако-
нодавством матеріали. Узагальнюючи розглянуті вищезазначені визначення соціальних 
медіа, ми приходимо до висновку, що соціальні медіа – це інтерактивні цифрові спо-
соби доставки інформації, засіб комунікації, де головним комунікативним джерелом є 
Інтернет, а головним творцем контенту виступає сам користувач. 

Також на визнання заслуговують дві концепції категоризації платформ з урахуван-
ням елементів самопрезентації. Згідно з А. Капланом та М. Хенлейном на підставі двох 
складних вимірів самопрезентації / саморозголос (self-presentation / self-disclosure), а 
також беручи до уваги наявність суспільної складової / широту охоплення (social pre-
sence / media richness), можна виокремити шість головних категорій соціальних медіа 
[10, с. 119]:

1) проекти, які базуються на співпраці (collaborative projects): уможливлюють 
користувачам спільне, одночасне творення контенту; прикладами сервісів з цієї 
категорії є, наприклад, інтернет-енциклопедія Wikipedia чи сервіс Delicio.us;

2) блоги (blogs), які є одними з перших форм соціальних медіа, що витісняють 
статичні, приватні сайти і уможливлюють взаємодію з читачами через 
коментарі;

3) спільноти контенту (content communities), головною метою яких є забез-
печення доступу іншим користувачам до медійного змісту в образі книжок, 
зйомок, відео чи презентації; прикладами вітрин цього типу є Flickr, YouTube 
і SlideShare; 

4) соціальні портали / портали соціальних мереж (social networking), тобто 
інтернет-сайти, котрі дозволяють своїм користувачам створення власних 
профілів, а також налагоджування і підтримування контактів зі знайомими, 
обмін з ними повідомленнями та інформування їх про свій статус; світовим 
лідером поміж цього типу порталів є facebook.com;
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5) віртуальний світ ігор (virtual game worlds) – це середовище, в якому ко-
ристувач виступає в образі персонального аватара та взаємодіє з іншими 
користувачами зі збереженням правил, встановлених для конкретної гри; 
прикладом віртуального світу ігор є World of Warcraft;

6) віртуальні соціальні світи (virtual social worlds) є віртуальною дійсністю, в 
якій користувачі можуть провадити життя, схоже на те, яке вони ведуть у 
реальному світі; одним з найвідоміших прикладів віртуального соціального 
світу є Second Life.

Іншим підходом до розрізнення типів соціальних медіа є концепція «пластиру 
меду» авторства Я. Кєцмана, К. Хермкенса, І. Мак-Карті, а також Б. Сільвестра. У 
цьому підході виокремлено сім функціональних блоків соціальних медіа, таких як:

 самоідентифікація (identity),
 розмови (conversations),
 відкриття доступу (sharing),
 присутність (presence),
 взаємовідносини (relationships) 
та репутація (reputation).
Кожен з цих блоків може бути наявним у соціальних медіа різною мірою, що 

зумовлює велику різнорідність порталів цих медіа, але не переноситься на однозначну 
категоризацію їх.

Доволі яскраво ілюструє нам класифікацію соціальних медіа таблиця класифікації 
соціальних медіа згідно з А. Капланом і М. Хенлейном.

Суспільна присутність / широта охоплення медіа
(Social presence / Медіа richness) 
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Рис. 1. Класифікація соціальних медіа згідно з А. Капланом і М. Хенлейном

А ось у статті Грищенко Олени Федорівни «Соціальний медіа маркетинг як інстру-
мент просування продукту підприємства» ми знаходимо більш обширну класифікацію 
соціальних медіа і з більшою кількістю прикладів [11, с. 28].  Недоліком даної класи-
фікації є те, що автор не вказує параметрів за якими проводилась класифікація. А це, 
у свою чергу, не дає нам можливості дослідити формування цього типу класифікації 
та у подальшому вільно використовувати її у нашому дослідженні:  
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Блоги: Blogger, Typepad, Блоги@Mail.Ru;
Соціальні новини: Pikabu, Chuv.com.ua, Newsland, Digg, Reddit;
Мікроблоги: Google+, Twitter, Me2day, Futurbra;
Соціальні вкладки: MisterWong, Delicious, Habrahabr;
Геосоціальні мережі: AlterGeo, Google Locator, Foursquare;
Підкасти: Ustream, Smotri, Rpod, PodFM;
Фото та відеосервіси: Instagram, YouTube, RuTude, Dailymotion;
Веб-форуми: BbPress, FluxBB, FudForum, Ikonboard.
Останній концепт, що залишилось з’ясувати – це «візуалізація». З’ясуємо сутність 

поняття «візуалізація». Згідно з універсальним словником української мови візуалізація – 
«це демонстрація фізичного явища чи процесу у зручній для зорового сприйняття 
формі». Лексографічні джерела подають і таке визначення поняття: «візуалізація – це 
одержання видимого зображення яких-небудь предметів, явищ, процесів, недоступних 
для безпосереднього спостереження». Таким чином, візуалізацією можемо називати 
спосіб, при допомозі якого, інформація подається у спрощеній формі для зорового 
сприйняття, а це, у свою чергу, передбачає так би мовити, ілюстрацію явища, процесу 
чи предмета, який розглядається. До прикладів візуалізації ми можемо віднести фото-
графії, малюнки, відеоролики, анімації, презентації, таблиці, графіки, діаграми, карти, 
дизайн інтернет-сторінок, логотипи. Також засобами візуалізації являються шрифти та 
кольорове оформлення.   

Починаючи  розгляд питання, що пов’язане із моментами візуалізації у соціальних 
медіа (зокрема соціальних мережах)  варто, в першу чергу, звернути увагу на типологію 
даних, які ми можемо зустріти у віртуальному просторі вищезгаданого сайту.  Варто 
відзначити, що матеріали сторінки у цій соціальній мережі можна умовно поділити на 
два типи: матеріали, що належать користувачу і ті, які він вирішив за потрібне розміс-
тити на своїй сторінці, шляхом «репосту» з інших сторінок чи джерел.   

Для розгляду у даній роботі, ми обрали 3 аспекти візуалізації: зображення, текст 
та відео.

Зображення, які ми можемо зустріти на сторінці користувача, ми можемо умовно 
поділити на такі категорії: аватар, зображення на «стіні» та зображення користувача. 

Перейдемо до більш детального розгляду цих категорій. Аватар. Можна сказати, 
що це одне із основних зображень профілю, так як воно виступає в якості реклами, 
служить для привернення  уваги інших користувачів до свого «профілю» та для того, 
щоб ініціювати спілкування. Якщо вже мова зайшла про рекламу, то слід відзначити, що 
майже завжди, скажімо, морозиво, яке ми бачимо на блакитному екрані відрізняється 
від того, що ми отримуємо, відкриваючи пачку із літнім делікатесом. «Большинство 
фотографий и иллюстраций, выступающих в качестве аватара, создают «Я-идеальное», 
то есть подчеркивают те признаки пользователя, которые являются скорее желаемыми, 
чем действительными. Именно поэтому фотографии, доступные для просмотра другим 
членам социальной сети, либо выполнены профессиональными фотографами, либо 
тщательно отобраны самим пользователем из множества непрофессиональных фото-
графий». Користувач намагається вибирати як можна більш промовистий аватар, такий, 
який буде максимально відповідати внутрішньому світу або настрою користувача, його 
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інтересам або погляду на життя. Користувачі бувають вірні одному аватару, зберігаючи 
його з моменту входження в мережу, а бувають «багатоликими» - змінюючи зображення 
з плином часу (відображаючи моменти життя, перепади настрою, зміну інтересів). За-
звичай аватар просторово розташовується під ніком (Ім’ям) члена соціальної мережі. В 
деяких соціальних мережах на аватарі можуть бути прикріплені оцінки (5+ в «Одноклас-
никах»), які «ставлять» друзі чи випадкові відвідувачі особистої сторінки, такі оцінки 
підкреслюють красу або оригінальність фотографії інтернет-користувача, виконують 
функцію компліменту.

З іншого боку, як показали вчені з ряду Європейських країн (A. Vasalou, A. Join-
son, T. Banziger, P. Goldie, J. Pitt) існує кілька типів людей, з точки зору використання 
ними тих чи інших аватарів як способу самопрезентації в мережі. Двадцять учасників 
дослідження були розділені на три групи: (1) для аватару використовують такі фото-
графії, щоб точно відобразити себе; дана група вибрали для відображення фотографії, 
які в найбільш вигідному світлі демонструють особистість, її соціальную роль; (2) це 
люди, які завдяки створеній анкеті в мережі «вирвалися на свободу із соціальних пра-
вил, що регулюють самопрезентацію »; і, нарешті, (3) дана група осіб використовують 
аватари для того, щоб передати якийсь сенс, послання конкретної аудиторії, діючи за 
принципом «кому треба – той зрозуміє». 

Однак, як підкреслюють A. Vasalou, AN Joinson з англійського університету, вибір 
аватара залежить і від середовища, в якому знаходиться людина, так існує три осно-
вних соціальних он-лайн середовища: блоги, знайомства та ігри. Люди, які ведуть 
блоги - вибирають фотографії найбільш чесно відображають їх реальний фізичний 
вигляд, для знайомств - вибирають фотографії які можуть бути найбільш привабливі 
для протилежної статі, а аватар для ігор, вибирається такий, що б максимально передати 
інтелектуальні здібності господаря профайла.  

Зображення на «стіні» та зображення користувача. Перш за все, відзначимо, що під 
зображеннями користувача можуть знаходитись фотоматеріали аж ніяк не ілюструючі 
особу самого користувача. До того ж слід відзначити, що на «стіні» можуть з’являтися, 
як зображення користувача так і аватари. Спробуємо представити типологію зобра-
жень, які ми можемо зустріти як на «стіні», так і у зображеннях користувача: звичайні 
зображення (можуть містити абсолютно будь який контент); зображення, що виступає 
ілюстрацією до тексту (стосується зображень «стіни») та креолізовані тексти. До 
креолізованих відносяться тексти, у структуруванні яких задіяні коди різних знакових 
систем, передусім засоби вербального та іконічного (образотворчого) кодів. Тобто це 
такий текст, фактура якого складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовної/ 
мовленнєвої) та невербальної (інші знакові системи) [12, с. 181].

Якщо ж далі вести мову про відеоматеріали та текстові матеріали, то слід зазна-
чити, що ці два типи також підпадають під, наведену вище, класифікацію. Якщо не 
брати до уваги аватар. 

Спробуємо далі визначити особливості використання тексту та відеоматеріалів. 
Текстові матеріали можемо побачити у, так званих, статичній та динамічній части-
нах профілю у соціальних мережах. Під статичною будемо розуміти інформацію, яка 
складає опис сторінки користувача (дата народження, інтереси, місце роботи / навчання, 
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інше). А під динамічною будемо розуміти текстову інформацію, яка по відношенню до 
статичних відомостей сторінки оновлюється частіше. Для прикладу, статуси, записи 
зі «стіни», коментарі. Також варто зауважити те, що текстова інформація на сторінці 
користувача «ВКонтакте» може мати декілька форм: «пости» (текстові відомості, які 
користувач розміщує на своїй сторінці, та являється їх автором), посилання (скажімо, 
посилання на ті чи інші тексти у мережі) та доданий документ (дуже часто інформацію 
у текстовому вигляді розміщають на  сторінці соціальної мережі у форматі текстового 
документу).  

Перейдемо до розгляду особливостей відеоматеріалів. Як ми вже говорили, 
відеоматеріали, як і інші матеріали сторінки, можуть розміщатись на «стіні» або без-
посередньо у «бібліотеці» користувача. Крім того, відеоматеріали також можуть бути 
як за участю користувача, так містити інформацію, яка аж ніяк не стосується особи 
користувача.  

Також треба зауважити, що авторство матеріалу (зокрема і зображень)  у просторі 
соціальних мереж втрачається. По-перше, під час завантаження даних на стіну публічної 
сторінки автор такого тексту не зазначається (якщо мова не йтиме про спеціалізовані 
сайти, де авторство передбачене об’єктивними обставинами). По-друге, один і той са-
мий матеріал може бути розміщений не тільки у різних групах або стінах користувачів, 
але й навіть на різних сайтах.

Отже, люди тепер можуть створювати свій образ і керувати враженнями від нього 
не тільки в реальному житті, але й у віртуальному просторі. А робити це у «мережі»  
допомагають засоби візуалізації інформації. До них відносять фотографії, малюнки, 
відеоролики, анімації, презентації, таблиці, графіки, діаграми, карти, дизайн інтернет-
сторінок, логотипи. Також засобами візуалізації являються шрифти та кольорове оформ-
лення.    

Таким чином комунікація між індивідом та аудиторією у просторі соціальних медіа 
відбувається шляхом обміну засобами візуалізації. Саме завдяки ним формується об-
раз користувача у свідомості інших. Варто також відзначити, що комунікація у межах 
соціальних медіа, з точки зору самопрезентації,  є набагато простішою і вигіднішою 
ніж у реальному житті. А допоможе нам це довести вже знайома нам «фундаментальна 
асиметрія». Користувач висвітлює, оприлюднює тільки ті матеріали, які він  готовий по-
казати публіці. Для прикладу, «аватар» (зображення, яке є «обличчям» сторінки у багатьох 
соціальних мережах) обирається дуже  належним і відповідальним чином, аби аудиторія 
не змогла по ньому «прочитати» те, чого користувач не хотів би розголошувати. 
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Cinema, television, Internet – here are three successive stages of «visual turn», which 
describes the transformation of our cultural core. I could detect a similar jump, primarily 
in the aesthetic dimension - is already in the age of modernity an aesthetic form becomes a 
dominant visual form based on the principle of installation. The narrative, which consists 
of logically interrelated elements, gradually transforms into a set of closed, self-suffi cient 
«pictures» that oddly mounted between themselves and those that «get stuck» in the memory 
of consumers. Texts function not as words but as images. Visual text is a text in which 
there are verbal codes, visual imagery, symbolism mosaic, electronic code and of course 
the spectator. So if the novel was realistic literary space of autonomous ego, the space of 
movies made problematic such autonomy, and fi nally the Internet becomes a place of «full 
disintegration of autonomy.» In this context, the question arises - if we’re talking about 
the collapse of autonomy, the disappearance of internal and external mixing of private 
and public, can we talk about self-existence online? We understand self-presentation of 
individuals as an activity pointed at creating of a certain image in the minds of others; as an 
attempt to control the impressions that makes this image and as the result it is possible to 
form attitudes and to provide information concerned the views on individual behavior. People 
can now create and manage your image impressions about him not only in real life but also 
in the virtual space. Thus we conclude that social media - interactive digital media delivery 
methods, means of communication, a communication where the main source is the Internet 
and the main creator of content stand alone. With the advent of online social media, where 
consumers get information simultaneously being its creators, the need and the opportunity 
to become self-driving, the key element that makes a wide audience involvement in social 
media. Based on the above, the purpose of our research was to study the various online social 
media platforms in terms of visual representation. Summing up discussed above defi nition 
of social media, we conclude that social media - interactive digital media delivery methods, 
means of communication, a communication where the main source is the Internet and the 
main creator of content is audience, therefore the content users.

Keywords: visualization, self presentation, social media, online platforms, management 
experiences.
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На теоретичному рівні розглянуто поняття масової свідомості та її роль в сучасній 
інформаційній війні. Проаналізовано проблему, пов’язану із місцем масової свідомості 
як основного об’єкта впливу пропаганди та інформаційних війн, що виходить з того, 
що, на відміну від групової свідомості, вона, по-перше, в сучасному світі охоплює 
свідомість усіх людей, груп населення.

По-друге, відрізняється тим, що її формування відбувається не через постійне 
накопичення людьми різноманітної інформації, позицій, поглядів та інше, а у першу 
чергу під впливом людей, що складають близьке соціальне оточення, та інформації, 
що надходить із засобів масової інформації, у першу чергу – телебачення та Інтернету. 
В статті розглянуті основні стани масової свідомості, через які зокрема відбувається 
вплив пропаганди та інформаційних війн на сучасне суспільство, зокрема: ціннісні 
орієнтації людей, їх когнітивний потенціал, суспільний настрій та громадська думка. 

Визначено деякі ключеві стратегії та технології впливу на масову свідомість, 
зокрема, виділені: маніпулятивну та гуманістичну стратегії: технологію віртуалізації 
та пропаганди 2.0. 

Ключові слова: Інформаційна війна, масова свідомість, громадська думка, ціннісні 
орієнтації, когнітивний потенціал, суспільний настрій.

Постановка проблеми. Коли йдеться про сучасні інформаційні війни, що розгор-
таються у дуже широкому світовому просторі в останні роки і не обминули Україну, 
в першу чергу ведуть мову про їх вплив на суспільну свідомість населення різних 
країн, зокрема масову свідомість та громадську думку, що функціонують в суспільстві. 
І це при тому, що подібні інформаційні війни (кажуть ще про інформаційні операції, 
психологічні операції) можуть супроводжувати і супроводжують реальні воєнні дії та 
підготовку до них, «виконувати» завдання по розкладанню армії супротивника, іноді 
– просто до зміни правлячих режимів чи урядів.

Більш того, сьогодні за допомогою інформаційних війн можливо взагалі без кро-
вопролиття та військових дій повалення урядів [15, с. 221]; завдяки використанню 
різноманітних інформаційних технологій, включаючи навіть такі, що пов’язані із втор-
гненням у кіберпростор, виведення з ладу систем інформаційного захисту країн. І все 
ж, основним об’єктом інформаційних війн виступають масова свідомість та один з її 
основних станів громадська думка. Треба пояснити, що з основних складових суспільної 
свідомості (загальнолюдська, групова чи спеціалізована, масова) саме масова свідомість 
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використовується у якості об’єкта інформаційних війн тому, що вона складає ту специфічну, 
особливу частину суспільної свідомості, що з одного боку, може охоплювати та охоплює 
думки, установки, цінності подавляючою більшості населення, що входить у самі різні 
соціальні, національні та інші групи (на відміну від свідомості групової – соціально-
класової, релігійної, етнічної та ін.). З іншого боку, процеси її формування та технології, 
що використовуються при цьому, відрізняються від тих, що притаманні формуванню, 
функціонуванню, розвитку групової та загальнолюдської свідомості. 

Основна проблема цього дослідження і є наступною: визначити ту обставину, 
чому саме масова свідомість (та в першу чергу – громадська думка) виступають клю-
човим об’єктом впливу на населення в процесі проведення інформаційних війн, які 
стани масової свідомості сприяють цьому у найбільшій мірі, а також проаналізувати 
протиріччя, пов’язане з тим, що, з одного боку, інформаційні війни за своїм призначен-
ням повинні найперше впливати на групову свідомість, а, з іншого – реально впливають 
на масову свідомість.

Сучасні інформаційні війни ведуть таким чином, що населення може діяти в 
інтересах зацікавленої сторони, але навіть може не знати про це. Саме тому вивчення 
масової свідомості в контексті інформаційної війни на сьогодні виступає на перше місце.

Вивчення масової свідомості почалося на рубежі XVIII–XIX століть, коли промис-
лова революція і урбанізація призвела до появи масових професій, але дослідження уче-
ними проблем масової свідомості на той період швидше носили науково-публіцистській 
характер. Вживати поняття «масова свідомість» в більш науковому контексті науковці 
почали лише в ХХ столітті, коли почало активно відбуватися розростання великих міст 
і посилення інтеграції людей в них, що входили у різні соціальні групи.

Масова свідомість – це свідомість, яка актуалізована в часі й просторі певною 
спільнотою (спільнотами) під впливом конкретних соціальних, політичних та інших 
чинників. В основі масової свідомості зазвичай лежать конкретні проблеми, це може 
бути: криза країни (економічна, соціальна, політична та інше), революція або війна 
(традиційна, інформаційна, смислова), інші проблеми, які  торкаються більшої ча-
стини населення («маси»). Виходячи з цього, можна сказати, що саме тому об’єктом 
інформаційної війни  виступає масова свідомість.

За останні роки система впливу на масову свідомість значно ускладнилася. Раніше, 
коли світ був більш фіксованим і стійким, «управляти» масовою свідомістю було легше. 
Але в сучасному світі, з огляду на його динамічність і зміну специфіки та інтенсивності 
впливу ЗМІ (наприклад, отримання доступу до Інтернету на сьогодні можливе в будь-
якому куточку землі) впливати на масову свідомість важче, ніж раніше, потрібно вра-
ховувати її динамічність і варіанти поведінки людей щодо вирішення тієї чи іншої 
проблеми.

Масова свідомість зазвичай – емоційна, мозаїчна, рухлива й змінна, завжди 
конкретна, неоднорідна, аморфна, суперечлива, лабільна (нестійка) й розмита [16, 
с. 98]. Саме тому ми бачимо такий великий вплив засобів масової інформації (та-
ких як: Інтернет, телебачення, газети тощо) на формування масової свідомості в ході 
інформаційної війни. Нові технології ЗМІ збільшують можливість доступу населення 
до різних засобів інформації.
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Великий вплив на формування і вираження масової свідомості має суспільне 
життя, тобто те, як складається суспільна свідомість, виходить з того, які проблеми 
висуваються на перший план в житті суспільства.

Специфіка впливу на масову свідомість в ході проведення інформаційної війни 
виходить  із процесів її формування і реалізації, які багато в чому пов’язані із різними 
станами масової свідомості. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наукових праць за темою інформаційних війн 
багато, але вони не завжди враховують особливості реалій сьогодення, особливо 
коли йдеться про об’єкт та предмет інформаційних війн. Серед учених, які вивчають 
інформаційні війни, варто виділити: Дж. Стейна, Р. Шафранський, Г.Г. Почепцова, 
І.І. Завадського, Н.І. Панаріна, Д.А. Швеця, С.П. Расторгуєва, Г.В. Грачова, 
А.В. Манойла та Д.А. Богуша. Питання масової свідомості у контексті інформаційних 
війн також, хоча й недостатньо, досліджували такі вчені як Б.А. Грушин, В.А. Полторак, 
О.В. Петров, Д.В. Ольшанський, В.Л. Оссовський, В.В. Різун та інші.

Проте ця тема на сьогодні розкрита не в повному обсязі, немає чіткого визна-
чення взаємозв’язку масової свідомості та інформаційних війн. У вік інформаційних 
технологій, коли інформаційна зброя набула властивості зброї активного та тотального 
впливу на масову свідомість, вивчення станів масової свідомості виходить на перший 
план. Що і спонукало нас до дослідження  теми.

Головна мета дослідження – аналіз сутності та різних станів масової свідомості 
як головного об’єкта інформаційних війн, визначення ключових форм впливу цих війн 
на масову свідомість.

Виклад основного матеріалу. Загальноприйнятої характеристики сутності масової 
свідомості досі не визначено. Найчастіше, масову свідомість трактують як один з видів 
суспільної свідомості, як найбільш специфічну її форму. Це особливий вид суспільної 
свідомості, притаманний значній кількості людей («мас»). Для того, щоб зрозуміти 
людину, щоб можна було спрогнозувати як буде вести себе населення в якійсь ситуа-
ції (наприклад, зробити прогноз результатів вибору, за рахунок вивчення громадської 
думки під час передвиборної кампанії), потрібно зрозуміти специфіку свідомості маси. 
У світі сучасних інформаційних технологій, питання масової свідомості є актуальним 
вже безліч років, над яким працює велика кількість вчених (серед яких Б. А. Грушин, 
В. А. Полторак, В. Л. Оссовський та інші). Що ж це за поняття, яке вивчають учені, і 
до цих пір не прийшли до чіткого визначення?

Головні труднощі в аналізі масової свідомості полягають у тому, що описати це 
явище досить важко, якщо не враховувати конкретний рівень, конкретні особливості 
суб’єкта масової свідомості, його змісту і умови виникнення. Тобто описати і визначити 
масову свідомість легше в певній ситуації, наприклад в період інформаційної війни, 
коли населення турбують одні і ті ж проблеми.

Існує безліч теоретичних визначень поняття «масова свідомість», розглянемо де-
які з них. Так, наприклад, Д. В. Ольшанський, пише, що масова свідомість – це один 
з видів суспільної свідомості, найбільш реальна форма її практичного існування та 
втілення. Це особливий, специфічний вид суспільної свідомості, властивий значним 
неструктурованим масам людей [7, с. 328]. 
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Український учений В. В. Різун, пише, що суспільна свідомість, яка являє собою 
сукупність поглядів, принципів, ідей, суджень, традицій, забобонів, знань, соціального 
та емоційного досвіду, що належать різним соціальним суб’єктам (відомим особам, со-
ціальним інститутам, групам, організаціям і т. д.) і вироблялися протягом усієї історії 
суспільного розвитку [16, c. 98]. О. В. Петров трактує масову свідомість як складне 
утворення; її характеризують розірваність, пористість, суперечливість, здатність до 
швидких і несподіваних змін в одних відносинах і відомому «окостенінню» (пов’язаного 
з формуванням стереотипів) – в інших [9, с. 18].

Якщо розглядати дані та деякі інші визначення поняття масової свідомості в кон-
тексті інформаційної війни, то можна прийти до наступних висновків:

1) масова свідомість базується на емоціях людини, що значно спрощує 
інформаційний вплив на людей в процесі інформаційної війни, так як впли-
вати на почуття людей набагато легше, ніж на розум;

2) неструктурованість масової свідомості, на відміну, наприклад від групової 
свідомості (класової, етнічної та ін.), де спостерігається спільність індивідів 
та основі якихось характеристик;

3) зміст масової свідомості можна визначити як нескінченний, він формується 
в процесі спілкування людей між собою і сприйняття ними інформації;

4) здатність до швидких змін, що робить масову свідомість гнучкою, здатною 
до соціальних змін;

5) масова свідомість спирається на соціальний досвід, який був отриманий 
протягом всієї історії життя індивіда. У той же час на основі осколкових 
повідомлень і фантастичних зв’язків між ними ця свідомість цілком успішно 
функціонує в масовому середовищі, породжуючи й утверджуючи ілюзію 
всеохоплюючого знання про світ і його події [16, с. 99]. Особливої уваги, 
з урахуванням теми дослідження, безумовно заслуговує аналіз проблеми 
інформаційних війн та основного їх об’єкта масової свідомості. 

Масова свідомість населення, громадян, що включені в різні соціальні та інші гру-
пи, сьогодні, безумовно, виступає як основний, ключовий об’єкт інформаційних війн. 
Але чому? З першого погляду можна було б допустити, що у якості подібного об’єкта  
повинна була б виступати та частина суспільної свідомості, яку називають груповою 
(інколи – спеціалізованою), а саме: соціально-класова, етнічна, релігійна, професійна, 
демографічна і така інша.

 Можна припустити, що об’єктом впливу в процесі подібних війн може виступати, 
припустимо, свідомість різних етнічних або національних груп населення. Наприклад, 
росіян чи українців, армян чи азербайджанців, християн або мусульман і т.п. Або пред-
ставників різних соціально-класових груп: держслужбовців або підприємців, вчителів 
або робітників, працюючих або пенсіонерів.

Саме на подібні окремі групи населення спрямовують свої зусилля різні державні та 
недержавні органи, засоби масової інформації, коли мають на увазі забезпечити певний 
вплив на якісь чітко визначені групи населення. У той же час, коли йдеться про інформаційні 
війни, необхідне найчастіше забезпечення широкого та тотального інформаційного впливу 
на усе населення своєї чи ворожої країни, усі його соціальні та інші групи і прошарки.
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У цьому випадку об’єктом подібного впливу і стає масова свідомість, основними 
характеристиками якої виступають, по-перше, те, що вона торкається практично усіх 
основних проблем життєдіяльності суспільства, які цікавлять усю масу населення, до-
ступні їй для обговорення та будь-якого аналізу. По-друге, масова свідомість виступає 
завжди як емоційний, рухливий, мозаїчний стан суспільної свідомості, безперечно 
може ставати кінцевою метою забезпечення її функціонування в процесі впливу на 
неї в ході інформаційних війн.

По-третє (і це головне!), масова свідомість, на відміну від групової, охоплює сві-
домість практично усіх груп населення, усіх громадян. Тобто можна стверджувати, що 
однотипне ставлення, наприклад, до анексії Криму росіянами поділяють як пенсіонери, 
прості громадяни Росії, так і актори, письменники; як етнічні росіяни, так і буряти чи 
башкіри; як чоловіки, так і жінки, як люди молоді, так і старші (наш подив зокрема 
викликають у цьому плані результати соціологічних дослідження, які свідчать про по-
дібну підтримку до 85–90 % населення).

Яким же чином це можливо? Звідки виникає подібна одностайність у думках різних 
верств населення? Проблема у тому, що «масова свідомість, як зауважує зокрема В. 
А. Полторак, – виникає і формується в процесі масовізації різних способів життєді-
яльності людей (у сферах виробництва, споживання, спілкування, політики, дозвілля 
тощо), які породжують однакові чи подібні інтереси, потреби, навички, оцінки всього 
населення, представників різних соціальних груп. Отже, масова свідомість справді 
є частиною суспільної свідомості, поза її межами опиняються різні форми групової 
свідомості (кланової, національної та ін.), спеціалізованої (професійної та ін.). Масова 
свідомість – частина, сектор, зріз суспільної свідомості, у межах якої у представників 
різних соціальних, національних, професійних та інших груп можуть виникати і вини-
кають аналогічні думки, судження, оцінки, які відображають їх ставлення до проблем 
та фактів дійсності» [10, с. 63–64].

Треба особливо наголосити і на ту обставину, що процес формування масової сві-
домості певним чином відрізняється від відповідного, коли мова йде про формування 
свідомості групової. Якщо формування останньої (наприклад, національної – україн-
ської чи польської) відбувається шляхом постійного накопичення поглядів, позицій, 
різноманітної інформації (тому іноді дуже важко зрозуміти, чому представники певного 
етносу, нації мають якісь особливі погляди на національну ідею чи шлях розвитку того 
чи іншого народу), то у формування масової свідомості окрім, безумовно, наукової 
інформації, «беруть активну участь» погляди людей, що складають близьке соціальне 
оточення, інформація, що поступає (наприклад, в процесі інформаційних війн) із за-
собів масової інформації, Інтернету, навіть просто чутки та плітки.

Отже, саме специфіка масової свідомості є тим чинником, що дозволяє використо-
вувати її найбільш активно в процесі інформаційних війн. Досвід свідчить про те, що 
при організації роботи засобів масової інформації (телебачення, радіо, преси), Інтернету 
і тому подібне практично не виникає ніяких проблем із фокусуванням їх передач на 
різні групи населення. Так, діяльність російських телеканалів сьогодні певним чином 
сприймається не тільки різними групами населення Росії, і навіть мешканцями непід-
контрольних районів Донецької та Луганської областей, ментальність населення яких, 
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масова свідомість, що там панує, не дуже відрізняються від тієї (ми маємо на увазі 
певну частку населення ОРДЛО), що притаманні російським.

Щодо засобів і методів впливу на масову свідомість в процесі інформаційних 
війн, то це вже наступна і не менш важлива проблема, яка повинна бути спеціально 
розглянутою.

Не дивлячись на те, що поняття масової свідомості не до кінця досліджено, мож-
на виділити такі її основні стани, а саме: ціннісні орієнтації, когнітивний потенціал, 
суспільний настрій, громадську думку. Звернемо далі увагу на їх характеристику, вра-
ховуючи їх зв’язок із проблематикою інформаційних війн. 

Ціннісні орієнтації. Поведінка окремої людини в будь - якій ситуації, зумовлюється 
її потребами та інтересами. Цінності – це ідеальні цілі суспільства, соціальних груп 
або особистості. Цінності задають напрямок дій і помислів людей, служать еталонами 
для оцінки та порівняння бажаного і дійсного [3]. Але, виникає питання, чому ціннісні 
орієнтації є станом саме масової свідомості (а не приміром групової)? Суть полягає в 
тому, що всі люди своєю більшістю володіють одними і тими ж цінностями (не дивля-
чись на свою приналежність наприклад до раси, національності тощо), хоча і різною 
мірою. У період інформаційної війни, мабуть, найбільшу цінність серед населення буде 
мати, наприклад, безпека, як серед жінок, так і серед чоловіків, як серед молоді так і 
серед людей похилого віку і т. д.

В. А. Полторак, дає наступне визначення поняттю «ціннісні орієнтації», він пише, що 
це відносно стійке, вибіркове ставлення особистості або соціальної групи до сукупності 
матеріальних і духовних благ і ідеалів, які розглядаються як цілі життєдіяльності лю-
дей і засоби їх досягнення [11, с. 37]. Ціннісним орієнтаціям особистості притаманні 
такі характеристики як: усвідомленість, стійкість, позитивна емоційна забарвленість, 
змінність цінностей людини може зумовлюватися пануванням зовнішніх стимулів 
над внутрішньою структурою особистості. В ході інформаційної війни, велику роль 
відіграють ціннісні орієнтації особистості, як один із найвагоміших станів масової 
свідомості, саме власний досвід, набутий під час зіткнення з проблемами, та власні 
орієнтації, виражаються у віддзеркаленні проблемі певної спільноти, «маси» загалом. 

Отже, ціннісна орієнтація слугує інструментом дослідження цінностей, розуміння 
їхньої мотиваційної й системотвірної сили, домінантних тенденцій соціального 
оцінювання, його стандартів [8, с. 140]. Оскільки цінності відображають роль сенсу 
життя людини, вони не можуть бути придумані, але вони можуть бути знайдені або 
нав’язані ззовні (наприклад вплив з боку ЗМІ або держави). Тому, ціннісні орієнтації 
в умовах інформаційної війни можуть бути також розглянуті і як елемент когнітивного 
потенціалу. Дані цінності виконують подвійну функцію, що обумовлено з одного боку 
індивідуальним досвідом (який придбаний безпосередньо особистістю) та соціальним 
досвідом (сюди можна віднести вплив ЗМІ, плітки, чутки та інше).

Таким чином, потреби людей, їх цінності та своє бачення проблем світу являють 
собою систему думок, на які спирається населення при прийнятті будь якого рішення. 
Але постає питання, що мають формувати сучасні ЗМІ, впливаючи на процес ство-
рення або зміни масової свідомості в період інформаційної війни? На сьогодні сучасні 
ЗМІ можна назвати співучасником змін стану масової свідомості населення, зокрема 
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ціннісних орієнтацій. Річ у тому, що досвід кожної людини, кожної спільноти досить 
обмежений її соціальним статусом, змістом традиційних соціальних ролей, які вона 
виконувала і виконує, життєвими обставинами її біографії [8, с. 130]. Сучасні ЗМІ до-
повнюють загальну картину інформацією, яку подають, і таким чином впливають на 
масову свідомість. Також не слід забувати, що роль ЗМІ у формуванні масової свідомості 
та основних її станів, залежить від того, хто є комунікатором та які цілі він переслідує.

Когнітивний потенціал представляє собою міру інформованості населення про 
гострі проблеми держави під час інформаційної війни. Адже підвищення рівня ін-
формованості населення (так само, як недостатня інформація або дезінформація) дає 
можливість міняти свою думку про ту чи іншу проблему суспільства. В інформаційно-
му суспільстві, важне значення має досвід та знання людини. Когнітивний потенціал 
умовно можна поділити на: 1) інтелектуальний, це здатності людини, спираючись на 
власний досвід та навики, вирішувати ті або інші проблеми; 2) інформаційний, це 
рівень інформованості населення (здатності людини шукати, зберігати, передавати 
інформацію).

Проте, порівняно з життєвим досвідом, сучасні ЗМІ мають перевагу в умовах 
інформаційної війни. Тому що досвід як кожної людини окремо, так і суспільства в 
цілому обмежений, людина здатна пізнати лише деякі аспекти суспільних подій, тому 
процес формування масової свідомості засобами масової інформації на фоні власного 
досвіду суспільства, здійснюється цілеспрямовано, згідно з інтересами певних спіль-
нот. Саме такі засоби інформації, як телебачення, преса, Інтернет та інше, розширяють 
горизонти інформованості громадян та залучають їх до різних сфер розвитку країни 
(наприклад, політичної, економічної, соціальної та інших). Робота сучасних ЗМІ у світі 
подій інформаційної війни вже не полягає у суто інформуванні населення, на сьогодні 
вони працюють у контексті нав’язування певних думок та стверджень, у яких зацікав-
лений соціальний замовник. 

В умовах інформаційно-психологічної війни ЗМІ передають велику кількість ін-
формації, яку важко перевірити, і окрема людина не в змозі оцінювати її достовірність, 
тому типовою реакцією стає взагалі повна відмова від перевірки [1]. Саме тому, най-
частіше населенню важко розібратись в потоках інформації, яку подають ЗМІ, і мова 
зараз йде не про дефіцит інформації (як це наприклад було у часи Радянського Союзу), 
а саме про надлишок інформації. Велика кількість інформації, яку подають через ка-
нали ЗМІ, перекручується, подається не в повному обсязі або несвоєчасно, або взагалі 
недостовірно, що не дає можливості населенню побачити повну картину проблеми. 

Суспільний настрій представляє собою емоційну форму стану масової свідомос-
ті. На думку А. В. Петровського, суспільний настрій характеризується, з одного боку, 
своєю предметною спрямованістю (релігійне, політичне тощо), з іншого – характером 
і рівнем свого емоційного напруження (апатія, депресія, піднесення, ентузіазм) [6]. На-
приклад, за характером суспільний настрій може бути: депресивним або позитивним, 
нерішучим або рішучим, апатичним або енергійним та інше. Так само слід зазначити 
вплив стереотипів на суспільний настрій, які дозволяють стабілізувати суспільний 
настрій, або навпаки змінити його. Суспільний настрій, який є непереривним фено-
меном повсякденного життя, досить точно проявляє направленість думок та почуттів 
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населення, що дозволяє спрогнозувати та скорегувати подальшу поведінку населення 
на події в країні. 

Як зауважує Д. В. Ольшанський, масові настрої – це особливі психічні стани, 
кожен із яких можна визначити як однорідну для достатньо великої кількості людей 
суб’єктивну, складну афективно-когнітивну реакцію, яка відображає три моменти: 
ступінь задоволення загальними соціально-політичними умовами життя; оцінку реалі-
зації своїх соціально-політичних домагань; прагнення до зміни умов здійснення своїх 
домагань [16, с. 90]. Специфіка настроїв суспільства полягає в тому, що вони стають 
помітними при розбіжності двох чинників, перше – це очікування людей, пов’язане з 
масовими потребами та інтересами, а друге – це реальне життя. Що і слугує базовою 
основою для маніпулювання масовою свідомістю під час інформаційної війни. У ЗМІ 
акцентується увага на потреби і очікування населення, вмілі маніпулятори таким чи-
ном привертають увагу аудиторії можливістю задовольнити їх потреби. Що не завжди 
відповідає реальності.

Прийнято вважати, що на формування масових настроїв впливає реальність (со-
ціальні, економічні, політичні умови життя), яка безпосередньо діє на людей і змінює 
можливості реалізації домагань, бажань, хотінь, і віртуальна дійсність (пропаганда, 
ідеологія, реклама, журналістика і т. д.), яка через масову комунікацію впливає на 
свідомість громадян, маніпулюючи домаганнями і бажаннями, потребами людей [16, 
с. 91]. Тому, можна стверджувати, суспільний настрій є не тільки емоційною складовою 
масової свідомості, а й результатом подій, з якими стикається населення (економічна 
криза, інформаційна війна тощо). В процесі інформаційної війни, сучасні ЗМІ пода-
ють інформацію таким чином, що б «зачепити» почуття населення і «зіграти» на його 
емоціях. Суспільний настрій дуже хитке явище, він реагує на певну проблему під 
впливом інформатора. Суспільний настрій може об’єднати людей в одне ціле (як це 
було наприклад під час подій на Майдані 2014 року).

Як у своїй статті зазначає Г. Г. Почепцов, «Росія і Україна, втягнувшись у війну, 
отримали патріотичний порив всередині своїх країн. Створено також серйозний дис-
баланс думок, коли люди сперечаються, незважаючи ні на родинні, ні на колегіальні 
зв’язки» [14]. Саме тут свою ключову роль відіграє суспільний настрій. 

Тому об’єктом інформаційної війни краще за все має бути спільнота, заражена 
спільним настроєм, тому цей настрій треба посіяти, щоб згуртувати людей. Тільки така 
спільнота може перетворюватися у масу [16, с. 91].

Громадська думка. Український соціолог Е. А. Якуба, писала, що громадська 
думка – це особливий стан реальної свідомості мас, що виражає домінуюче ставлення, 
позицію з актуальних суспільно значущих питань [17, с. 5]. У процесі інформаційної 
війни, громадська думка як стан масової свідомості, відрізняється тим, що вона не буває 
остаточно сформованою на будь-який проміжок часу. Громадська думка це як би зріз 
суспільної свідомості, вона постійно перебуває в процесі формування, і змінюється 
коли до населення надходить нова інформація. 

Е. Ноель-Нойман ділить громадську думку на дві складові, а саме: 1) громад-
ська думка як раціональне. Вона відіграє роль інструменту в процесі формування та 
прийняття рішень в умовах демократії. 2) Громадська думка як елемент соціального 
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контролю. Її роль полягає в сприянні і в забезпеченні достатнього рівня згоди, на який 
можуть спиратися дії і рішення [5, с. 315]. 

Громадська думка як раціональне судження ґрунтується на обміні точками зору з 
проблем, які зачіпають населення, але в той же час зазнає втручання з боку держави 
та ЗМІ. Тим самим, піддається до маніпулювання з боку ЗМІ під час інформаційної 
війни. Громадська думка як елемент соціального контролю базується на підтримці (чи 
не підтримці) ціннісних орієнтацій і цілей суспільства. 

Громадська думка є таким станом масової свідомості, який пов’язаний зі специфіч-
ною оцінкою різними соціальними спільнотами дійсності. Громадська думка – це стан 
масової свідомості, що містить в собі приховане або явне, досить стійке і компетентне 
оцінне ставлення різних соціальних спільнот до проблем, подій і фактів дійсності [11, 
с. 38]. Тут зовні є протиріччя: з одного боку, громадська думка «стійке і компетентне» 
судження, з іншого боку, як уже зазначалося, і громадська думка і вся масова свідомість 
пористі, суперечливі, здатні до швидких змін і т.п. [9, с. 20]. Громадська думка може бути 
компетентною далеко не у всіх питаннях, так наприклад якщо людина не цікавиться 
політикою і не дивиться новини, вона не зможе відповісти на жодне запитання, яке 
стосується політики. І саме цим і пояснюється це протиріччя. Компетентність громад-
ської думки залежить від поінформованості та включеності населення до хвилюючого 
питання. Більш того, вона може бути компетентною лише через деякі проблеми, що 
здатні пізнаватися громадською думкою.

Масова свідомість, як об’єкт інформаційної війни піддається впливу з боку ЗМІ та 
ЗМК, які впливають на кожен стан з пересічених інформаційних війн масової свідомості 
для того, щоб домогтися цілі, яку перед собою поставив соціальний замовник. І то, як 
впливати на масову свідомість, залежить від того, яку стратегію або технологію обере 
соціальний замовник. Існує багато стратегій та технологій впливу на масову свідомість 
у ході інформаційної війни, розглянемо деякі із них. Зокрема, В.Л. Оссовський, виділяє 
дві стратегії впливу: маніпулятивну та гуманістичну [8, с. 135–138]. Маніпулятивна 
стратегія, базується на технології «промивці мізків», тобто формування свідомості від-
бувається без спеціального та достатнього інформування населення. Людям не дається 
змоги поміркувати, обрати позицію або обсудити питання зі знайомими, працює метод 
переконання та навіювання. ЗМІ диктують населенню лінію поведінки, над якою вони 
не в стані раціонально подумати через брак повної інформації даної проблеми. Гума-
ністична стратегія у свою чергу, навпаки базується на наданні інформації та оцінок, які 
будуть сприйматися через призму власних потреб, інтересів та ціннісних орієнтацій. 

Г. Г. Почепцов, виділяє такі технології впливу (які почали використовувати не так 
давно): технологія віртуалізації та пропаганда 2.0. Віртуалізація тиражує віртуальні об-
рази, в які вірить і які підтримує значна частина населення, хоча дані образи не мають 
ніякої юридичної сили або підтвердження (наприклад, введення понять «народний мер» 
та «народний депутат» у Донецькій та Луганській областях на їх непідконтрольних 
територіях). Віртуальні об’єкти, які вводяться з боку ЗМІ, дестабілізують ситуацію в 
країні, що спонукає до зламного періоду в середині країни. 

При достатній ресурсній підтримки введених віртуальних об’єктів отримуємо 
невідповідність: віртуальний простір починає динамічно змінюватися, у той час як ре-
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альний рухається зі старою швидкістю. Ця розбіжність і є головним джерелом «зламу» 
системи, якщо їй не вдається уповільнити швидкість змін віртуального простору [12]. 
Таким чином, технологія віртуалізації може впливати на усі стани масової свідомості, і 
населення в більшості випадків буде вірити в подану інформацію, тому що перевірити 
її правдивість практично неможливо.

Пропаганда 2.0 відрізняється від звичайної пропаганди тим, що її наміри не розкри-
ваються. Подібна пропаганда викликає сьогодні слабкий опір, оскільки пропаганда 2.0 
будується не по моделі новин, а по моделі художнього твору типу документального кіно 
[13]. Адже саме кіно і телесеріали, які мають вплив на цінності населення (ми переймаємо 
частково ту модель поведінки, яку бачимо на телеекранах), досі у нас не дуже розвинені; 
у цьому плані Україна поступається Росії, тому що практично тільки почала створювати 
власний продукт. Таким чином, ми переймаємо європейські цінності, або російські (за-
лежить від того, яке кіно ми дивимось), що призводить до втрати власних цінностей. 

Масова свідомість досить вразлива, чим і користуються вмілі маніпулятори у ході 
інформаційної війни. Кризові ситуації (такі як, конфлікти, революції, перевороти та 
інше) знижують рівні реагування населення, роблять їх більш емоційними, ніж раці-
ональними. Подібна реакція краще піддається прогнозуванню. У ході інформаційної 
війни використання даних та багатьох інших стратегій та технологій дає змогу вплинути 
на кожен стан масової свідомості та сформувати її в угоду соціальному замовнику. 

Висновки. Інформаційні війни в сучасному світі впливають на масову свідомість, 
та змінюють її в угоду зацікавленої сторони за допомогою  впливу ЗМІ. Саме масова 
свідомість виступає ключовим об’єктом подібного впливу, оскільки вона охоплює сві-
домість усіх громадян, не залежно від того, до яких вони належать релігії, етносу, раси 
та інше. Інформаційний вплив здійснюється таким чином, щоб зачіпати всі стани масо-
вої свідомості, а саме: ціннісні орієнтації, когнітивний потенціал, суспільний настрій, 
громадську думку, для того щоб досягти мети, яку перед собою ставить соціальний 
замовник (наприклад, повалення уряду, революція в країні та інше). 

Усе це призводить до наступного висновку: аналіз проблематики масової свідомості 
та її станів в контексті ведення сучасної інформаційної війни дає змогу більш чітко 
та обґрунтовано аналізувати специфіку виникнення та функціонування масової свідо-
мості, і вирішувати проблеми маніпулювання масовою свідомістю шляхом створення 
механізму протидії від подібного маніпулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бєльська Т.В. Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське 
суспільство та державну політику держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://repositsc.net/informatsijno-psihologichna-vijna-yak-s/ 

2. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования / 
Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с. 

3. Краткий конспект лекций по курсу специализации «Социальная психология личности» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.studfi les.ru/preview/5357107/

4. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. Лекции / А.П. Наза-
ретян. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 112 с.



224 А. Г. Стадник
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

5. Ноэль-Нойма Н.Э. Общественное мнение. Открытие молчания / Э. Ноэль-Номан/ 
Пер. с нем.– М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с.

6. Общественное мнение как социальное явление [Електронний ресурс] – Режим до-
ступу:  http://www.studfi les.ru/preview/4056815/

7. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии / Д.В. Ольшанский. – 
Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.

8. Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки / В.Л. Оссовський. – К.: ПЦ «Фолі-
ант»; ВД «Стилос», 2005. – 186 с.

9. Петров О.В. Социологические избирательные технологии / О.В. Петров. – 
Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 164 с. 

10. Полторак В.А. Громадська думка в системі політичної свідомості та політичних від-
носин / В.А. Полторак // Соціологія політики: Підручник: у 2-х частинах / За ред. В.А. 
Полторака, О.В. Петрова, А.В. Толстоухова. – К.: Вид-во Європейського університету, 
2011. – Ч. 2. – С. 61-81.

11. Полторак В.А. Социология общественного мнения: Учебное пособие / В.А.Полторак 
– Киев – Днепропетровск: Центр «Социополис» - Издательство «Арт-Пресс», 2000. – 
264 с.

12. Почепцов Г. Г. Виртуальные революции: использование виртуальных объектов при 
смене власти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/vr.htm

13. Почепцов Г. Г. Пропаганда 2.0: Новые измерения в действии [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://psyfactor.org/psyops/propaganda34.htm

14. Почепцов Г. Г. Риторика войны и риторика мира [Електронний ресурс] / Г.Г. Почепцов 
// Телекритика. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/30693

15. Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г.Г. Почепцов. – К.: Вид. дім «Києво-Мо-
гіляньска академія», 2015. – 497 с.

16. Різун В. В. Теорія масової комунікації: Підручник / В.В. Різун. – К.: Видавничий центр 
«Просвіта», 2008.— 260 с. 

17. Сурмін Ю. П. Теорія громадської думки: Курс лекцій / Ю.П. Сурмін. – К.: МАУП, 
1999. – 72 с.

REFERENCES:

1. Byel′s′ka Tetуаna, Information-psychological warfare as a way to infl uence the civil society 
and the public policy of the state, Visnyk Natsional′noho universytetu tsyvil′noho zakhystu 
Ukraуіny 1, 2014, http://repositsc.net/informatsijno-psihologichna-vijna-yak-s/. (in Ukrai-
nian).

2. Hrushyn Borys, Mass consciousness: Experience in the defi nition and problems of research 
(Moskva: Polytyzdat, 1987), 368. (in Ukrainian).

3. Brief summary of lectures on the course of specialization «Social psychology of personal-
ity», StudFiles, http://www.studfi les.ru/preview/5357107/. (in Ukrainian).

4. Nazaretуаn Akop, Psychology of spontaneous mass behavior (lektsyy, Moskva: PER SЭ, 
2001): 112. (in Ukrainian).

5. Noэl′-Noyma N. Эlyzabet, Public opinion. The opening of silence (Moskva: Prohress-
Akademiya, Ves′ Myr, 1996), 352. (in Ukrainian).

6. «Public opinion as a social phenomenon», Studopedia, http://www.studfi les.ru/
preview/4056815/. (in Ukrainian).

7. Ol′shanskyу Dmytrіу, Fundamentals of Political Psychology (Ekaterynburh: Delovaya 
knyha, 2001), 496. (in Ukrainian).



225Масова свідомість як об’єкт інформаційної війни
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

8. Ossovs′kyу Volodymyr, Sociology of public opinion (Kyiv: PT͡s «Foliant»; VD «Stylos», 
2005), 186. (in Ukrainian).

9. Petrov Oleh, Sociological Electoral Technologies (Dnepropetrovsk: Art-Press, 1998), 164. 
(in Ukrainian).

10. Poltorak Volodymyr, Public opinion in the system of political consciousness and politi-
cal relations. U Sotsiolohiya polityky: pidruchnyk: u 2-kh chastynakh, red. Volodymyr 
Poltoraka, Oleksandra Petrova, Anatoliya Tolstoukhova (Kyev: Vyd-vo Yevropeys′koho 
universytetu, 2011), 329. (in Ukrainian).

11. Poltorak Vladymyr, Sociology of public opinion: Textbook (Kyiv, Dnepropetrovsk: Tsentr 
«Sotsyopolys»,«Art-Press», 2000), 264. (in Ukrainian).

12. Pocheptsov Heorhiy, «Virtual revolutions: the use of virtual objects with a change of pow-
er», 2004, http://psyfactor.org/lib/vr.htm. (in Ukrainian).

13. Pocheptsov Heorhiy, «Propaganda 2.0: New dimensions in action», Mediasapiens, 2015, 
http://psyfactor.org/psyops/propaganda34.htm. (in Ukrainian).

14. Pocheptsov Heorhiy, «Rhetoric of War and Peace Rhetoric», Telekrytyka, 2014, http://
osvita.mediasapiens.ua/material/30693. (in Ukrainian).

15. Pocheptsov Heorhiy. Modern Information War (Kyiv: «Kyievo-Mohylyans’ka akademi-
ya», 2015), 497. (in Ukrainian).

16. Rizun Volodymyr, Theory of Mass Communication: Textbook (Kyiv: Vydavnychyy tsentr 
«Prosvita», 2008), 260. (in Ukrainian).

17. Surmin Уuriу, The theory of public opinion: Lectures (Kyіv: MAUP, 1999), 72. (in Ukrainian).

Стаття надійшла до редколегії 17.08.2016
Прийнята до друку 15.09.2016

MASS CONSCIOUSNESS AS A OBJECT INFORMATION WAR
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Copyright resume. At theoretical level, the notion of mass consciousness and its role in 
today’s information war. The problems associated with the location of the mass consciousness 
as the main object of the impact of propaganda and information warfare that comes from 
the fact that, unlike group consciousness, it, fi rst of all, in the modern world consciousness 
encompasses all people groups.

Secondly, characterized in that its formation is not because of the constant accumulation 
of people of different information, attitudes, beliefs, etc., but primarily infl uenced by people, 
which is about the social environment and the information coming from the media, fi rst of 
all - television and the Internet. The article states the basic mass consciousness through which 
the impact is particular propaganda and information wars in modern society, including: the 
value orientation of people, their cognitive potential, the public mood and public opinion.

Defi ned some key strategies and technologies infl uence the mass consciousness, including 
color, manipulative and humanistic strategies: virtualization technology and promotion 2.0.

Keywords: Information warfare, mass consciousness, public opinion, values, cognitive 
capacity, social mood.
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У статті подано аналіз феномену Інтернет-практик з позицій різних соціологічних 
підходів, насамперед структурного функціоналізму, феноменологічного підходу,  
символічного інтеракціонізму, теорії габітусу П. Бурдьє. Визначено аксіоматичні ядра 
кожного з них і специфіка вивчення Інтернет – практик в їхніх межах.

Ключові слова: Інтернет, Інтернет-практики, соціальна дія в Інтернеті.

Постановка проблеми. Інтернет-практики як новий різновид практик, пов’язаних з 
Мережею, виникли з появою останньої. Виникнення та поширення Інтернету в якості но-
вого середовища функціонування особистості сприяло появі особливого різновиду прак-
тик. Головна проблема теоретичної концептуалізації феноменів (насамперед соціальних) 
в контексті Інтернету полягає в тому, що стрімкий розвиток Мережі, збільшення її впливу 
на повсякденну реальність та підвищення наукового інтересу до проблематики зумовили 
термінологічну неузгодженість в цій царині. Першим кроком у вивченні будь-якого нового 
теоретичного поняття є його означення в межах тієї чи іншої дисципліни (у нашому ви-
падку соціології). Проте соціологія як наука характеризується внутрішнім різноманіттям 
методологічних підходів. Будь-який соціальний феномен (предмет аналізу) ми можемо (і 
маємо) розглядати в рамках різних соціологічних підходів, виділяючи їхню аксіоматичну 
основу. В. Радаєв зауважує, що відсутність визначених аксіоматичних основ приводить до 
того, що дослідник опиняється у ситуації доведення очевидного. «Замість того, – пише 
він, – щоб, скажімо, зафіксувати на аксіоматичному рівні, що феномен має значення, 
і далі будувати дійсно проблемні гіпотези, починаються нескінченні обґрунтовування 
того, що предмет дійсно важливий. Дослідження з вирішення задач перетворюється у 
процедуру виправдання обраного підходу і закономірно призводить до стверджувальних 
висновків» [7, с. 27]. Тому виділення аксіоматичних ядер (набору усталених тверджень, 
що не потребують доведення) Інтернет-практик у межах різних методологічних підходів – 
це необхідна основа для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження цього 
соціокультурного явища. Тому ми можемо виокремити наукову проблему дослідження так: 
це суперечність між різними трактуваннями поняття «Інтернет-практики» в соціології, з 
одного боку, та необхідність сформулювати теоретичну базу поняття «Інтернет-практики», 
релевантну для розв’язання конкретної соціальної проблеми.
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Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням Інтернет-практик присвячено 
доробки зарубіжних (Дж. Беккер, Дж. Ревіц) та вітчизняних (Т. Галіч, А. Радкевич) 
науковців. Дж. Беккер та Дж. Ревіц розглядали вплив Мережі на повсякденні практики 
особистості. А. Радкевич запропонував свою дефініцію поняття «Інтернет-практики»: 
він розглядав їх як конкретну діяльність, що складається зі звичних, повторюваних дій, 
зміст яких становить обмін інформацією, що реалізуються за допомогою інструменту – 
комп’ютера, підключеного до глобальної комп’ютерної мережі, та відкриває доступ 
до різноманітних баз даних і масивів інформації (Інтернет-контенту) [8]. Проте автор, 
по-перше, зосередився лише на діяльності особистості он-лайн, а по-друге, не здійснив 
достатньо глибокого методологічного аналізу Інтернет-практик, обмежившись теоріями 
практик П. Бурдьє, Э. Гофмана та П. Уінча. Вітчизняний соціолог Т. Галіч зосереджує 
свою дослідницьку увагу на різних видах Інтернет-практик студентів, намагається 
визначити ступінь важливості конкретного виду для студента, але недостатньо уваги 
приділяє теоретичному осмисленню феномену [3, c. 190].

Тому основною метою цієї статті є виділення аксіоматичних ядер Інтернет-практик 
в рамках різних соціологічних підходів (структурного функціоналізму, символічного 
інтеракціонізму, феноменології, неоструктуралізму, теорії практики П. Бурдьє), а також 
формулювання авторського розуміння цього поняття.

Виклад основного матеріалу. «Соціальна дія» та «соціальна практика» в історії 
соціології – це тісно пов’язані між собою поняття. Спочатку виникло поняття «соціальна 
дія»; воно було введене М. Вебером, який стверджував, що соціальна дія вирізняється 
орієнтацією актора на дії інших суб’єктів та має суб’єктивний зміст [2]. 

Представник структурного функціоналізму Т. Парсонс розглядає соціальну дію 
як певний процес в системі «суб’єкт дії, мета, нормативна система, ситуація», що має 
мотиваційне значення для актора або, у випадку групи, для її учасників [6]. Варто 
також підкреслити, що соціальна дія, в рамках структурного функціоналізму, це – 
самоорганізована система і, як будь-яка система, включає в себе певні елементи: ак-
тора, конкретні мету, засоби, умови, норми (регулюють взаємозв’язок між метою та 
умовами) (див. рис. 1). 

Рис. 1. Структура соціальної дії (Т. Парсонс)

Засновник структурного функціоналізму розглядає актора перш за все як 
особистість, що не просто реагує на ситуацію, але наділений мисленням і знаннями: 
він (актор) ставить перед собою цілі, планує свої дії, моделює майбутнє. Він не просто 
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хоче задовольнити якусь одномоментну потребу, але прагне забезпечити собі джерело 
та механізми задоволення цієї потреби і в майбутньому, а також поєднати задоволення 
конкретної потреби (досягнення мети) із безліччю інших важливих для актора цілей. 
Для цього йому потрібна  допомога інших суб’єктів, які також досягають свої власні 
цілі у схожих обставинах.

Отже, в межах цього підходу соціальна дія в Мережі – це система, до складу якої 
входять: актор, конкретна ситуація, в контексті якої відбувається дія, мета, конкретні 
засоби, норми, що регулюють діяльність суб’єкта як в Інтернеті, так і за його межами 
(в останньому випадку мова йде лише про дії, які певним чином пов’язані із Мережею). 
Т. Парсонс у своїй теорії розглядає соціальну дію передусім як раціональний поведінковий 
акт, що реалізується через певні засоби під контролем існуючих у суспільстві норм і 
цінностей для досягнення поставленої мети (переважно конструктивної). Відповідно 
Мережа виконує навчальну, комунікаційну, розважальну, інформаційну функції. В 
конкретній ситуації Інтернет виступає засобом для досягнення перерахованих цілей 
актром, де соціальні дії регулюються нормами (переважно неформальними) поведінки 
в Мережі (див. авторськ. рис. 2). 

Рис. 2. Структура Інтернет-практики (конструктивної)

Проте Мережа може мати і деструктивний вплив на особистість (наприклад, у 
контексті Інтернет-залежності). Для моделювання такого варіанту доцільно звернутися 
до концепції Р. Мертона про функції та дисфункції. Функція, на думку цього соціолога, – 
це спостережуваний наслідок, що сприяє адаптації та порядку досліджуваної системи. 
Тобто це конкретний результат функціонування системи – досягнення поставленої мети 
у випадку соціальної дії в Мережі. Автор також виділяє явні (наперед змодельовані) та 
латентні (непередбачені) функції [5]. Яскравим прикладом такого «подвійного» резуль-
тату є спілкування в соціальних мережах. Суб`єкт отримує можливість безперешкодної 
комунікації, перспективи нових знайомств, розширення соціальних контактів (явний 
конструктивний результат) і водночас він добровільно ділиться особистою інформацією 
не тільки із своїми он-лайн співрозмовниками, але й з тими, хто контролює цю соціальну 
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мережу (латентна функція), і потім він уже не має реального контролю за нею. Отже 
навіть тоді, коли Інтернет приносить заплановану користь, він водночас має певний 
деструктивний «побічний ефект». Але окрім латентних функцій, які можуть шкодити 
(хоча це не обов’язкова умова), основний деструктивний вплив на систему мають 
дисфункції – спостережувані наслідки, що знижують рівень адаптації досліджуваної 
системи [5]. Дисфункційним наслідком у такому випадку є редукція або припинення 
значимої професійної, соціальної діяльності; проблеми виникають на соціальному, 
особистому, психологічному та навіть фізіологічному рівнях. 

Отже, якщо конструктивний вплив Інтернету на рівні окремої соціальної дії перш 
за все пов’язаний із тим, що Мережа виступає лише як засіб для досягнення мети, 
то деструктивний – такий, що має реальні дисфункційні наслідки – виникає тоді, 
коли Інтернет певною мірою стає центром повсякденного життя актора і це зокрема 
відображається в його соціальних діях (див. авторськ. рис. 3). 

Рис. 3. Структура Інтернет-практики (деструктивної)

Теорія символічного інтеракціонізму деякою мірою виникла на противагу струк-
турному функціоналізму. Центральним елементом символічного інтеракціонізму є 
соціальна взаємодія індивідів у групі та суспільстві за допомогою низки символів. 
Класична взаємодія відбувається за допомогою усталених символів (жестів, мови), але 
взаємодія в Мережі має свою специфіку. Міжособистісна взаємодія в умовах Мережі 
має свої переваги (взаємодія не обмежена географічним чинником, єдиний критерій 
– доступ всіх учасників до Інтернету) та недоліки. Інтернет виступає інструментом, 
можливо, свого роду символом, за допомогою якого відбувається взаємодія. Звичайно, 
не всі Інтернет-практики в Мережі – це міжособистісні або в форматі «індивід – група» 
взаємодії. Під цю категорію підпадають лише різноманітні комунікативні практики та 
мережеві ігри. Проте, як вже заначалося вище, на нашу думку, Інтернет-практики не 
обмежуються лише діями індивіда в Мережі, сюди також входять соціальні дії індивіда 
офф-лайн, які пов’язані з Мережею. У цьому випадку механізми міжособистісної 
взаємодії є класичними для символічного інтеракціонізму. Отже, символічний 
інтеракціонізм розглядає Інтернет-практики одночасно як вид та прояв соціальної 
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взаємодії в Мережі (Інтернет – інструмент, який уможливлює взаємодію), а поза її 
межами лише як вид соціальної взаємодії, що представляє одну із сфер соціального 
процесу (Інтернет – об’єкт взаємодії).

Феноменологічна соціологія зосереджує свою увагу на особистості: її свідомості, 
знаннях, відчуттях, мотивах та діях. Навколишній світ індивіда складається із величезної 
кількості різноманітних світів: науки, культури, фантазії, Інтернету тощо. Особли-
ву увагу представники феноменології, зокрема П. Бергер і Т. Лукман, приділяють 
повсякденності. Повсякденність – це інтерсуб’єктивний світ, спільний для всіх лю-
дей, актуальний або потенційно доступний, який формується через інтерсуб’єктивну 
(спільну) свідомість, основним конструюючим фактором в якому є знання. Знання 
індивіда про повсякденність – це інструмент, який допомагає зорієнтуватися в ній, 
він (інструмент) діє за принципом релевантності (важливості) знання. Тобто індивід 
знає тільки те, що йому потрібно. Повсякденна діяльність сприяє появі повсякденного 
знання, а отже, є основою соціальних процесів. Через те, що Інтернет є важливим еле-
ментом повсякденного життя студентської молоді (більше 90 % студентів користуються 
Інтернетом), то знання про Мережу є необхідною складовою інтерсуб’єктивного світу 
студента. Якщо Дж. Мід акцентує увагу на соціальній взаємодії між індивідами, то А. 
Шюц розуміє дію як «внутрішній» процес впливу свідомості на емпіричний досвід 
з метою отримання знання, тобто дія за А. Шюцем – це усвідомлення. Дія в світі 
Інтернету для суб`єкта – це «внутрішня» взаємодія між його свідомістю та емпіричним 
досвідом, здобутим у процесі перебування в Мережі. Повсякденне знання пов’язане 
із повсякденною діяльністю, яка постійно габітуалізується (стає звичкою), тобто 
формується постійна основа для відтворення діяльності індивіда за умови зменшення 
необхідних зусиль. Насправді перелік можливих дій в Інтернеті є обмеженим, тому 
однакові дії або системи дій повторюються з певною частотою залежно від індивіда, 
його потреб та ситуації. Соціальна дія, яка регулярно повторюється, стає соціальною 
практикою, а наступний крок після габітуалізації – інституційне закріплення. «Те, що 
спочатку було лише регулярно повторюваним набором дій групи індивідів, наступним 
поколінням сприймається уже як реальність, зразок, який необхідно відтворювати» [11]. 
Отже, габітуалізовані Інтернет-практики – це норма життя для переважної більшості 
сучасних студентів, яка в майбутньому буде лише розвиватися та закріплюватися в 
рамках Інтернету як нового соціального інституту. Тому Інтернет-практики в рамках 
феноменології – це, по-перше, усвідомлення, набуття нового знання про Інтернет; 
по-друге, предмет габітуалізації та елемент Мережі як соціального інституту в май-
бутньому.

У процесі методологічного аналізу соціальних дій в Інтернеті в рамках різних 
соціологічних підходів ми дійшли до такої важливої характеристики соціальної дії за-
галом і в Мережі зокрема, як повторюваність, відтворюваність та звичка, а також виник-
нення такого поняття як «Інтернет-практики». В. Волков (за словами С. Шугальського) 
стверджує, що сам термін «практики» з`явився як результат компромісу між об’єктивізмом 
структурного функціоналізму та суб’єктивізмом феноменології, бо об’єднує різноманітні 
спроби замінити структурно-функціональний, економічний чи культурний детермінізм 
діяльності особистості більш «гуманістичним» уявленням про соціальну реальність, 
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виділяючи активну роль колективної соціальної діяльності у відтворенні та трансформації 
соціальної системи. Засвоїти певну практику означає засвоїти смисл, не задумуючись про 
структуру діяльності [10, с. 277]. Отже, Інтернет-практики – це свого роду «золота середи-
на» між об`єктивізмом та суб`єктивізмом, між структуралізмом та феноменологією. Треба 
зазначити, що спроба виявилась вдалою, термін («практики») прижився і надалі вчені-
соціологи використовували саме його для означення поведінкового акту особистості. 
Звичайно, в межах різних соціологічних підходів була окреслена своя специфіка цього 
поняття. Тому надалі для означення дій студентів у Мережі та за її (Мережі) межами 
або щодо неї ми користуватимемося терміном «Інтернет-практики», який продовжимо 
аналізувати в межах різних соціцологічних підходів.

Важливий внесок у дослідження соціальних практик зробив французький соціолог 
П. Бурдьє. Його теоретичні напрацювання (в яких він намагався знайти «золоту сере-
дину» між структуралізмом і феноменологічною соціологією) були дуже плідними та 
різноманітними: теорія соціального простору, соціального поля, габітуса, практики та 
соціального капіталу. Ми зосередимо свою увагу на теорії габітуса та практики. Поняття 
«габітус» – багатозначне: по-перше, це система міцних, набутих диспозицій (схиль-
ностей), що продукуються об’єктивним структурованим соціальним середовищем; по-
друге, це безперервна можливість продукувати думки, відчуття і дії; по-третє, це «про-
дукт історії», що творить індивідуальні та колективні практики - «історію» на основі 
наявних зразків. Автор стверджує, що «агенти, які займають схожі, сусідні позиції, 
перебувають в схожих умовах, імовірно наділені схожими диспозиціями, а отже творять 
схожі практики» [1]. Студенти (агенти), що навчаються на одній спеціальності, мають 
потенційно схожі диспозиції хоча б у професійній сфері. Що стосується соціального 
простору (сукупність агентів, наділених різними систематично взаємопов`язаними 
якостями, а також зв’язків між агентами), то вони самі його творять в процесі взаємодії 
в Мережі. Тому можна припустити, що Інтернет-практики студентів багато в чому 
є схожими. П. Бурдьє розглядав соціальну практику як зміст і результат діяльності 
агентів; вона є джерелом габітуса (створюється під його впливом і контролем на основі 
попереднього досвіду агента) та результатом габітуса одночасно. Вона (практика), на 
думку автора, складається з: власне соціальної дії, комунікацій, що її супроводжують, 
та тих соціальних форм, що виникають як результат практики [1]. В контексті теорії 
П. Бурдьє Інтернет-практики – це змістове наповнення дії агента в Мережі (напри-
клад, пошук інформації) або поза нею стосовно Інтернету, а також результат цієї дії 
(знайдена чи незнайдена інформація). З одного боку, Інтернет-практики детерміновані 
соціальним середовищем, а з іншого – змінюють його. Якщо для практик офф-лай 
основним інструментом, за допомого якого агент реалізовує соціальні практики, є тіло, 
то для Інтернет-практик інструмент має такий вигляд: тіло + Мережа. Однією із голов-
них цілей П. Бурдьє як соціолога було, з одного боку, виведення агента з-під диктату 
норм і цінностей як єдиного зовнішнього регулятора поведінки людини (структурний 
функціоналізм), а з іншого – подолання «засилля» індивідуального, суб’єктивного 
досвіду, відчуття та усвідомлення (феноменологія) як реалізації соціальної практики. 
Тому Інтернет-практики набувають в цьому контексті компілятивних рис через габітус, 
що дбає про відтворення «правильних» зразків поведінки та диспозиції відповідно.
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Висновки. У цій статті було виокремлено основні аксіоматичні ядра поняття 
«Інтернет-практики» в рамках різних соціологічних підходів. В межах структурно-
го функціоналізму виділяємо два напрямки інтерпретації Інтернет-практик: з одного 
боку, це автономна система, до складу якої входять актор, мета практики навчаль-
на, комунікаційна, розважальна, що реалізується за допомогою спеціальних засобів 
Інтернету під контролем відповідних норм у межах конкретної ситуації (конструктивний 
напрямок), а з другого – це система, до складу якої входять актор, мета практики (сам 
Інтернет, який є ціннісним, тобто значимим для актора), що реалізується за допомогою 
різноманітних засобів (можлива редукція соціальних контактів актора, як кількісна, 
так і якісна), під контролем відповідних норм в межах конкретної ситуації (деструк-
тивний напрямок). В обидвох випадках Інтернет-практика розглядається як система, 
змінюється лише змістове наповнення її мети і засобів. Символічний інтеракціонізм 
акцентує увагу на особливостях соціальної взаємодії в Мережі, де Інтернет – це 
специфічний додатковий засіб (окрім мови, знаків, жестів) та середовище взаємодії. 
У цьому випадку Інтернет-практики – це особливий вид та прояв соціальної взаємодії. 
Для феноменологічної соціології Інтернет – це один із багатьох світів повсякденності, а 
Інтернет-практика – це «внутрішній» (між свідомістю та емпіричним досвідом суб`єкта) 
аспект міжособистісної та групової взаємодії за допомогою Мережі. Концепція П. 
Бурдьє дає змогу розглядати Інтернет-практику в контексті теорії габітуса як зміст і 
результат діяльності агента в Мережі або поза нею стосовно Інтернету. 

На основі проведеного аналізу та виокремлення особливостей розуміння 
досліджуваного феномену в рамках різних соціологічних підходів пропонуємо ав-
торське визначення Інтернет-практик, які розглядаємо як конкретні, габітуалізовані 
дії індивідів он-лайн або офф-лайн стосовно Мережі, що мають певну структуру 
(суб’єкт, мета, засоби, ситуація); особливості та контролюються на основі попереднього 
досвіду особистості. Це визначення сконструйоване на основі положень структурного 
функціоналізму та теорії габітусу П. Бурдьє.

Варто пам`ятати, що розвиток соціології – це динамічний процес, який провокує 
вдосконалення аксіоматичних основ, особливо в царині Інтернету. Тому такий теоре-
тичний пошук потребує постійного оновлення. Іншим напрямком роботи може бути 
розширення видової різноманітності Інтернет-практик. 
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The emergence and spread of Internet as a new medium of personality functioning 
facilitated the emergence of a special kind of practices. The main problem of theoretical 
conceptualization Internet practices is that the rapid development of the network, increasing 
its impact on everyday reality and increasing scientifi c interest in the problems caused 
terminological inconsistency in this area. That is the main reason for this attempt to theorize 
the phenomenon of Internet practices within different sociological approaches.

Research of the Internet practices engaged foreign (J. Becker, J. Reve) and domestic 
(T. Halicz A. Radkevich) scientists. But T. Halich focused mainly on motivation of Internet 
practices, and A. Radkevich didn`t make suffi ciently deep methodological analysis of Internet 
practices, limiting Bourdieu’s theory of practice, and P. Hoffmann, P. Winch. So for analysis 
were selected several sociological approaches such as: structural functionalism, symbolic 
interactionism, phenomenological sociology, Bourdieu’s theory of habitus.

Within structural functionalism social action is – self-organizing system that includes 
certain elements: the actor, the specifi c goal, the means, conditions, rules (governing the 
relationship between the purpose and conditions). The projection of this approach to the 
phenomenon of Internet practices generates two types of Internet practices. Constructive 
practice implemented through certain means controlled by existing social norms and values to 
achieve a constructive purpose. Internet performs educational, communicative, entertaining, 
informative functions. In this case Internet for actor is a mean to achieve certain goals. 
Destructive Internet practice –  is also a system that includes the actor, specifi c goals, means, 
conditions, rules, but in this case Internet is the main purpose of the stay on-line. Internet  
becomes a center of daily life of the actor and it is particularly refl ected in actor`s social 
activities.

The central element of symbolic interactionism is a social interaction of individuals in 
the group and society through a series of symbols. Interpersonal interaction regarding network 
has its advantages (geographical factor doesn’t matter anymore, the only criterion – access 
to Internet for all participants) and disadvantages. Internet is an instrument, perhaps a kind 
of symbol whereby the interaction is possible. Symbolic interactionism considers Internet 
practice at the same time as a kind and ostent of social interaction on the Web (Internet – a 
tool that enables interaction) and just as a form of social interaction beyond it.
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In phenomenological sociology world around the individual consists of a large number 
of different worlds: science, culture, fantasy, Internet and more. If G. Mead focuses on social 
interaction between individuals, then A. Schutz understand action as «internal» process of 
infl uence on the minds of empirical evidence to obtain knowledge.  Action for A. Schutz – is 
awareness. Action in the world of the Internet for subjects - is «internal» interaction between 
the mind and the empirical experience gained in the process of being on-line.

For P. Bourdieu Internet practice – is a semantic fi lling of agent`s action in the network 
(for example, information retrieval) or outside it in relation to Internet, and the result of this 
action (found information). On the one hand, Internet practice determines social environment, 
on the other – changes it. If for off-line practices the main instrument by which the agent 
implements social practice is the body, for online practice the main tool are: body + Network.

We consider Internet practices as specifi c, repetitive actions of individual on-line or 
off-line in relation to the network, with a structure (subject, purpose, means, the situation); 
features and are controlled by the previous experience of the individual.

It should be remembered that the development of sociology – a dynamic process 
that promotes improvement axiomatic foundations, especially in the realm of the Internet. 
Therefore, this theoretical research needs constant updating.

Keywords: Internet, Internet practices, social action on-line.
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Статтю присвячено проблемі невідповідності результатів освіти потребам і ви-
могам індивіда й суспільства. Зазначимо, що, згідно з головним положеннями теорії 
соціальних змін, поняттям «якісні зміни» характеризуються різного роду революції. 
З огляду на це розглянуто «сценарії» освітніх революцій, запропоновані Т. Парсон-
сом, П. Бурдьє, П. Фрейре. На основі аналізу цих сценаріїв робимо висновок про те, 
що здійснення якісних змін потребує зміни способу взаємодії учасників освітнього 
процесу, а найважливішим інструментом здійснення якісних зміни в освіті є освітній 
(особливо аудиторний і педагогічний) дискурс.

Ключові слова: освіта, революція, суспільство, якісні зміни. 

Усе частіше в спеціальній науковій літературі експерти та дослідники освіти звер-
таються до проблематики кризи освіти. При цьому наголошується на світовій кризі, 
на дисфункціональності освіти як соціального інституту. Зазначається, що головною 
причиною цієї кризи є протиріччя між постійно наростаючою динамікою соціальних 
процесів і природною консервативністю освіти. Як наслідок − проблема невідповідності 
результатів освіти потребам і вимогам індивіда і суспільства. Вирішення цієї проблеми, 
на наш погляд, потребує цілісного наукового осмислення процесів, що відбуваються в 
суспільстві та в освіті, специфіки їх взаємної зв’язності та обумовленості.

У вітчизняній соціології, зокрема, такий її галузі як соціологія освіти, велика увага при-
діляється проблемам удосконалення освітнього процесу в умовах сучасності, налагоджен-
ню основних соціальних функцій освіти, питанням виховання як невід’ємної складової 
освітнього процесу. Цим проблемам і питанням присвячені праці В. Астахової, В. Бакірова, 
В.  Журавського, К.  Михайльової, Є.  Подольської, С. Щудло, А. Яковлева та ін. 
Питанням реформування та модернізації освіти присвячені праці А. Антіпьева, 
Ю. Борцова, Г. Герасимова, Л. Герасиної, Г. Зборовського, А. Навроцького, Є. Подольської, 
Л. Сокурянської, А. Сурмави та ін. Проблемам якості освіти та управління цією якістю 
присвячені наукові праці В. Алексеєнко, Л. Бєлової, А. Зубко, В. Кременя, А. Одерія, 
В. Кальнея, С. Шишова, С. Щудло та ін. 

Аналіз сучасних наукових напрацювань з проблематики функціонування освіти 
як соціального інституту показує, що вчені зосереджують увагу на окремих проблемах 
освіти, пов’язаних із кризовим станом суспільства, або окремих проблемах суспільства, 
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пов’язаних із кризою освіти. Особливості системної взаємодії суспільства та освіти 
і пов’язані з цими особливостями протиріччя, які виникають в суспільстві та освіті, 
поки що не стали предметом спеціальних соціологічних досліджень.

Тому метою  статті є розгляд перспективи якісних змін в освіті як таких, що ство-
рюють передумови кардинальних змін у суспільстві. 

На думку експертів, всі намагання покращити стан освіти, яка перебуває у кри-
зі, не дають помітних результатів, оскільки порушують тільки форму освіти і лише 
злегка – її зміст. Спровокувати помітні зсуви в суспільстві можуть тільки якісні зміни 
в освіті. Згідно з головним положеннями теорії соціальних змін, поняттям «якісні 
зміни» характеризуються різного роду революції. Революція є відносно швидкою, 
кардинальною, якісною зміною, що починається знизу соціальної піраміди. В ідеалі, 
стверджувати, що відбувається революція можна тільки в тому випадку, якщо головні 
актори цього процесу – це представники не управлінської верхівки, а нижчих та/або 
середніх верств суспільства. 

Тему революції в освіті порушує Т. Парсонс у своїй науковій праці «Система 
сучасних суспільств», підкреслюючи, що вона має таке саме велике значення, як і про-
мислова, і демократична революції [1, с. 127]. У ході промислової революції відбулася 
диференціація економічної та політичної систем, встановилися нові зв’язки між ними. 
У ході демократичної − відбулися аналогічні зміни у відносинах між політичною сис-
темою і соцієтальною  спільнотою. Мотиви цих двох революцій, на думку Т. Парсонса, 
синтезує освітня революція, націлена на встановлення та підтримання справедливого 
соціального порядку − соціальної рівності, як рівності можливостей, громадянських 
прав і свобод. Одна з головних рис освітньої революції, що проявилася на початкових 
її етапах, за Парсонсом, полягає у масовізації початкової освіти. Масовість початкової 
освіти (в ідеалі) мала б сприяти справедливій   соціальній селекції, зміцненню залеж-
ності освітніх успіхів від вроджених здібностей до розумової роботи, послабленню 
цієї залежності від соціального походження. 

Наступна хвиля освітньої революції, на думку Парсонса, була пов’язана з праг-
ненням максимально знизити залежність освітніх успіхів від вроджених здібностей 
індивіда. Основний постулат полягав у тому, що стратифікація за здібностями (со-
ціальна селекція) має опосередковуватися комплексом стадій, що проходить індивід у 
процесі соціалізації, які не пов’язані з соціальним походженням. На рівні вищої школи 
створювалися і постійно вдосконалювалися умови для того, щоб люди, які мають гірші 
початкові позиції та/або менш якісну початкову освіту, могли досягти успіхів на своєму 
подальшому освітньому шляху за допомогою відбору, що регулюється універсальними 
нормами. 

На думку Т. Парсонса, освітня революція, що відбулася  за промисловою та де-
мократичною, дала старт перетворенню всієї структури суспільства [1, с. 131]. Вона 
підірвала колишні принципи соціального структурування, зробивши їх більш «спра-
ведливими», що посприяло підвищенню загальної адаптаційної здатності суспільства. 
І все ж таки, залежність освітніх успіхів і подальшого просування у напрямку верхівки 
соціальної ієрархії від соціального походження і донині залишається досить сильною. 
На наш погляд, ця залежність зберігається тому, що революційні зрушення в освіті 
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слідували після промислової та демократичної революцій і були, скоріше, наслідком 
соціальних змін, ніж їх передумовою. Виходить, що революційні зміни в освіті були 
ініційовані представниками влади. Наслідки будь-яких змін, спричинених «владою», 
детально описані в роботах критиків освіти  С. Ароновіца, С. Боулза, Г. Гінтіса, І. Ілліча 
та інших вчених. Найбільш реалістично, на наш погляд, вони розкриті П. Бурдьє  [2]. 
У своїх спільних працях з Ж.-К. Пассроном [3; 4] вчений проводить думку про те, що 
освіта і педагогіка є символічним насильством. Будь-які спроби трансляції культури і 
знання обов’язково пов’язані з нав’язуванням, яке здійснюється приховано, а тому є 
насильницьким. 

П. Бурдьє акцентує увагу на тому, що повноправними суб’єктами побудови на-
вчальних програм є саме представники влади. Прикриваючись гаслами «народної 
освіти», вони розробляють і втілюють в життя такі програми, які розвивають габітуси 
«пристосування» у представників нижчих верств соціальної ієрархії, обмежуючи тим 
самим їх суб’єктність, для того, щоб вони не могли досягти вершин цієї ієрархії та 
«потіснити» представників еліти. Як відомо, поняття габітусу є центральним у теорії 
П. Бурдьє. Вчений піддає ретельному аналізу ті умови, в яких габітус формується. На 
думку П. Бурдьє, соціологам, небайдужим до проблем освіти, слід, в першу чергу, замис-
литися над питанням про те, наскільки «вільними» є ті габітуси, які ця освіта формує. 
Чим більш вільними вони є, тим більш потужною є здатність їх носіїв до критичного 
переосмислення і творчого перетворення навколишнього світу, тим більшої виразнос-
ті набуває їх суб’єктність (як здатність змінювати дійсність, впливати на події). Той 
максимум, який може зробити система освіти для усунення соціальної несправедли-
вості, соціального порядку, що пригнічує − формувати габітуси «свободи й творчості». 
П. Бурдьє звинувачує всі існуючі моделі освіти в тому, що вони не формують таких 
габітусів. Особливо він критикує радянську систему освіти за те, що вона формувала 
людину-пристосуванця, а не людину, здатну впливати на соціальні процеси, сприяти 
перетворенню соціального порядку. Критикуючи існуючий соціальний порядок і сис-
тему освіти, що його підтримує, Бурдьє пише про здійснення в освіті (і через освіту) 
символічного насильства, яке і формує габітуси пристосування і підпорядкування. На 
думку вченого, змінити соціальний порядок може тільки «символічна» революція в осві-
ті, обов’язковою умовою якої є впровадження в освітню практику такої педагогіки1, що 
максимально (наскільки це можливо) виключала б символічне насильство і формувала 
б габітуси свободи. За логікою П. Бурдьє, в ролі головних «революціонерів» могли б 
виступити саме педагоги. І з точки зору теорії соціальних революцій, такі міркування не 
позбавлені здорового глузду. Для того, щоб освітня революція дала помітні та відчутні 
результати щодо встановлення соціальної справедливості, справедливого2 соціального 

1 Під «педагогікою» тут розуміється не наука, а діяльність, що забезпечує стосунки, які вини-
кають між людьми при передачі духовно-практичного досвіду від покоління до покоління. 
Відповідно, терміном «педагогічний(-а, -е, -і)» позначається не приналежність до науки, а 
зв’язок з певною діяльністю.

2 Під соціальною справедливістю в соціології розуміється відповідність між роллю лю-
дини (соціальної групи) у житті суспільства та її соціальним статусом; між правами та 
обов’язками людини; працею і винагородою за працю; заслугами і суспільним визнанням. 
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порядку, вона має бути «революційною» в прямому сенсі цього слова, тобто виходити 
не від управлінської верхівки, а слідувати «знизу», від нижчих і середніх соціальних 
верств, представниками яких є, в тому числі, й педагоги. 

Приблизно так само міркує і П. Фрейре. На думку вченого, соціальний порядок, 
що існує в суспільстві, є гнітючим, оскільки він породжує несправедливу соціальну 
нерівність. Інститут освіти, який перебуває під пильним контролем «можновладців-
гнобителів» (саме вони затверджують освітні програми), тільки сприяє закріпленню 
цього порядку. Ситуація пригнічення стає можливою за рахунок того, що освіта ніби 
легалізує гнітючий порядок, саме в освіті відбувається визнання його справедливості. 
Щоб перестати бути жертвою реальності пригнічення, кожна людина, що знаходиться 
в ситуації пригнічення, має змінити своє ставлення до цієї ситуації, що може бути 
здійснене за допомогою міркувань і дій щодо суспільства, з перспективою його пере-
творення. Змінити суспільство можна тільки за умови його критичного сприйняття. 
Просте сприйняття реальності, за яким не слідує критична інтервенція1, є непридатним 
для будь-яких змін [5]. Зв’язок освіти з процесами зміни суспільства полягає в тому, 
що саме в освіті розвивається критичне мислення і критичне сприйняття світу. Разом 
із цим відбувається визрівання соціальної сили індивідів і груп, іншими словами, роз-
вивається і міцнішає їх здатність до зміни, перетворення соціальної реальності. 

Синтез ідей Бурдьє і Фрейре дозволяє розглядати революцію в освіті як симво-
лічний переворот, здійснений в результаті критичного переосмислення з боку тих, хто 
навчається, трансльованого в освіті знання. Ключовою фігурою, при цьому, є той, хто 
навчає (педагог), який свої педагогічні дії та зусилля, свою педагогічну працю спрямовує 
на створення сприятливих умов для того, щоб критичне переосмислення відбувалося. 

П. Фрейре, протиставляє дві концепції освіти й відповідні навчальні програми: 
«банківську» та «постановки проблеми». Банківська концепція освіти, що є доксичною, 
антидіалогічною, некомунікативною, носить наративний (монологічний, розповідний) 
характер, розглядається як методологічне підґрунтя для закріплення та легалізації 
гнітючого соціального порядку. Відповідно до цієї концепції, учень виступає в якості 
«сховища» знання. Всі знання закладаються в нього як у банк (сховище) або банку 
(тару для зберігання). Чим краще заповнене це «сховище», тим вище оцінюється пе-
дагогічна майстерність. Чим більш беззаперечно «сховища» дозволяють себе заповню-
вати, тим кращими «учнями» вони вважаються. Відповідно до таких міркувань, освіта 
розглядається, як акт депозиту. Ті, хто навчається, тільки накопичують та зберігають 
інформацію і не більше. Ніяких перетворень з цією інформацією вони не здійснюють. 
Вони і без того будуть вважатися гарними учнями. Головне − все запам’ятати, тобто 
зберегти інформацію в первісному вигляді. Отже, освічена людина − це людина, яка 
має хорошу пам’ять; чим більше інформації вона може запам’ятати, тим кращими є 

Оцінка фактів суспільного життя, як справедливих чи несправедливих, базується на: 1) зі-
ставленні потреб та інтересів людей зі ступенем їх задоволення; 2) зіставленні реалій життя 
з їх соціальними ідеалами, закріпленими, наприклад, в конституції держави. Чим більшим є 
ступінь збігу реалій з ідеалами, тим менш гострою є проблема соціальної справедливості. 

1 Критична інтервенція − втручання (вторгнення) в існуючу соціальну реальність, що змінює 
(порушує) існуючий соціальний порядок, за допомогою критичного аналізу реальності.
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її успіхи в освіті. Відповідно до «банківської» концепції, освіта − це пам’ять, а не до-
свід. Освічена людина − це пристосована людина, тому що вона краще підходить світу. 
Формування, за допомогою інституту освіти, особистостей саме такого типу, є дуже 
вигідним «пригнічувачам» (представникам влади), чий спокій ґрунтується на тому, щоб 
якомога більше людей підходили тому світу, який ними «створено». Вся інформація в 
системі «банківської» освіти, все знання, подається в готовому вигляді, як докса. Роз-
витку критичного мислення при цьому не відбувається. Нерозвиненість критичного 
мислення позбавляє людину самостійності, робить її залежною від нагород і покарань. 

Втілення в життя постулатів «банківської» концепції освіти призводить до «не-
крофільності» людей, тобто до любові до неживих, механічних речей. Ця концепція 
служить інтересам гноблення, працюючи на те, щоб контролювати залежні від речей 
думки і дії людей. «Банківська» концепція освіти стимулює протиставлення вчитель-
учень, зменшує (або навіть анулює) творчу силу другого. Ця концепція є подібною до 
тієї, яку Ж.-П. Сартр називав «харчовою», згідно з якою знання «згодовуються» учням, 
заповнюючи їх «до країв», роблячи їх мислення «неповоротким» та негнучким [6, с. 
180]. Чим більшою мірою свідомість тих, хто навчається, забита всім тим, що від них 
вимагають пам’ятати (формулами, теоремами тощо), тим складніше їм буде адаптува-
тися до мінливих умов життя, оскільки їх свідомість та мислення позбавлені гнучкості. 

«Банківська» концепція освіти негласно забороняє спілкування, комунікацію між 
тими, хто навчає та тими, хто навчається. Їй притаманній відчужуючий інелектуалізм − 
коли людина, що є не надто інтелектуально розвиненою (що аж ніяк не означає, що 
вона є бездарною) не розуміє складної мови освіти. Це змушує її заучувати інформацію, 
без рефлексії смислу. 

В якості альтернативи «банківської» концепції П. Фрейре пропонує концепцію 
освіти «постановки проблеми» (такої, що звільняє). Її суть, за Фрейре, полягає в «актах 
пізнання», а не передачі-отримання інформації. Освітню комунікацію тут слід роз-
глядати, як дещо більше за передачу та отримання інформації. Діяльнісне визначення 
в даному випадку є більш підходящим. Це визначення припускає наявність діалогу. 

Освіта має будуватися на усуненні протиріччя між тими, хто навчає, й тими, хто 
навчається. В освіті, що «звільняє» (розум та дії), той, хто навчає, не може нав’язувати 
свої думки тим, хто навчається. Його роль полягає не в передачі інформації, не в 
нав’язуванні точки зору, а в «підсвічуванні» тих моментів, які є неоднозначними, 
дискусійними, але важливими з точки зору формування уявлень про дійсність. Роль 
того, хто навчає, в процесі освіти «постановки проблеми» полягає у створенні разом з 
тими, хто навчається, таких умов, за яких знання на рівні «докса» (вже існуючі теорії, 
теореми тощо) перетворюються в знання на рівні «логос» (виведені шляхом логічних 
міркувань, з прив’язкою до особистого досвіду тих, хто навчається). Отже, за Фрейре, 
істинне знання отримується тільки з досвіду, шляхом проб та помилок, за якими не 
слідує покарання з боку того, хто навчає. 

П. Бурдьє у своїй роботі «Університетська докса і творчість: проти схо-
ластичних поділів», підкреслює, що всяка система освіти, за своєю суттю, 
є орієнтованою, більшою мірою, на трансляцію теоретичного знання і, згідно 
з її власною логікою, на інтелектуалізм. На думку вченого, трансляція в освіті чистої 
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теорії, без пояснень того, як її можна застосувати на практиці, не сприяє розвитку 
критичного, як і творчого мислення та дає ефект «зомбування» тих, хто навчається, які 
отримують знання, але не здатні його використовувати. У той же час, Бурдьє виступає 
проти «фетишистського підпорядкування» досвіду і підкреслює, що критичне і творче 
мислення неможливо розвинути тільки лише за допомогою постійних «практичних 
вправ» [2, с. 10]. Вчений пише, що він проти інтелектуалізму в освіті, проте в його 
розумінні «проти інтелектуалізму» означає − проти жорсткого поділу: теорія/практика, 
теоретичне знання/практичне знання. Ми підтримуємо таку точку зору і вважаємо, що 
знання, яке транслюється в освіті, для того, щоб, дійсно, розвивати і освічувати, має 
бути цілісним, об’єднувати в собі теорію і практику таким чином, щоб відокремити 
одне від іншого було неможливим. Будь-яке знання народжується з практичного досвіду, 
проте транслюється від покоління до покоління тільки у вигляді теорії, в закодованому 
вигляді (саме в такому вигляді його легше зберігати та передавати). Освітній процес, по 
суті, − це процес розшифрування закодованого попередніми поколіннями теоретичного 
знання і перетворення його в практичне знання (для) нового покоління. З метою якіс-
ної зміни освіти та підвищення її якості марно шукати ідеальні пропорції поєднання 
в навчальній програмі, як і освітньому процесі в цілому, теорії та практики. Замість 
цього слід зосередиться на розробці ефективних технологій перетворення теоретичного 
знання в практичне (і навпаки), концентруючи увагу на розробці ефективних методик 
викладання, педагогічних прийомів і методів. Йдеться про запровадження в освіту 
того, що Бурдьє називав «дослідницькою педагогікою», орієнтованою «на передачу 
мистецтв, що тлумачяться як практичні й теоретично насичені способи говорити й 
діяти» [2, с. 21]. П. Бурдьє не проти теоретичного знання як такого. Він проти методів 
трансляції та подачі цього знання. Він пише, що «справжня» освіта породжує твор-
чість і винахідливість. Тому жодна теорія не повинна подаватися, як аксіома, докса, 
абсолютна істина. Кожне теоретичне положення має піддаватися критиці, незалежно 
від авторитету його автора. 

П. Фрейре називає такий підхід до освіти «звільняючою (розум і дії) педагогікою», 
що підриває принципи, на яких тримається система «банківської» освіти [5]. На питання 
про те, як повинна здійснюватися така «педагогічна революція», Фрейре відповідає, що 
це можливо тільки шляхом кардинальних змін  куррикулуму, тобто шляхом створення 
якісно інших освітніх програм. Ця  «революція» уможливлюється завдяки розрізненню 
систематичної освіти (офіційної навчальної програми, яку можуть змінити і змінюють 
тільки  можновладці-«пригнічувачі», відповідно до своїх власних егоїстичних цілей) і 
«освітніх проектів», які реалізуються самими педагогами (вчителями, викладачами) в 
їх освітньої діяльності. Ці проекти можуть не збігатися з офіційною навчальною про-
грамою і, навіть, протидіяти її реалізації. По суті, йдеться про прихований куррикулум 
(навчальну програму), суб’єктами якого можуть бути не тільки можновладці, але й 
педагоги, як і ті, хто навчається. 

Описані вище «революційні» сценарії зміни суспільства через якісні зміни в осві-
ті, навряд чи можна реалізувати на практиці. Конструктивістська логіка міркувань 
П. Фрейре і П. Бурдьє призводить до того, що повністю втрачається об’єктивність зна-
ння, а разом з тим і доцільність його трансляції в освіті. Якщо припустити, що будь-яка 
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педагогіка є символічним насильством, то, щоб вирватися з-під її гніту, кожному ново-
му поколінню доводилося б всі відкриття та винаходи своїх попередників відкривати 
і винаходити заново, що суттєво обмежує можливості людини і суспільства не тільки 
розвиватися, але й виживати. Саме тому сучасні соціологи намагаються віддалитися від 
конструктивізму в пошуках підстав для здійснення своєрідного синтезу (за принципом 
додатковості) зовнішніх і внутрішніх детермінант соціальної поведінки людини, як 
індивідуальності та як істоти соціальної [7].

Уявлення про світ обов’язково повинні мати об’єктивне підґрунтя. В іншо му ви-
падку, думки і дії людей були б настільки неузгодженими, що соціальна взаємодія, 
комунікація, солідарність стали б неможливими. Згідно з класичними соціологічними 
теоріями, об’єктивні підґрунтя узгодженості думок та дій індивідів і груп закладаються 
соціальними інститутами, у тому числі, інститутом освіти. Більш того, «революційне» 
припущення, що через освіту можна змінити суспільство, встановивши новий, більш 
справедливий, соціальний порядок, за Парсонсом, може претендувати на правдопо-
дібність, однак тільки за умови, що освітній процес має інституційний ґрунт, а не про-
тікає у формі спонтанних дискусій, як от, наприклад, за теорією Фрейре. Запуск змін 
у суспільстві через освіту уможливлюється тільки за умови зміни інституційних основ 
останньої − такої зміни, яка спричинить зміни в соціальній структурі. 

Інституційні основи процесу освіти знаходять втілення в освітніх стандартах, у 
навчальних програмах, які задають загальні орієнтири змісту освіти. В ідеалі програми 
навчання мають бути організовані так, щоб забезпечувати рівність шансів на досягнення 
успіху в освіті вихідцями з різних соціальних верств суспільства, сприяти розвитку 
творчого і діяльнісного потенціалу людини, не залежно від її соціального походження. 
Це створює умови для соціальної мобільності, робить структуру суспільства більш 
гнучкою, відкритою, а соціальний порядок більш справедливим. За Т. Заславською, 
відкритість структури сприяє тому, що кожна людина отримує більше шансів знайти 
своє місце в тій сфері діяльності, в якій його творчий (перетворювальний), діяльнісний 
потенціал буде реалізований максимально. Завдяки цьому відбуватиметься зміна еліт, 
постійний перерозподіл ресурсів, визрівання нових соціальних груп, сил. 

Згідно з аргументацією П. Бурдьє, революційні зміни в освіті нездійсненні з тієї 
причини, що офіційні стандарти освіти та навчальні програми затверджуються можно-
владцями. Навіть якщо ці стандарти і програми, с першого погляду, є цілком демокра-
тичними, паралельно може діяти прихований куррикулум, орієнтований на егоїстичні 
цілі можновладців, пов’язані з їх прагненням зберегти свої привілейовані позиції за 
рахунок обмеженої, фрагментарної подачі знання, яке в повному обсязі може стати 
потужним ресурсом, що дозволить вихідцям з нижчих верств просуватися вгору по 
щаблях  соціальної ієрархії. Але, як ми писали в попередньому підрозділі, прихований 
куррикулум можна переорієнтувати і на протилежні цілі. Механізм такої «переорієн-
тації» детально описується П. Фрейре, який звертає увагу на той факт, що, ким би не 
створювались навчальні програми, яким би знанням не наповнювалися, головним «тран-
слятором» цього знання є той, хто навчає (вчитель, викладач), і, переважно, саме від 
нього залежить, чи буде навчальна програма розвивати творчий, діяльнісний потенціал 
тих, хто навчається, або ж придушуватиме його, формуючи «слухняних виконавців». 
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Революційні сценарії Фрейре та Бурдьє є теоретичними проектами, ідеалізовани-
ми моделями змін в освіті, які в чистому вигляді реалізувати неможливо. Утім, деякі 
теоретичні проекти заслуговують на увагу з тієї причини, що сприяють формулюванню 
корисних ідей і висновків, що мають практичне значення. Проведений нами аналіз 
революційних сценаріїв, що демонструють, як саме зміни в освіті можуть викликати 
зміни в суспільстві, дозволяє зробити важливий висновок про те, що під якісними 
змінами в освіті слід розуміти не стільки зміни змісту  («що»  транслюється,  яке саме 
знання), скільки зміни умов і способів трансляції  («як» транслюється, за допомогою 
яких дій − прийомів, методик, методів), а також технологій трансляції інформації й 
перетворення її на знання. По суті, якісні зміни в освіті пов’язані з кардинальною 
зміною способу (взаємо)дії учасників освітнього процесу. Природа людини є такою, 
що активним творчим суб’єктом самостійної діяльності вона стає тільки в процесі со-
ціальної взаємодії. Вчені, які підтримують революційні сценарії зміни освіти, звертають 
увагу на факти, які свідчать про те, що когнітивні схеми, ціннісні установки суб’єктів 
освітнього процесу (особливо тих, хто навчається) є продуктом не тільки минулого (по-
переднього) досвіду соціалізації, а й актуальної ситуативної текстуальної (дискурсивної) 
взаємодії, основу якої створюють певні семіотичні  структури. Повністю поділяємо 
точку зору О. Полоннікова щодо того, що текстовий дискурс не буде таємним засобом 
маніпулювання, проведення політики класового домінування тільки за умови, якщо в 
освіті відбудуться радикальні перетворення на технологічному рівні.  Сутність освіти 
може змінити тільки той освітній проект, «який вважає зміну форми повідомлення не 
рядовою педагогічною подією, а парадигмальним авансом, що відкриває перспективу 
для великомасштабних символічних інвестицій в освіту» [8, с. 67]. Педагоги − це люди, 
які володіють спеціальними інструментами, що дозволяють здійснити якісні зміни в 
освіті. Однак мають це усвідомити і розуміти, що саме їм потрібно робити, як саме 
застосовувати ці інструменти, щоб підвищити якість освітнього процесу. Важливим є 
не тільки усвідомлення, але і координованість дій, їх підпорядкованість єдиній меті, 
пов’язаній з розвитком творчої особистості, що має високий діяльнісний потенціал. 
Виникає питання, як забезпечити таку координацію? Твердження Фрейре про те, що для 
здійснення педагогічної революції − кардинальних якісних змін в освіті, спрямованих 
на зміну існуючого (гнітючого) соціального порядку, педагоги повинні вступити як би 
в «таємну змову», оскільки реформа педагогічної освіти не вигідна можновладцям, 
по суті є утопічною, але не позбавленою   сенсу. Навіть якщо не розглядати варіант з  
реформою педагогічної освіти, завжди є можливість створення дискусійного майдан-
чика для обговорення актуальних проблем освіти, організації освітнього процесу та 
підвищення його результативності (на конференціях, семінарах, симпозіумах), попу-
ляризації сучасних та ефективних соціально-педагогічних технологій у рамках курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, PhD-програм тощо. 

Важливо, щоб потреба і зацікавленість у якісних змінах в освіті відчувалася гро-
мадянським суспільством. Частиною цього суспільства є і працівники сфери освіти, 
вчені, що займаються проблемами освіти, які повинні проявляти активність, висувати 
свої пропозиції, домагатися внесення коректив у закони і законопроекти про освіту, 
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зокрема, через діючі громадянські організації, на кшталт «Всеукраїнського об’єднання 
освітян і науковців» та інших. 

На закінчення підкреслимо, що аналіз теорій революційних змін в освіті дозволяє 
зробити ще один важливий висновок стосовно того, що найважливішим інструментом 
здійснення якісних зміни в освіті є освітній (особливо аудиторний і педагогічний) дис-
курс. Його також можна розглядати як засіб, що приводить в дію неявну педагогіку і 
приховану навчальну програму, які можуть працювати на розвиток творчого (перетво-
рювального) і діяльнісного потенціалу тих, хто навчається, але можуть і перешкоджати 
цьому процесу. 
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The article discusses the results of non-compliance education needs and requirements 
of the individual and society. It is emphasized, that education is a subsystem of society, the 
functioning of which infl uences development of society. Education crisis is generally ex-
tremely negative social consequences. Cites the opinion of experts, according to which all 
attempts to improve the national education, which is in crisis, do not give signifi cant results, 
because touched only form of education, and only slightly affect the content. According to 
the author, to provoke noticeable changes in society is possible through qualitative changes 
in education. 

It is noted, that according to the theory of social change, the concept of «qualitative 
changes» are characterized by a different kind of revolution. Examples of such changes are 
described revolutionary scripts contained in the works of T. Parsons, P. Bourdieu, P. Freire. 
Emphasizes that these scenarios idealized models changes in the formation, which can not 
be realized in its pure form. However, according to the author, their scientifi c rethinking 
promotes the formulation of useful ideas and conclusions regarding the necessary qualitative 
changes in modern education. The author’s analysis of these scenarios leads to the important 
conclusion that under the qualitative changes in education should be understood not changes 
in the content («what» is translated, what kind of knowledge), but changes in the conditions 
and methods of the translation («how» is translate − by what methods, techniques, methods), 
as well as the technology of translation information and turning it into knowledge. In fact, 
the qualitative changes in education are related to fundamental changes in the way to com-
municate of participants of the educational process.

In conclusion it emphasizes that the analysis of the theories of revolutionary changes 
in education allows to make another important conclusion: the most important instrument 
of the qualitative changes in the education is the educational discourse. It can also be seen 
as a means of giving effect to the implicit pedagogy and the hidden curriculum, which can 
work for the development of the creative (conversion) and the activity potential of students, 
but can also interfere with the process.

Keywords: education, revolution, society, qualitative changes.
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У статті розкрито суть таких ключових понять як успіх та життєвий успіх з точки 
зору різних соціогуманітарних наук та відображено можливі напрями дослідження 
успіху та пов’язаних з ним понять і категорій в контексті соціологічних студій.

Ключові поняття: успіх, життєвий успіх, стилежиттєвий підхід, ситуація успіху.

Постановка наукової проблеми та визначення актуальності дослідження 
проблеми. В сучасному світі триває протиставлення модерного і постмодерного, 
матеріального і нематеріального, і кожна людина є суб’єктом цього протистояння. 
Вона увесь час стоїть перед вибором, не виключенням є і студенти. В умовах нашого 
суспільства, коли більше оцінюється соціальний статус індивіда, який він спромігся 
зайняти, кожна людина намагається досягнути успіху. Саме суспільство формує 
образ успішної людини, приписуючи їй певні якості та надбання, які вважаються 
успішними. З вищесказаного можна зробити висновок, що категорія успіху є складною 
та багатовимірною, яка включає в себе різні субкатегорії та уявлення. Крім цього, успіх 
також залежить, з одного боку, від індивідуальних, особистісних характеристик людини, 
а з іншого – від зовнішніх обставин, соціальних стереотипів успішності, прагнення 
зайняти свою нішу та самоствердитись в ній. З огляду на таку протидію зовнішніх і 
внутрішніх чинників успіху, є складнощі в його визначенні.

В умовах невизначеного стану українського суспільства, яке переживає період 
посткомуністичних трансформацій та водночас вплив глобалізації, яка розмиває 
національні рамки ідентичності, ускладнюється артикулювання життєвого успіху, 
особливо молоддю. Нові соціальні тренди розмивають сенс життєвого успіху, що 
для багатьох молодих людей унеможливлює процес чіткого та усвідомленого вибору 
життєвої стратегії та життєвого успіху як її складової. Тому для розуміння трансформації 
суспільства важливо вивчати, що суспільство, а особливо молодь, розуміє під успіхом, 
адже вона з-поміж інших соціальних груп найбільш енергійно втілює у життя стереоти-
пи життєвого успіху або створює нові. Проте взаємозв’язок понять успіх та життєвий 
успіх, на нашу думку, не достатньо досліджений, що ставить перед соціогуманітарними 
науками актуальне завдання для досліджень. Відповідно до вищесказаного, в межах 
цієї статті передбачається досягнення таких цілей: 1. З’ясувати межі співвідношення 
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понять «успіх» і «життєвий успіх»  в різних соціогуманітарних науках. 2. Окреслити 
взаємозв’язок цих понять та специфіку соціологічної традиції у їх інтерпретації. 

Успіх – поняття складне й багатогранне, адже воно має безліч визначень як у середині 
соціології як науки, так і в інших соціально-гуманітарних дисциплінах. Складне воно не 
тільки тому, що існує дискусія з приводу його визначення, а ще й тому що саме поняття 
«успіх» має свої «підвиди», такі як: життєвий, соціальний, економічний, політичний, 
професійний та ін. Дамо найповніше, на наш погляд, визначення успіху: «...позитивний 
результат праці, діяльності, здобуток, доробок тощо. Вузьке значення зводиться до розу-
міння оцінки конкретного результату, досягнення чогось важливого для особистості. У 
широкому змісті під успіхом розуміють життєву успішність, яку людина досягає і пере-
живає у ході власної життєдіяльності, намагаючись реалізувати власний потенціал» [9, 
с.734]. Проте для кожної з наук існує власне розуміння поняття «успіх». 

Отже, проаналізуємо докладніше успіх з точок зору таких наук, як психологія, 
філософія та управлінські науки (такі як: менеджмент, управління персоналом, мар-
кетинг, логістика). 

Психологічне трактування успіху в першу чергу пов’язане з емоціями, самим пере-
живанням стану успіху або неуспіху і як це відбивається на самій людині, на власному 
«Я». Деякі дослідники пов’язують успіх, успішність із ментальними моделями, які 
дають людині відчуття успіху та можливість створити таку модель досягнення успіху, 
яка неодмінно до нього приведе. Досягнення успіху пов’язане з постановкою певних 
цілей та усвідомленням важливих для себе цінностей, з іншої сторони залежить від 
природних здібностей, нахилів та задатків.

Такі вчені як Р. Мак-Клеланд та М. Аткінсон заклали концепцію мотивації досяг-
нення. Мак-Кленанд зазначав, що кожному індивіду притаманне прагнення до успіху, 
до певного визнання та досягнення успіху в житті та у професійній діяльності [9, с.620]. 
Аткінсон виявив, що формування і досягнення цілі як такої відбувається шляхом досяг-
нення успіху та уникнення невдач. Тобто існують дві мотивації: мотивація досягнення 
успіху та мотивація уникнення невдачі. 

Отже, психологічний напрям розробив теорії та категорії, які є досить важливі у 
розумінні поняття успіх, зокрема таке як «мотивація досягнення». Проте психологи 
зосереджуються лише на індивідуальному, особистісному рівні аналізу та впливові 
успіху або неуспіху на психічний стан людини.

Для філософії однією з ключових позицій у вивченні успіху є його місце у систе-
мі сенсу життя людини, мети для чого існує людина  та загалом «успіх як вирішення 
проблеми сенсу життя та сенсу життя як вираження уявлень про успіх» [6, с. 25]. У 
цій науці розробляється питання «плюралізації успіху», де зазначається, що, для того, 
щоб відчувати себе успішною, людина може відчувати успіх не обов’язково у всій 
своїй діяльності та порівнюючи себе з іншими, варто відчути себе успішною у якійсь 
окремій сфері, проте перспективи втілення цієї ідеї багато в чому залежать від світових 
тенденцій, які є непередбачуваними. [10]. Одні вчені пов’язують успіх із корисністю, 
раціональністю і прагматичністю (Н. Макіавелі, У. Джейс, Д. Дьюї), інші з гармонією, 
співвідносячи успіх з щастям (Б. Спіноза, Епікур). Воля розглядається як важливий 
чинник цілепокладання для успішної діяльності.
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Отже, філософська наука має свої особливості у розумінні поняття успіх. Вони вже 
більше стосуються суспільства загалом, ніж конкретної людини як в психології, проте 
нам вони здаються більш абстрактними та складними для використання у емпіричних 
дослідженнях. 

У контексті управлінських наук (таких як: менеджмент, управління персоналом, 
маркетинг, логістика) успіх досліджується в рамках кар’єри, професійної діяльності. 
Виробляється поняття ділового успіху, який в першу чергу пов’язаний із досягненням 
певних високих позицій у суспільстві із мінімальними затратами з боку індивіда. Ба-
гато посібників, своєрідних підручників для досягнення успіху було написано саме в 
рамках цих наук. Тут зосереджено увагу не на самому феномені успіху, а на способах 
його досягнення. Виробляється певна структура діяльності, яка приведе до успіху в 
майбутньому; надаються рекомендації для успішного управління своєю поведінкою [8].

Отже, як бачимо, існує зацікавлення поняттям «успіх» у багатьох соціо-гумані-
тарних науках. Кожен з підходів має свої особливості та предмет дослідження успіху. 
Проте для нас найбільшу цінність представляє саме соціологічний підхід до аналізу 
успіху. Адже жоден з соціогуманітарних підходів не аналізує явище комплексно, нама-
гаючись поєднати індивідуальне (особистісне) і соціальне, діловий та життєвий успіх, 
тощо. Соціологічні ж напрямки постають як синтез філософського, психологічного 
та управлінського підходів із додаванням своєрідних лише для цієї науки методів та 
методологій у дослідженні успіху.

У соціологічних працях ще XIX–XX ст. мало місце дослідження проблеми успіху 
(або дотичної до неї) у таких вчених як М. Вебер та Т. Веблен. У Вебера простежується 
взаємозв’язок між метою дії та цінності дії особистості; успіх є неодмінною похідною від 
заслуг. У Веблена ж чітко простежується концепція успіху як демонстративного споживан-
ня, де головним способом досягнення успіху є матеріальний фактор. Він звернув увагу на 
спотворення між успіхом і досягненнями в умовах американської культури грошей. По-
вноцінною вважалася така успішність, на яку не було затрачено багато сил, часу та праці 
[5]. Цю ідею продовжив російський вчений В. Гольберт, який охарактеризував розвиток 
суспільства як перехід «від заслуженого успіху до успіху без заслуг», де в кінці на людство, 
можливо, буде чекати культура взаємної ворожості, якщо нічого не буде змінюватись [6]. У 
теорії соціального обміну Дж. Хоманса, дія, спрямована на досягнення успіху, складається 
з трьох фаз: дія, винагорода за результат дії, повторення дії. Проте, як зазначає російська 
дослідниця А. Галюк, «об’єктивні фактори – фактори середовища – зводяться лише до 
заохочення або покарання» [6, с. 36]. Тому таке тлумачення успіху більше підходить до 
психології. Теорія ризику Е. Гідденса та У. Бека визначає успіх як досягнення людини, яка 
вміє керувати ризиками у модерному суспільстві [6, с. 36]. В теорії символічного інтер-
акціонізму успіх є взаємодією двох видів факторів: суб’єктивних (індивідуальних значень 
успіху) та об’єктивних (символів успіху) [6, с. 37]. У феноменологічних теоріях (А. Щюц, 
П. Бергер, Т. Лукман, Е. Гуссерля) життєвий успіх має досліджуватись таким, яким він є 
у свідомості особистості, а сукупність таких «окремих» життєвих успіхів і розкривають 
сам успіх як такий. [6, с. 38].

Що ж до більш сучасних теорій, то тут так само немає єдності у дослідників щодо 
розгляду успіху. Деякі дослідники приділяють увагу більше дослідженню цінностей 
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та життєвих стратегій, інші більше зосереджені на культурному аналізу успіху. Отже, 
постараємось коротко розглянути усі ці концепції та погляди.

А. Ю. Сагомонов приділяє увагу успіху в рамках культурного (умовно назвемо 
так) підходу «досяжницької культури». Досяжницька культура у розумінні дослідника 
являє собою «символічний і експресивний супровід будь-яких соціальних дій орієн-
тованих на успіх» [11, с. 63–64]. Соціальні дії представляють собою ті дії, які з точки 
зору культури інших оцінюються як успішні. У розвиток цієї ж тематики включаються 
і В. Бакштановський, Ю. В. Сагомонов, В. Чурілов. Вони вносять проблему етики у 
досягненні успіху, зокрема політичного. Багато політиків у досягненні успіху нехтують 
правом, обов’язками та загалом таким поняттям як етика. «Люди порочні, що рвуться до 
політичного успіху «за всяку ціну» незважаючи на «будь-яку» етику успіху і політичну 
совість» [3, с. 42]. Продовжуючи розвивати тему етики та успіху Р. Апресян зазначає, 
що успіх і етику не варто розділяти як два антагоністичні поняття. Успіх може бути 
гідним та пристойним, якщо він є в рамках домінуючих цінностей та у відповідності 
з певними етичними стандартами [1, с. 20]. 

Переходячи до так званого «стилежиттєвого» підходу та підходу життєвих до-
магань слід відзначити особливий вклад вітчизняних дослідників. Л. Бевзенко розглядає 
успіх у рамках цілісного явища, який поряд з культурою та цінностями впливає на фор-
мування стилю життя. Яскраво вирізняється така схема «культура – цінності – модель 
життєвого успіху» [4, с. 133]. Як справедливо зазначає дослідниця, «процес змінення 
усвідомлено дотримуваних цінностей йде значно повільніше, ніж змінення домінуючої 
моделі успіху» [4, с. 133]. Тому в пострадянських країнах (особливо в Україні, Росії, 
Білорусі), користуючись Мертонівською термінологією, існує в деякій мірі культурна 
аномія, де розуміння досягнення успіху без виходу за межі нормативних та ціннісних 
обмежень вже стає своєрідною нормою. Успішною людиною розуміється тоді така, 
яка здатна перемагати у конкурентній боротьбі за ресурси, а бути успішним – мати 
можливість демонструвати свій стиль життя, який співвідноситься з успішністю [4]. 
У той же час дослідниця окремо виділяє і соціальний успіх, як досягнення високого 
соціального становища, зауважуючи, що саме для досягнення такого успіху будуть 
задіяні усі ресурси.

Такі науковці, як Т. Березіна та К. Абульханова-Славська у своїх працях викорис-
товують поняття «життєві домагання», які вони розуміють як уявлення, очікування, 
надії та сподівання індивіда щодо власного майбутнього. Ці очікування в майбутньому 
мають задовольнити не тільки власні очікування, а й визнання з боку суспільства. До 
цього ж Абульханова-Славська виділяє життєву (зовнішні обставини, які сприяють 
просуванню), особистісну (готовність людини) та психологічну (свідоме бачення свого 
майбутнього) перспективи в рамках яких і розвиваються ці очікування [9, с. 622].

Відомі українські соціологи Е. Головаха, Л. Сохань, Р. Ануфрієва розробили ін-
тегративну формулу життєвого успіху, яка включає в себе актуальні і перспективні 
показники. Ці показники є відображенням відповідно актуального і перспективного під-
ходів до оцінки життєвого успіху. Актуальний підхід побудований на оцінці досягнутого 
людиною на даний момент; в основі потенціального ж лежить життєва перспектива, 
плани на майбутнє та його оцінка. Отже, об’єктивний життєвий успіх трактується 
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як «сукупність минулих життєвих досягнень», а суб’єктивно-перспективний успіх як 
«готовність і здатність людини до подальшої самореалізації в різних сферах життя» 
[7, с. 93]. Таким чином формула життєвого успіху особистості включає в себе і потен-
ційний, і актуальний життєві успіхи. 

Інший український соціолог Світлана Бабенко використовує поняття  «життєвий 
успіх» у рамках ціннісно-нормативного аналізу суспільства, що трансформується, 
зокрема дослідниця зазначає, що об’єктивація соціокультурного потенціалу такого 
суспільства відбувається саме в стратегіях досягнення життєвого успіху як мезорівня 
аналізу динаміки трансформаційного суспільства [2].

Загалом поняття «успіх» є доволі загальне, та, як ми вже зазначали вище, розумі-
ється у двох контекстах: у широкому та вузькому. Також слід розрізняти саме поняття 
«успіху» та «ситуації успіху». І якщо з поняттям успіху ми дещо з’ясували, то що 
таке «ситуація успіху», ще варто розібратись. Отже, якщо успіх представити у про-
порційному вигляді між очікуваннями суспільства (як на макро- так і на мезорівні) і 
очікуваннями самого індивіда з одної сторони та результатами діяльності з іншої, то 
ситуацію успіху можна розглядати не просто як таку, що сама по собі сталася та при-
вела до успіху, а таку, яка є спланованою та організованою сукупністю умов, які дають 
сприятливу можливість для досягнення значних результатів [9, с. 612].

Будь-який успіх складається з таких елементів (подано за Городняк І. В. [9, с. 612]) :
1) здоров’я;
2) здібності, знання, досвід, компетентність;
3) переважання позитивних емоцій;
4) фінансове благополуччя;
відчуття своєї цінності;
гармонія з найближчим оточенням.
Чим більшу кількість з цих елементів має  індивід, тим більші його шанси на до-

сягнення успіху.
«Успіх», як поняття багатогранне, має свої різновиди. Нас буде цікавити класифіка-

ція успіху залежно від сфери його досягнення, (подано за Городняк І. В. [9, с. 615–619]) :
Залежно від сфери досягнення успіх буває:
− життєвий;
− політичний;
− підприємницький;
− економічний;
− соціальний;
− професійний.
І. Городняк тлумачить життєвий успіх як: «комплекс уявлень, сформований на 

ґрунті суспільних вимог (норм, цінностей, стандартів), очікувань та визнання акту-
альних і потенційних індивідуальних досягнень, які оцінюються як високі, престижні, 
взірцеві у стратифікованому суспільстві. Цей комплекс слугує критерієм оцінок, які 
саме результати діяльності соціально винагороджуються, до чого варто прямувати, 
чим слід пишатися» [9, с. 615–616]. Узагальнюючи, дослідниця вказує, що поняття 
життєвого успіху можна тлумачити з двох позицій: – життєвий успіх – це досягнення 
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такого статусу в соціальній структурі, який отримує схвалення інших, навіть якщо це 
схвалення входить всупереч особистим бажанням та інтересам; - приймати за успішний 
навіть той статус, який оточенням може таким і не вважатися, проте індивід оцінює 
його як успішний [9, с. 616]. 

Підсумовуючи, життєвий успіх можна окреслити як – суму досягнень особистістю 
значимих та важливих результатів в житті у будь-якій сфері (економічній, політичній, 
культурній…), які включать власне та суспільне схвалення.1

Отже, проаналізувавши таке поняття як «успіх» в контексті гуманітарних та 
соціальних наук, можна зробити висновок, що кожна з цих наук по-різному інтерпретує 
та вивчає це поняття, однак саме соціологія дає нам комплексне уявлення, адже вона 
не тільки зводиться до суб’єктивних факторів (як психологія), а й поєднує разом з цим 
і суспільну значущість досягнення успіху (як філософія). У рамках соціологічної на-
уки вироблено багато підходів та напрямів для вивчення життєвого успіху. Зокрема, 
з’ясовано, що тлумачити життєвий успіх можна з двох позицій: 1) як такий, який лю-
дина оцінює схвально, навіть всупереч думкам оточуючих і 2) і такий, який оцінюється 
іншими схвально, проте може входити всупереч з власною оцінкою.

 Дослідження успіху, особливо серед молоді, для України набуває першочергового 
значення, адже  саме молодь є тією групою, на якій найбільше відбиваються зміни, вона 
найактивніше займається пошуком себе, свого місця та власним самоствердженням 
(для визначення якого необхідне і визначення або вибір для себе стратегії життєвого 
успіху). Для розуміння молоді та самої трансформації суспільства соціологам  важливо 
приділити увагу у своїх майбутніх дослідженнях саме поняттю успіху серед молоді.
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THE SPECIFICITY OF THE SOCIOLOGICAL 
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In the article the concept of «success» and «life success» is examined from the different 
points of view of socio-humanitarian disciplines. The specifi city of sociological approaches 
to an investigation of success and related concepts and categories to it is also presented. 
It is argued that the category of success is complex and multidimensional, which includes 
various subcategories. Present-day Ukraine is experiencing a period of post-communist 
transformation and at the same, time the impact of globalization, which erodes the national 
identity framework. Therefore, the articulation of life success becomes more complicated, 
especially for young people. Thus, to understand a transformation of one society it is important 
to investigate essence of success in this society, especially among the youth, because this 
social group most strongly embodies the stereotypes of success in life or creates new ones.  
However, the relationship between the concepts of success and life success in our opinion 
is not enough explored, which makes this article urgent for future research within this area. 
In the article, it is ascertain that sociology provides the most complex conception of success. 
In particular, it was found that life success could be interpreted from two perspectives: 1) as 
one that person assesses positively, even against the opinions of others; and 2) as one that 
positively evaluated by others but may come against their own assessments. As a conclusion, 
it is said that Ukrainian society is in urgent need of future research towards the clarifi cations 
of the essence and determinants of life success, especially as it is imagined by youth.

Keywords: success, life success, lifestyle approach, the situation of the success.
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На прикладі кейсу соціологічного дослідження культурно-мистецького фе-
стивалю «Захід» розкрито суть концепції «сильної програми» культурсоціології 
Дж. Александера. В культурсоціології культура є незалежною змінною і є вели-
кою мірою автономною, самостійною; вона відокремлена від соціальної структу-
ри і пропонує «сильну програму», яка дозволяє зрозуміти важливу роль культури у 
формуванні і змінах соціального життя. Ця «сильна програма» має три ознаки: (1) 
вона заснована на культурсоціологічній теорії; (2) вона є прихильною до принципу 
герменевтичної реконструкції соціальних текстів за допомогою «щільного опису» 
кодів, символів і наративів; (3) вона вкорінює причинність в акторах і способах дії.

Ключові поняття: культурсоціологія, Дж. Александр, сильна і слабка програма.

Для соціологів, особливо молодшої генерації, наступають складні часи. Те, що 
ще недавно вважалося передовим словом соціологічної науки, сьогодні має здатність 
переходити у статус соціологічної традиції – і це ще м’яко кажучи. Навіть звичні для 
поколінь соціологів методи досліджень, що донедавна виглядали непорушною скелею-
основою усіх наших наукових пошуків, сьогодні вважаються свого роду «соціологічним 
нафталіном». Відбувається швидка, навіть блискавична зміна соціологічної моди; ко-
лись домінуючі теорії і концепції не встигають побути на топі соціологічних уподобань 
навіть протягом короткого часу і поглинаються щораз новими хвилями несподіваних і 
неочікуваних теоретизувань чи невідомих раніше методів вивчення нових соціальних 
реалій, таких же несподіваних для науковців на тлі узвичаєних соціологічних практик. 
Радикальна змінюваність і кардинальне ускладнення соціального життя вимагають від 
молодих дослідників доброї обізнаності і з класикою соціологічного жанру, і з чисель-
ними новаціями в межах нашої і споріднених наук. 

Тим більш приємно, що наші кращі студенти демонструють здатність бути 
«соціологічно модними» і перебувати на вістрі наукового пошуку сьогодення. До чис-
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ла таких студентів я відношу представницю нашої дворічної магістерської програми 
Анастасію Білик і на підтвердження своєї думки пропоную увазі читачів, особливо 
з числа студентів і аспірантів, розроблену нею «сильну програму» соціологічного 
дослідження в межах дослідницької концепції культурсоціології Дж. Александера. 
Ця програма відрізняється від традиційно застосовуваних у вітчизняній соціології 
кількісних чи якісних досліджень і, сподіваюся, стане окрасою дипломної магістерської 
роботи А. Білик. Здавалося б, що тема її наукових пошуків – культурно-мистецькі 
фестивалі як фактор формування солідарності громадян сучасної України – може 
бути розкрита у досить ортодоксальний спосіб із використанням усталених технік 
емпіричного дослідження. Але після завершення викладання на магістерській програмі 
дисципліни вільного вибору студентів «Культурсоціологія та імплементація її по-
ложень до вивчення українських реалій» А. Білик вирішила обрати запропоновану 
Дж. Александером схему польового дослідження і долучити її до своїх попередніх ме-
тодик. Результати її вибору наведено нижче; я хочу додати тільки загальні міркування 
для роз’яснення авторського задуму.

У переліку нормативних соціологічних дисциплін традиційно присутня «Соціологія 
культури» поруч із «Соціологією політики» чи «Економічною соціологією». Традиційно 
соціологами вважалося, що сфера культури – ще одна із підсистем суспільства, 
сфер соціального життя, до того ж часто меншевартісна чи залежна від соціально-
економічних або політичних чинників. Натомість вже в пізнього Парсонса знаходимо 
думки про зростання питомої ваги культури в житті соціуму; втім, ці міркування ще не 
виводили культуру на роль рушія соціальних змін. Мало пройти кілька десятиліть, аби 
здійснився один з кардинальних поворотів (turns) в соціології, а саме культурницький 
поворот (cultural turn), який виводить культуру на чільні, а навіть домінантні позиції 
в суспільному розвитку. Провідна роль у концептуалізації такого повороту належить 
відомому американському соціологові Джефрі Александеру. Коротко суть його доробку 
можна сформулювати наступним чином. 

В соціології культури культура – залежна змінна (тобто така, що вимагає зовнішнього 
пояснення, насамперед з боку соціальної структури та економіки, які виступають бази-
сом); тут культура є «м’якою» надбудовою, роль якої полягає у відтворенні соціальних 
відносин. Відповідно «м’яка культура» пропонує й «слабку програму» емпіричних 
досліджень, де ця культура є мізерною величиною з нечітким статусом. Їй властивий і 
«нещільний опис» (thin description), де сенс виводиться переважно з соціальної структури.

В культурсоціології ж культура – незалежна змінна і є великою мірою автономною, 
самостійною; вона відокремлена від соціальної структури і пропонує «сильну програ-
му», яка дозволяє зрозуміти важливу роль культури у формуванні і змінах соціального 
життя. Ця «сильна програма» має три ознаки: (1) вона заснована на культурсоціологічній 
теорії; (2) вона є прихильною до принципу герменевтичної реконструкції соціальних 
текстів за допомогою «щільного опису» кодів, символів і наративів; (3) вона вкорінює 
причинність в акторах і способах дії і з’ясовує, як саме культура впливає на соціальне.

В якості прикладу у своїй книжці «Сенси соціального життя: культур соціологія» 
Александер обирає Голокост, аби показати, як певна соціальна подія (масове винищення 
євреїв нацистами під час Другої світової війни) знаходить своє культуральне осмислення і 
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переживання представниками американського та інших суспільств і як саме це вчування у 
чужий біль та спів-страждання породжують соціальні наслідки у вигляді виникнення нових 
моральних стандартів соціальної та політичної поведінки (несприйняття переслідувань 
представників тієї чи іншої національності та засудження порушень їхніх прав включно з 
головним правом на життя) і через створення механізмів регуляторного контролю з боку, 
наприклад, держави чи НДО (прийняття законів про покарання антисемітизму тощо). 

При вивченні предмету «Культурсоціологія» перед студентами-магістрами було 
поставлене завдання створити «сильну програму» для осмислення певних подій з ми-
нулого чи сьогодення українського суспільства і реалізувати її у своєму дослідженні. 
Прикладом виконання цього завдання я і вважаю роботу А. Білик.

THE FOREWORD TO THE PROGRAMM OF EMPIRICAL 
SOCOLOGICAL STUDY BY THE STUDENT OF THE SECOND YEAR 

OF MAGISTERIUM A. BILYK 

N. Y. Chernysh

Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,

nchernysh@gmail.com

Jeffrey C. Alexander is the prominent representative of neofunctonalism. Alexander 
distinguishes between the sociology of culture and cultural sociology. The sociology of culture 
sees culture as a dependent variable that is, a product of extra-cultural factors such as the 
economy or interest-laden politics–whereas cultural sociology sees culture as having more 
autonomy and gives more weight to inner meanings. In other words, in Alexander’s conception 
of cultural sociology assumes that ideas and symbolic processes may have an independent 
effect on social institutions, on politics, and on culture itself. Alexander strongly distinguishes 
this sociological perspective from the then-dominant Bourdieusian sociological framework, 
which tends to see cultural processes as embedded in power struggles, and ultimately in material 
inequality. Two of his earlier articles can be seen as precursors to his more direct engagement 
with the topic of trauma. In one, he demonstrates that the Holocaust was not immediately 
perceived as universally signifying universal evil for Western societies. A key claim of both 
studies is that even events that are currently thought of as deeply traumatic for civil society 
are not inherently devastating but are rather constructed as such through cultural processes. 
More generally, Alexander differentiates «cultural trauma» from what he calls «lay trauma» in 
social thought. «Lay trauma» refers to the idea that certain events are inherently traumatic to 
the individuals who experience them–for example, the idea of trauma in psychology. However, 
«cultural trauma» approach cannot assume that any event–as horrendous as it may be–will turn 
into a trauma for the collective who encounters it. As Alexander explains, «[C]ultural trauma 
occurs when members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event 
that leaves indelible marks upon their group consciousness, marking their memories forever 
and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways».

Keywords: cultural sociology, J. Alexander, strong and weak programm.
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«СИЛЬНА ПРОГРАМА» 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕСТИВАЛІВ

В РАМКАХ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

А. Білик 

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

nas.bilyk@gmail.com 

Розглядається програма прикладного соціологічного дослідження сильної 
культурної програми українського етнофестивалю Західфест. Західфест це фести-
валь, яки відбувається на західній Україні, представляє собою комбінацію музичних, 
мистецьких виступів та туристичної активності у природному оточенні. Західфест 
відбувається щорічно та включає виступи із сучасного театрального мистецт-
ва, літературні презентації, творчі зустрічі, публічні лекції та спортивні заходи. За 
наміром організаторів Західфест спрямований на формування нового рівня свідомості 
громадськості. Соціальний та культурний вплив фестивалю проаналізований із позиції 
методології Дж. Александера. Зокрема, увага концентрується на соціальних наслідках 
нових моральних стандартах та змінах у політичній поведінці, а також на нових регу-
ляторних механізмах, що їх упроваджує держава та недержавні організації, внаслідок 
культурних змін, спричинених Західфестом. 

Ключові слова: сильна програма, Західфест, культурні зміни. 
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СОЦІАЛЬНА ПОДІЯ
Кейсом для дослідження виступає український фестиваль «ЗАХІД», як один із 

найбільш масштабних фестивалів України за останні роки.
КУЛЬТУРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

1. КОДИ
Солідарність   vs   Конфлікт

2. СЕНСИ
Код не може бути абсолютом. Це континуум.
Солідарність                                                                                            Конфлікт 
Положення на континуумі залежить від надання смислової ваги. Різні ступені 

солідарності / конфліктності мають різні: причини, наслідки, відповідальності, по-
карання, виправлення недоліків та майбутню поведінку.

Солідарність конфлікт

Хто говорить Інтернет видання (мас-медіа)1

Що говорить Фестиваль породжує 
почуття єдності, спільності й 

солідарності. 

Фестиваль виступає плац-
дармом для розгортання різних 

конфліктних ситуацій.

Чому це говорить Рекламування фестивалю, як 
заходу, який варто відвідати 

(який принесе користь).
«чорний піар – теж піар» 

Як говорить За допомогою медіа-ресурсів, мережі Інтернет

3. НАРАТИВ
Історичний бекґраунд
«За́хід» – український щорічний музичний фестиваль, що відбувається з 2009 

року на Львівщині. З 2011 року проходить біля села Родатичі Городоцького району. На-
прямки музики: рок та етно та інші. З 2012 року у фестивалі регулярно беруть участь 
іноземні виконавці.

2009 року він відбувся у Звенигороді, 2010 – у Старосільському замку (з 21 по 
23 серпня), а з 2011 року – на базі відпочинку «Сонячна долина» у с. Родатичах за 40 км 
від Львова, що було пов’язано з очікуванням більшої кількості відвідувачів порівняно з 
попередніми роками. З 2014 року проводиться на території відпочинкового комплексу 
«Чарівна долина».

1 До числа проаналізованих інтернет ресурсів належать: Cultprostir.ua, Ufest.in.ua, Korupciya.
com, Blogs.ipress.ua, Day.Kiyv.ua, Afi shaLviv.net, Львівська on-line газета, doba.te.ua, інші 
блоги.
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Мета фестивалю:
1. Популяризація української культури.
2. Популяризація серед молоді активного відпочинку та розвиток фестиваль-

ного руху в Україні.
Основною відмінністю від всіх інших фестивалів є те, що фестиваль «Захід» 

проводиться без підтримки спонсорів та політичних, чи будь-яких організацій [1]. 
Організаторами фестивалю є група молодих ініціативних людей, головний організатор 
та засновник – Яків Матвійчук.

КУЛЬТУРНИЙ ФОН

Культурне позиціонування фестивалю: 
«ЗАХІД» – фестиваль, що об’єднує. Подія збирає найкращі українські, білоруські, 

молдовські, австрійські, американські гурти. Проте незмінною залишається основна 
програма та ідея підтримки українського мистецтва та культури. Фестиваль об’єднує 
особистостей, які люблять свою творчу справу! Відпочинку сприяє польова кухня, 
виставки рукоділля, літературні читання, майстер-класи з різних ремесел та однодумці, 
які теж насолоджуються дружнім фестивальним настроєм. 

«ЗАХІД» – найкраща традиція фестивального літа. ЗАХІД змусить тисячі 
сердець битися разом. Добираючись з усієї України автостопом, автобусами та 
машинами, серця у пошуках вільного духу зустрінуться тут, на території свободи, 
щоб розділити музичне щастя та дружбу. Без масок буденного життя, забувши про 
роботу та статуси – сюди варто приїхати, щоб відчути себе вільним і бути поруч 
із справжніми людьми. 

Кожного року на фестиваль ЗАХІД приїжджають великі компанії, адже з дру-
зями відпочивати краще та веселіше. Тому: дізнався сам – повідом друга, збираєте 
компанію та вирушаєте за пригодами, які будете згадувати цілий рік до наступного 
фестивалю [2].
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: «
...
ув
аж

ні
 л
ю
ди

 
в 
ін
фо

-ц
ен
тр
і ф

ес
ти
ва
лю

»[
3]

.

2.
 М
іж

 са
ми

ми
 ві
дв
ід
ув
ач
ам
и 

(у
кр
аї
н ц
ям
и 
з р
ізн

их
 ку
то
чк
ів

 
Ук
ра
їн
и 
та

 п
ре
дс
та
вн
ик
ам
и 
за
ко
рд
он
у)

: 
«Т
ер
ит
ор
ія

 Z
ak

hi
df

es
t п

оз
а 
ко
нц
ер
та
ми

 –
 п
ро
ст
ір

 р
ізн

их
 

фо
рм

 б
ра
та
нн
я.

 З
на
йо
мі

 і 
не

 т
іл
ьк
и 
лю

ди
 п
ри
та
нц
ьо
ву
ю
ть

 
од
ин

 з
 о
дн
им

, о
бм
ін
ю
ю
ть
ся

 у
мо
вн
им

и 
ж
ес
та
ми

, н
ас
пі
ву

-
ю
ть

 в
 у
ні
со
н,

 зі
тк
ну
вш

ис
ь 
пр
ям
о 
на

 х
од
у 
в 
ра
йо
ні

 н
ам
ет
о-

во
го

 м
іс
те
чк
а.

 Ю
на
ки

 та
 д
ів
ча
та

, с
ів
ш
и 
са
кр
ал
ьн
им

 ко
ло
м,

 
ви
ко
ну
ю
ть

 д
ру
ж
но

 «
Ф
ай
не

 м
іс
то

 Т
ер
но
пі
ль

» 
і «
Я 
со
лд
ат

».
 

Гл
яд
ач
і з

 п
ра
по
ра
ми

 п
ри
ві
тн
о 
пе
ре
мо
рг
ую

ть
ся

 і 
об
ій
ма

-
ю
ть
ся

. 
Н
а 
пр
ап
ор
ах

 н
ап
ис
ан
о:

 «
Х
ар
кі
в»

, 
«Б
ер
дя
нс
ьк

»,
 

«К
ри
ви
й 
Рі
г»

, «
П
ол
ьщ

а»
. Б
ул
и 
по
мі
че
ні

 й
 о
по
зи
ці
йн
і ч
ер

-
во
но

-б
іл
і 
пр
ап
ор
и 
Бі
ло
ру
сі

. 
А
тм
ос
фе
ра

 в
се
ук
ра
їн
сь
ко
го

 
зл
ьо
ту

 з 
ел
ем
ен
та
ми

 м
іж
на
ро
дн
ос
ті

» 
[3

].
«Н

а 
ви
хо
ді

 з 
го
ло
вн
ої

 с
це
ни

 с
то
їт
ь 
гр
уп
а 
хл
оп
ці
в 
і д
ів
ча
т 

з 
пл
ак
ат
ом

 «
В
іл
ьн
і 
об
ій
ми

».
 Х
оч
еш

 –
 п
ід
хо
дь

 о
бн
ім
а-

ти
ся

, т
об
і б
уд
ут
ь 
ра
ді

. О
ди
н 
з 
мо
ло
ди
х 
лю

де
й 
по
ст
ав
ив

 
сп
ра
ву

 н
а 
по
ті
к:

 н
а 
нь
ом
у 
фу
тб
ол
ка

, д
е 
ру
ко
ю

 с
та
ра
нн
о 

ви
ве
де
но

 «
Бе
зк
ош

то
вн
і о
бн
ім
аш

ки
»»

. «
Я
кщ

о 
ко
нт
ин
ге
нт

 
фе
ст
ив
ал
ю

 –
 ц
е 
як
ий
сь

 з
рі
з 
ук
ра
їн
сь
ко
го

 м
ел
ом
ан
сь
ко
го

 
се
ре
до
ви
щ
а,

 т
о 
йо
го

 з
аг
ал
ьн
а 
ба
йд
уж

іс
ть

 д
о 
ні
ко
ти
ну

 н
а 

не
пр
ис
то
йн
о 
ви
со
ко
му

 р
ів
ні

».
 «

…
де
ся
тк
и 
гл
яд
ач
ів

 в
и-

ш
ик
ув
ал
ис
я 
в 

«п
ар
ов
оз
ик

» 
і 
з 
оч
ма
ні
ли
ми

 о
бл
ич
чя
ми

 
ст
ру
му

ва
ли

 д
ов
го
ю

 зм
іє
ю

 з 
ті
л 
в 
на
то
вп
і»

. «
…

1.
М
іж

 о
рг
ан
із
ат
ор
ом

 ф
ес
ти
ва
лю

 Я
ко
во
м 

М
ат
ві
йч
ук
ом

 
та

 с
іл
ьс
ьк
им

 г
ол
ов
ою

: 
У

 2
01

4 
ро
ці

 п
ід
кр
іп
ив
ш
ис
ь 
пі
д-

тр
им

ко
ю

 д
ея
ки
х 
ак
ти
ві
ст
ів

 т
а 
гр
ом
ад
и 
се
ла

, 
сі
ль
сь
ки
й 

го
ло
ва

 с
. Р

од
ат
ич
і С

те
па
н 
О
ст
ро
вс
ьк
ий

 в
ир
іш
ив

 з
аб
ло

-
ку
ва
ти

 т
ра
су

 п
о 
як
ій

 п
ри
їж
дж

ал
и 
ві
дв
ід
ув
ач
і ф

ес
ти
ва
лю

, 
об
ґр
ун
то
ву
ю
чи

 ц
е 
ти
м,

 щ
о 
не
до
ці
ль
но

 п
ро
во
ди
ти

 ф
ес
ти

-
ва
ль

 у
 ч
ас

, к
ол
и 
в 
кр
аї
ні

 в
ій
на

1 . 

2.
 М

іж
 о
хо
ро
но
ю

 ф
ес
ти
ва
лю

 т
а 
пр
ед
ст
ав
ни
ко
м 
пр
ес
и:

О
хо
ро
на

 з
ви
ну
ва
ти
ла

 в
 т
ом
у, 
щ
о 
бе
дж

, я
ки
й 
по
св
ід
чу
є 

на
ле
ж
ні
ст
ь 
до

 п
ре
си

, з
ро
бл
ен
ий

 н
а 
кс
ер
ок
сі

2 [1
1]

. 

3.
 М

іж
 о
хо
ро
но
ю

 т
а 
ві
дв
ід
ув
ач
ам
и:

«О
хо
ро
на

 н
а 
фе
ст
ив
ал
і б
ул
а 
хо
ро
ш
а,

 т
іл
ьк
и 
не

 в
ис
та
ча
ло

 
лю

де
й,

 я
кі

 б
 м
ог
ли

 в
ід
ві
ду
ва
чі
в 
за
хи
ст
ит
и 
ві
д 
то
ї о
хо
ро

-
ни

» 
[1

1]
.

«О
рг
ан
іза
т
ор
и 

ф
ес
т
ив
ал
ю

 «
За
хі
д»

, 
як
ий

 в
ід
бу
де
т
ь-

ся
 8

-1
0 
се
рп
ня

 в
 с
ел
і Р

од
ат

ич
і б
іл
я 
Л
ьв
ов
у, 
по
пе
ре
ди
ли

 
пр
о 
т
е,

 щ
о 
ог
ля
д 
ос
об
ис
т
их

 р
еч
ей

 гл
яд
ач
ів

 б
уд
е 
пр
ов
о-

ди
т
ис
я 
з в
ин
ят

ко
во
ю

 р
ет

ел
ьн
іс
т
ю

» 
[1

2]
.

«М
ир

 і 
сп
ок
ій

 ту
т б
ув

 за
бе
зп
еч
ен
ий

. Щ
оп
ра
вд
а,

 д
ив
ув
ал
а 

не
ад
ек
ва
тн
а 
по
ве
ді
нк
а 
ох
ор
он
и 
до

 в
ід
ві
ду
ва
чі
в 
фе
ст
ив
а-

лю
…

» 
«…

пр
ин
ай
мн

і д
ві
чі

 о
хо
ро
на

 п
об
ил
ас
ь 
з в
ід
ві
ду
ва

-
ча
ми

»
«Ф

ес
ти
ва
ль

 «
За
хі
д»

 п
ро
де
мо

нс
тр
ув
ав

, 
на
ск
іл
ьк
и 
гр
уб
о 

ох
ор
он
а 
мо
ж
е 
по
во
ди
ти
сь

 з 
ві
дв
ід
ув
ач
ам
и»

[1
4]

. 

1  
Ф
ес
ти
ва
ль

 «
За
хі
д»

. Щ
о 
за
ли
ш
ил
ос
я 
за

 к
ад
ро
м?

 1
4.

08
.2

01
4 
Ел
ек
тр
он
ни
й 
ре
су
рс

. Р
еж

им
 д
ос
ту
пу

: 
ht

tp
://

ko
ru

pc
iy

a.
co

m
/fe

st
iv

al
-

za
hi

d-
sh

ho
-z

al
is

hi
lo

sy
a-

za
-k

a/
2 . 

Бо
бр
а 
С

. М
и 
то
й 

«З
ах
ід

» 
не

 за
бу
де
мо

 н
ік
ол
и.

 2
1.

06
.2

01
2.

 Е
ле
кт
ро
нн
ий

 р
ес
ур
с.

 Р
еж

им
 д
ос
ту
пу

: h
ttp

://
bl

og
s.i

pr
es

s.u
a/

bl
og

s/
m

y_
to

y_
za

hi
d_

ne
za

bu
de

m
o_

ni
ko

ly
_3

37
2.

ht
m

l 



261Сильна програма» соціологічного дослідження фестивалів в рамках культуральної...
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. Випуск 10

ав
то
гр
аф

-с
ес
ія

 ш
ве
ді
в 
з 

D
ea

d 
B

y 
A

pr
il,

 в
 ч
ер
гу

 д
о 
як
их

 
ви
ш
ик
ув
ал
ос
я 
чо
ло
ві
к 
тр
ис
та

…
»[

4]
.

«З
а 
т
ри

 д
ні

 й
ог
о 
ві
дв
ід
ал
о 
по
на
д 

40
 т
ис
яч

 г
ля
да
чі
в,

 а
 

на
 т
рь
ох

 с
це
на
х 
ви
ст

уп
ил
и 

55
 а
рт

ис
т
ів

 з 
У
кр
аї
ни

, Б
і-

ло
ру
сі

, М
ол
до
ви

, Р
ос
ії,

 Є
вр
оп
и 
т
а 
С
Ш
А

»[
5]

.
«С

ут
ь 
зн
ах
од
ит
ьс
я 
в 
са
мі
й 
ха
щ
і, 
в 
то
му

 щ
о 
ба
га
то

 р
із
но
го

 
на
ро
ду

, п
оз
ит
ив
но
го

, н
ал
аш

то
ва
но
го

 н
а 
др
ай
в,

 й
 п
ри
ві

-
тн
ог
о.

 Й
 н
ав
іт
ь 
як
щ
о 
ти

 н
е 
сх
оч
еш

, т
о 
вс
е 
од
но

 з
на
йд
еш

 
со
бі

 к
ом
па
ні
ю

. 
О
со
би
ст
о 
я 
ра
ху
ва
в 
ск
іл
ьк
и 
зн
ай
ом
их

 
ме
ні

 л
ю
де
й 
я 
по
ба
чи
в 
за

 п
ер
ш
ий

 д
ен
ь.

 С
ка
за
ти

 ч
ес
но

, я
 

зб
ив
ся

 н
а 

11
3-
ій

, т
а 
й 
не
зн
ай
ом
і 
бу
ли

 н
е 
ме
нш

 ч
ем
ни

-
ми

»[
6]

.
Н
е 
да
ре
мн

о 
ін
ш
им

 л
оз
ун
го
м 

«З
ах
од
у»

 в
ж
е 
да
вн
о 
є 

«Ф
ес

-
ти
ва
ль

, щ
о 
об

’є
дн
ує

»:
 т
ут

 з
би
ра
ю
ть
ся

 п
ре
дс
та
вн
ик
и 
рі
з-

ни
х 
су
бк
ул
ьт
ур

, р
ізн

их
 п
ро
фе
сі
й,

 р
ізн

ог
о 
ві
ку

, з
 р
ізн

их
 о
б-

ла
ст
ей

 т
а 
рі
зн
их

 к
ра
їн

, і
 щ
о 
на
йг
ол
ов
ні
ш
е 

– 
ко
ж
ен

 із
 н
их

 
мо
ж
е з
на
йт
и 
сп
іл
ьн
у 
мо
ву

, а
 та
ко
ж

 м
уз
ик
и 
та

 р
оз
ва
г в
ід
по

-
ві
дн
о 
до

 в
ла
сн
ог
о 
см
ак
у[

7]
.

3.
 М

іж
 у
ча
сн
ик
ам
и 
фе
ст
ив
ал
ю

 т
а 
ві
дв
ід
ув
ач
ам
и:

«.
..в
мі
нн
я 
па
ро
ю

 к
ор
от
ки
х 
ре
пл
ік

 с
тв
ор
ит
и 
мі
кр
ок
ос
мо

с 
в 
од
но
му

 к
ок
он
і 
з 
ау
ди
то
рі
єю

 (
…

) 
ем
оц
ій
ні

 к
ол
ив
ан

-
ня

 м
ит
тю

 в
ід
гу
ку
ю
ть
ся

 у
 г
ля
да
чі
в,

 т
ом
у 
щ
о 
їй

 в
ір
ят
ь»

. 
«Н

ай
ва
ж
ли
ві
ш
им

 в
 г
ро
мо

по
ді
бн
ом
у 
ви
ст
уп
і 
лю

де
й 
з 

Н
ью

-Д
ж
ер
сі

 б
ул
о 
їх

 г
ос
тр
е 
ба
ж
ан
ня

 п
ок
аз
ат
и,

 я
к 
во
ни

 
ра
ді

 б
ут
и 
в 
кр
аї
ні

 п
ід

 н
аз
во
ю

 «
Ю
к-
кр
аї
на

-а
».

 С
ол
іс
т 

К
рі
ст
іа
н 
М
ач
ад
о 
ря
сн
о 
сп
іл
ку
ва
вс
я,

 в
ик
ор
ис
то
ву
ю
чи

 п
ри

 
ць
ом
у 
ві
д 
си
ли

 д
ес
ят
ь 
сл
ів

…
» 

[3
].

«.
..с
тр
иб
ки

 з
 в
ет
ер
ан
ам
и 
ін
да
ст
рі
ал
у 
з 

O
O

M
PH

!, 
со
лі
ст

 
як
их

, Д
ер
о 
Го
ї, 
ре
те
ль
но

 п
ід
го
ту
ва
вс
я 
до

 в
із
ит
у 
в 
Ук
ра
ї-

ну
, в
ив
чи
вш

и 
сл
ов
о 

«с
тр
иб
ай

» 
[3

].
«Р
ег
гі

-ч
ар
ів
ни
к 
пі
дх
оп
ив

 ц
ей

 с
ка
рб

, в
ди
хн
ув

 у
 н
ьо
го

 в
сю

 
си
лу

 с
во
го

 т
ал
ан
ту

 і
 в
ід
пр
ав
ив

 л
ет
іт
и 
по

 с
ві
ту

. 
Ко
ж
ен

 
гл
яд
ач

 Z
ak

hi
df

es
t п
ов
із

 у
 со
бі

 ф
ра
гм
ен
т ц

ьо
го

 н
ев
ид
им

ог
о 

по
да
ру
нк
а»

 [8
].

« О
ле
г 
С
кр
ип
ка

 (
...

) 
ув
ін
ча
в 
се
т 

«в
оп
лі
в»

 с
тр
иб
ко
м 

у 
на
то
вп

 ф
ан
ів

» 
[8

].

4.
 М

іж
 с
ам
им

и 
ох
ор
он
ця
ми

:
«о
дн
ог
о 
ра
зу

 в
ід
ві
ду
ва
чі

 б
ач
ил
и 
як

 о
хо
ро
нц
і б
ил
ис
я 
мі
ж

 
со
бо
ю

» 
[1

1]
.

5.
 М

іж
 м
іс
це
ви
м 
на
се
ле
нн
ям

 т
а 
ві
дв
ід
ув
ач
ам
и:

«М
іс
це
ві

 т
еж

 п
ор
ад
ув
ал
и.

 В
он
и 
пр
их
од
ил
и 
на

 т
ер
ит
ор
ію

 
фе
ст
у 
з п
ре
те
нз
іє
ю

, щ
о 
ту
т ї
м 
мо
ж
на

 вс
е,

 а 
фе
ст
ив
ал
ьн
им

и 
ту
т 

«п
он
ає
ха
вш

і»
. М

ож
на

 б
ул
о 
по
чу
ти

 н
е  
од
ну

 р
оз
по
ві
дь

 
пр
о 
ко
нф

лі
кт
и 
з «
ко
рі
нн
им

» 
на
се
ле
нн
ям

 т
их

 м
іс
ць

» 
[1

1]
.

6.
 М

іж
 в
ед
уч
им

 т
а 
ві
дв
ід
ув
ач
ем

:
«…

ве
ду
чи
й 
го
во
ри
в 
і п
ро

 за
гу
бл
ен
і р
еч
і, 
од
на
к 
пр
о 
на
ш
у 

пр
оп
аж

у 
ск
аз
ат
и 
не

 б
аж

ав
. Я

ки
йс
ь 
ос
ад

 в
ід

 т
ак
ої

 зн
ев
аг
и 

вл
ас
не

 д
о 
ме
не

, з
ал
иш

ив
ся

» 
[1

1]
.

7.
 М

іж
 о
рг
ан
із
ат
ор
ам
и 
та

 в
ід
ві
ду
ва
ча
ми

«В
ід
ві
ду
ва
чі

 м
ас
ов
о 
по
ру
ш
ув
ал
и 
за
бо
ро
ну

 о
рг
ан
із
ат
ор
ів

 
не

 к
уп
ат
ис
я 
у 
во
до
йм

ах
» 

[3
].

« З
 л
ож

ки
 д
ьо
гт
ю

 –
 в
ід
ві
ду
ва
чі

 н
ар
ік
аю

ть
 н
а 
пр
об
ле
ми

 з
 

тр
ан
сп
ор
то
м,

 п
ар
ку
ва
нн
ям

, т
уа
ле
та
ми

» 
[1

5]
.

8.
 М

іж
 о
рг
ан
із
ат
ор
ам
и 
та

 у
ча
сн
ик
ам
и:

«З
ах
ід

» 
вт
ра
ти
в 
сі
м 
ви
ко
на
вц
ів

, я
кі

 зн
ял
ис
я 
з ф

ес
ти
ва
лю

. 
Ц
і г
ур
ти

 в
ід
мо

ви
ли
ся

 в
ис
ту
па
ти

 ч
ер
ез

 с
кл
ад
ну

 с
ит
уа
ці
ю

 
в 
Ук
ра
їн
і»

 [1
6]

.
«У

ф
им

сь
ка

 
ро
к-
гр
уп
а 

Lu
m

en
 

ві
дм

ов
ил
ас
ь 

пр
иї
ж
дж

ат
и 

в 
У
кр
аї
ну

 н
а 
ф
ес
т
ив
ал
ь 

«З
ах
ід

».
 З
а 

сл
ов
ам

и 
м
уз
ик
ан
т
ів

, п
ри
чи
но
ю

 їх
 р
іш
ен
ня

 с
т
ал
о 
т
е,

 
щ
о 

ор
га
ні
за
т
ор
и 

за
хо
ду

 
до
зв
ол
ят

ь 
пр
ед
ст

ав
ни
ка
м

 
ба
т
ал
ьй
он
у 

«А
зо
в»

 зб
ир
ат

и 
на

 т
ер
ит

ор
ії 
ф
ес
т
ив
ал
ю

 
ко
ш
т
и 
дл
я 
пі
дт

ри
м
ки

 ц
ьо
го

 у
кр
аї
нс
ьк
ог
о 
ві
йс
ьк
ов
ог
о 

об
’є
дн
ан
ня

».
 «

…
за

 д
ва

 д
ні

 с
ка
су
ва
ти

 в
ис
ту
п 

- ц
е 
пр
ос
то

 
на
пл
ю
ва
ти

 н
а 
лю

де
й,

 я
кі

 їх
 ч
ек
аю

ть
. У

 н
ас

 н
ем
ає

 с
лі
в»

, 
- т
ак
ою

 б
ул
а 
ре
ак
ці
я 
ор
га
ні
за
то
рі
в 
на

 р
іш
ен
ня

 р
ос
ій
сь
ко
ї 

гр
уп
и»

 [8
].
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Щ
ир
о,

 м
ел
од
ій
но

 і
 з

 п
ос
мі
ш
ко
ю

 з
ак
ла
ли

 в
он
и 
до
бр
ий

 
на
ст
рі
й 
в 
го
ло
ви

 в
сі
х 
пр
ис
ут
ні
х»

. «
Чу
де
рн
ац
ьк
і т
ан
ці

 і 
сц
ен
іч
ні

 г
ри
ма
си

 М
іс
ьк
а 
не

 в
ст
иг
ал
и 
ло
ви
ти

 ф
от
ог
ра
фи

. 
Вд

яч
на

 а
уд
ит
ор
ія

 н
ія
к 
не

 з
би
ра
ла
сь

 в
ід
пу
ск
ат
и 
зі

 с
це
ни

 
П
ів
ні
в.

 П
іс
ля

 д
ру
го
го

 в
ик
ли
ку

 н
а 
бі
с 
ви
йш

ов
 М

іс
ьк
о 

Ба
рб
ар
а 
і н
ав
чи
в 
вс
іх

 д
об
ро
ї к
ол
ом
ий
ки

, я
ку

 щ
е 
до
вг
о 
по

 
за
ве
рш

ен
ні

 н
ас
пі
ву
ва
ли

 п
он
ад

 ф
ес
ти
ва
ле
м…

» 
[9

].
О
со
бл
ив
у 
ув
аг
у 
ва
рт
о 
зв
ер
ну
ти

 н
а 
ви
ст
уп

 N
oi

ze
 M

C
, 

як
ий

 
пр
иї
ха
в 

в 
Ук
ра
їн
у 

з 
Ро
сі
ї 
і 
сп
ро
бу
ва
в 

св
оє
ю

 
му

зи
ко
ю

 з
ни
щ
ит
и 
ус
і «
яб
ло
ка

 р
аз
до
ра

, к
от
ор
ы
е 
то
лк
аю

т 
по

 т
ел
ев
из
ор
у 
ме
ж
ду

 т
ак
им

и 
лю

дь
ми

 к
ак

 м
ы

» 
[7

].
4.
У
ча
сн
ик
ів

 м
іж

 с
об
ою

:

«…
на

 г
ол
ов
ні
й 
сц
ен
і в
ис
ту
пи
ли

 м
уз
ик
ан
ти

 в
сі
х 
ж
ан
рі
в 

і 
по
ко
лі
нь

: 
«О

. 
To

rv
al

d»
, 

«П
ер
ка
ла
ба

»,
 «
ТН

М
Ко
нґ
о»

, 
«Б
ра
ти

 Г
ад
ю
кі
ни

» 
та

 «
Л
яп
ис

 Т
ру
бе
цк
ой

».
 Д

о 
то
го

 ж
 

во
ни

 в
ла
ш
ту
ва
ли

 с
во
єр
ід
ни
й 
фл
еш

мо
б 

- 
ви
ко
на
вш

и 
в 

фі
на
лі

 с
во
їх

 в
ис
ту
пі
в 
пі
сн
і о
ди
н 
од
но
го

. Ц
е 
бу
ло

 к
ра
си
во

 
і 
ко
мп

ле
ме
нт
ар
но

 п
ер
ед
ав
ат
и 

ес
та
фе
ту

 о
ди
н 

од
но
му

 
пі
сн
ям
и»

 [5
].

5.
О
рг
ан
із
ат
ор
ів

 м
іж

 с
об
ою

:
«.

..в
сі

 т
ри

 с
це
ни

 п
ра
цю

ва
ли

, н
е 
ш
ко
ду
ю
чи

 с
еб
е»

 [8
].

«…
ор
га
ні
за
то
ри

 п
ок
аз
ал
и 
вс
і п
ла
ст
и 
му

зи
чн
ог
о 
пр
оц
ес
у 

в 
кр
аї
ні

, я
кі

 б
іл
ьш

-м
ен
ш

 п
ом
іт
ні

: в
ід

 к
ам
ер
ни
х 
пр
оя
ві
в 

ін
ді

-р
ух
у 
до

 м
ам
он
ті
в 
на

 к
ш
та
лт

 В
В

» 
[8

].

6.
В
ід
ві
ду
ва
чі
в 
та

 ш
ир
ш
ої

 г
ро
ма
дс
ьк
ос
ті

:
«П

ід
 ч
ас

 ф
ес
ти
ва
лю

 б
уд
ут
ь 
пр
ис
ут
ні

 п
ре
дс
та
вн
ик
и 
А

21
 з 

пр
ав
оз
ах
ис
но
ю

 
пр
ог
ра
мо

ю
 
по

 
бо
ро
ть
бі

 
з 
то
рг
ів
ле
ю

 
лю

дь
ми

 
та

 
пр
ед
ст
ав
ни
ки

 
A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l 
з 

пр
ав
оз
ах
ис
но
ю

 п
ро
гр
ам
ою

. 
(…

) 
пр
о 
св
ою

 п
ри
су
тн
іс
ть

 
на

 
фе
ст
ив
ал
і 
ог
ол
ос
ил
и 

пр
ед
ст

ав
ни
ки

 
ба
т
ал
ьй
он
у 

АЗ
О
В

 –
 к
ож

ен
 із

 у
ча
сн
ик
ів

 п
од
ії 
зм
ож

е 
да
ти

 д
об
ро
ві
ль
ні

 
вн
ес
ки

 н
а 
пі
дт
ри
мк
у 
ба
та
ль
йо
ну

» 
[6

].
«В

ід
ео

-з
ап
ро
ш
ен
ня
м 

A
nt

i-F
la

g 
ви
рі
ш
ил
и 

пі
дт
ри
ма
ти

 
пр
аг
не
нн
я 
Ук
ра
їн
и 
до

 с
во
бо
ди

 т
а 
за
кл
ик
ал
и 
вс
іх

 л
ю
де
й 

до
 м
ир
у»

 [1
0]

.

«А
дм

ін
іс
тр
ац
ія

 
фе
ст
ив
ал
ю

 
«З
ах
ід

» 
 
ві
дм

ов
ил
ас
я 

ві
д 

сп
ів
пр
ац
і 
з 
бр
ит
ан
сь
ко
ю

 
гр
уп
ою

 
Th

e 
E

xp
lo

ite
d.

 
П
ри
чи
но
ю

 ц
ьо
го

 с
та
ла

 д
ив
на

 п
ов
ед
ін
ка

 м
уз
ик
ан
ті
в,

 я
кі

 
кі
ль
ка

 д
ні
в 
то
му

 в
ід
мо

ви
ли
ся

 г
ра
ти

 н
а 
од
но
му

 з
ах
од
і з

 
гр
уп
ою

 B
ru

tto
» 

[8
].

9.
М
іж

 у
ча
сн
ик
ам
и 
та

 в
ід
ві
ду
ва
ча
ми

:
«…

до
ро
га

 й
 н
ес
ві
ж
а 
їж
а»

. 
«Я

 д
уж

е 
вд
яч
ни
й 
лю

дя
м,

 щ
о 
не

 д
аю

ть
 з
аб
ут
и 
тв
ор
чі
ст
ь 

Ку
зь
ми

, а
ле

 н
е 
та
к,

 я
 в
ас

 п
ро
ш
у, 
ті
ль
ки

 н
е 
та
к.

 Ц
е 
як
ес
ь 

ка
ра
ок
е 
С
кр
яб
ін
а,

 а
 н
е 
ко
нц
ер
т

 п
ам

’я
т
і (
с)

 с
лу
ха
ч»

 [1
].

«В
ін

 б
ув

 н
ас
ті
ль
ки

 п
он
ур
им

 т
а 
лі
ни
ви
м 
на

 с
це
ні

, н
ач
е 

йо
му

 
не
до
пл
ат
ил
и .

 
«Я

 
ди
ви
вс
я 

ба
га
то

 
йо
го

 
ж
ив
их

 
ви
ст
уп
ів

, 
ві
н 
ж
од
но
го

 р
аз
у 
не

 б
ув

 т
ак
им

 с
ум
ни
м»

 (
с)

 
-л
ю
ди
на

 я
ка

 п
ри
їх
ал
а 
на

 ф
ес
т 
ли
ш
е 
за
ра
ди

 н
ьо
го

» 
[1

].
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Н
ас
лі
дк
и

1.
Ко
ро
тк
от
ри
ва
лі

: 
зб
іл
ьш

ен
ня

 
ув
аг
и 

до
 
фе
ст
ив
ал
ю

, 
зр
ос
та
нн
я 

ба
ж
ан
ня

 
мо
ло
ди
х 

ви
ко
на
вц
ів

 
ви
ст
уп
ит
и 

на
 с
це
ні

 ф
ес
ти
ва
лю

, 
 з
бі
ль
ш
ен
ня

  
к-
ті

 в
ід
ві
ду
ва
чі
в,

 
на
бу
тт
я 
на
ви
чо
к 
ко
му

ні
ка
ці
ї, 
но
ві

 з
на
йо
мс
тв
а,

 с
пі
ль
не

 
пр
ов
ед
ен
ня

 д
оз
ві
лл
я.

2.
Д
ов
го
те
рм
ін
ов
і:н
ал
аг
од
ж
ен
ня

 к
ул
ьт
ур
но
ї 
ко
му

ні
ка
ці
ї, 

по
си
ле
нн
я 
по
чу
тт
я 
со
лі
да
рн
ос
ті

, 
зр
ос
та
нн
я 
со
ці
ал
ьн
ої

 
ак
ти
вн
ос
ті

 г
ро
ма
дя
н,

 ф
ор
му

ва
нн
я 
ку
ль
ту
ри

: м
ис
те
ць
ко
ї, 

му
зи
чн
ої

, д
оз
ві
лл
єв
ої

.

1.
Ко
ро
тк
от
ри
ва
лі

: 
ре
зо
на
нс

 у
 с
ус
пі
ль
ст
ві

, 
за
го
ст
ре
нн
я 

ув
аг
и 
до

 п
од
ії  
та

 ф
ес
ти
ва
лю

, з
бі
ль
ш
ен
ня

 а
бо

 зм
ен
ш
ен
ня

 
кі
ль
ко
ст
і 

ві
дв
ід
ув
ач
ів

, 
зі
пс
ов
ан
е 

вр
аж
ен
ня

 
пр
о 

фе
ст
ив
ал
ь.

2.
Д
ов
го
те
рм
ін
ов
і:і
гн
ор
ув
ан
ня

 т
ак
ог
о 
яв
ищ

а 
ку
ль
ту
ри

, я
к 

фе
ст
ив
ал
ь.

В
ід
по
ві

-
да
ль
но
ст
і

О
рг
ан
із
ат
ор
и 
фе
ст
ив
ал
ю

1  й
 ін
ш
і в
ід
по
ві
да
ль
ні

 о
со
би

2 .

П
ла
н 

по
да
ль
ш
их

 
ді
й 

(м
ай
бу
тн
я 

по
ве
ді
нк
а)

 

Д
ля

 о
рг
ан
із
ат
ор
ів

 –
 з
бі
ль
ш
ит
и 
кі
ль
кі
ст
ь 
ві
дв
ід
ув
ач
ів

, 
на
ла
го
ди
ти

 с
пі
вп
ра
цю

 і
з 
на
йв
ід
ом
іш
им

и 
за
ко
рд
он
ни
ми

 
й 
ук
ра
їн
сь
ки
ми

 г
ур
та
ми

;
як
іс
но

 р
оз
ш
ир
ит
и 

пр
ог
ра
му

 у
кр
аї
нс
ьк
их

 а
рт
ис
ті
в 
на

 
сц
ен
і;

як
щ
о 
є 
ам
бі
ці
ї і

 п
ра
гн
ен
ня

 о
хо
пл
ю
ва
ти

 к
ар
ти
ну

 т
ог
о,

 щ
о 

ві
дб
ув
ає
ть
ся

 в
 к
ра
їн
і, 
по
вн
іш
е,

 т
ре
ба

 з
ап
ус
ка
ти

 щ
ос
ь 
на

 
зр
аз
ок

 е
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ої

 с
це
ни

 і
 з
ва
ти

 т
уд
и 
кр
ащ

их
 

ар
ти
ст
ів

, я
кі

 п
ра
цю

ю
ть

 в
 м
ар
гі
на
ль
ні
й 
зо
ні

 [8
].

Д
ля

 у
ча
сн
ик
ів

 –
 р
оз
ш
ир
ит
и 
ко
ло

 з
на
йо
мс
тв

 у
 т
во
рч
ом
у 

ас
пе
кт
і, 

по
зн
ай
ом
ит
и 

як
ом
ог
а 

бі
ль
ш
у 

ау
ди
то
рі
ю

 
із

 
вл
ас
но
ю

 т
во
рч
іс
тю

, «
за
во
ю
ва
ти

» 
гл
яд
ач
а.

Д
ля

 
ві
дв
ід
ув
ач
ів

 
– 

ро
зш

ир
ит
и 

ко
ло

 
зн
ай
ом
ст
в,

 
по
зн
ай
ом
ит
ис
я 
із

 с
уч
ас
ни
м 
ми

ст
ец
тв
ом

, в
ід
по
чи
ти

.

Д
ії,

 
сп
ря
мо

ва
ні

 
на

 
ус
ун
ен
ня

 
ко
нф

лі
кт
ів

: 
ви
рі
ш
ен
ня

 
пр
об
ле
мн

их
 
пи
та
нь

, 
на
ла
го
дж

ен
ня

 
ко
му

ні
ка
ці
ї 

та
 

зв
ор
от
но
го

 зв
’я
зк
у.

1  
Чо
му

 н
е 
мо
ж
на

 б
ул
о 
пр
он
ос
ит
и 
з 
со
бо
ю

 в
од
у, 
ку
пл
ен
у 
бі
ля

 ін
ді

-с
це
ни

, н
а 
го
ло
вн
ий

 м
ай
да
нч
ик

? 
Щ
о 
це

 б
ув

 з
а 
ж
ар
т 

– 
зр
об
ит
и 

пл
ат
ни
ми

 д
уш

ов
і к
аб
ін
и,

 т
им

 б
іл
ьш

е,
 щ
о 
по

 т
ер
ит
ор
ії 
хо
ди
ли

 х
ло
пц
і з
і ш

ла
нг
ам
и,

 п
ол
ив
аю

чи
 в
сі
х 
ст
ра
ж
де
нн
их

? 
Чо
му

 в
 д
ея
ки
х 

то
чк
ах

 с
мі
тт
єв
их

 к
ош

ик
ів

 т
ак

 м
ал
о,

 щ
о 
до

 в
еч
ор
а 
на
вк
ол
о 
ни
х 
ут
во
рю

єт
ьс
я 
зв
ал
ищ

е?
 У

 зв
’я
зк
у 
з ч

им
 ф
ес
ти
ва
ль
ні

 а
вт
об
ус
и 
во
зя
ть

 
гл
яд
ач
ів

 з
і Л

ьв
ов
а 
за

 5
0 
гр
н,

 я
кщ

о 
ре
йс
ов
і д
ос
та
вл
яю

ть
 д
о 
Ро
да
ти
чі
в 
за

 1
5 
гр
н?

 Ч
и 
ре
ал
ьн
о 
зр
об
ит
и 
дл
я 
мі
сц
ев
их

 ж
ит
ел
ів

, я
кі

 п
о-

па
рт
из
ан
сь
ки

 п
ри
хо
дя
ть

 то
рг
ув
ат
и 
св
оє
ю

 їж
ею

, с
пе
ці
ал
ьн
ий

 ф
уд

-с
ек
то
р?

 Ч
ом
у, 
в 
ум
ов
ах

 я
вн
ої

 п
ов
аг
и 
фе
ст
ив
ал
ю

 д
о 
гл
яд
ач
ів

, у
 н
іч

, 
ко
ли

 т
ис
яч
і п
ів
то
ри

 л
ю
де
й  
че
ка
ли

 п
оя
ви

 м
уз
ич
но
го

 г
ур
ту

 н
а 
сц
ен
і, 
ні
хт
о 
не

 б
ув

 т
ак
ий

 л
ас
ка
ви
й 
пе
рі
од
ич
но

 в
их
од
ит
и 
до

 п
уб
лі
ки

 і 
ка
за
ти

 їй
 х
оч
а б

 к
іл
ьк
а с
лі
в?

 З
ро
зу
мі
ло

, с
ит
уа
ці
я 
бу
ла

 н
еш

та
тн
а,

 а
ле

 н
іх
то

 і 
не

 в
им

аг
ає

 к
аз
ат
и 
щ
ос
ь 
ко
нк
ре
тн
е.

 П
ро
ст
о 
да
ти

 гл
яд
ач
ам

 
зр
оз
ум
іт
и,

 щ
о 
їх
нє

 т
ер
пі
нн
я,

 п
ро
яв
ле
не

 о
 д
ру
гі
й 
го
ди
ні

 н
оч
і, 
ці
ну
ю
ть

, і
 в
се

. 
2  

«У
 в
ип
ад
ку

 з
 н
ам
ет
ов
им

 (д
уш

і, 
ту
ал
ет
и)

 –
 о
рг
ан
із
ат
ор
и 
фе
ст
ив
ал
ю

 н
е 
ві
дп
ов
ід
ал
и 
за

 ц
е.

 З
а 
це

 в
ід
по
ві
да
ли

 о
ре
нд
ар
і з
ем
лі

, к
от
рі

 
і з
би
ра
ли

 г
ро
ш
і з
а 
на
ме
то
ве

. Щ
од
о 
ел
ек
тр
он
ни
х 
кв
ит
кі
в 
і п
ро
бл
ем
и 
з 
пр
ох
од
ом

 –
 т
ак
ож

 в
ий
ш
ов

 о
бл
ом

, к
он
то
ра

 к
от
ра

 з
аб
ез
пе

-
чу
ва
ла

 їх
 п
ро
да
ж

 н
е 
пе
ре
да
ла

 с
пи
ск
ів

 т
их

 х
то

 к
уп
ив

 –
 я
к 
на
сл
ід
ок

 б
ул
о 
те

 щ
о 
бу
ло

. Т
іш
ит
ь 
ли
ш
е 
те

, щ
о 
та
ку

 к
ри
ти
ку

 (м
ож

ли
во

 і 
ж
ор
ст
ку

) в
ін

 (п
ри
м.

 о
рг
ан
із
ат
ор

) с
пр
ий
ня
в 
ад
ек
ва
тн
о,

 п
оо
бі
ця
вш

и 
вр
ах
ув
ат
и 
вс
і н
ед
ол
ік
и 
і в
ип
ра
ви
ти

».
[1

3]
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СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ
1. Нові моральні стандарти соціальної і політичної поведінки
Щороку фестиваль «Захід» проходить під певним гаслом, яке є своєрідним 

провідником нових моральних стандартів соціальної і політичної поведінки

2009. «Своя культура. Своя музика».
2010. «Своя культура. Тому що це круто» [9].
2011. «Своя культура, своя музика»! За словами головного організатора дійства 

Якова Матвійчук, незмінна залишається і мета фесту — підтримка якісної української 
музики та популяризація її серед молоді, піднесення рівня національної свідомості 
серед молоді [15].  

2012. Назва події поєднує у собі місце розташування фестивалю в Україні та 
приналежність до культури Європи; захід як подію; захід як захід сонця та Захід, як 
єдиний мистецький продукт, що за три дні фестивалю має внести всім ясність, що 
українська культура не просто існує, а ще й як є, динамічно розвивається і готова про 
це заявляти на фестивалі «ЗАХІД» [16].

2013. «Фестиваль, що нас об’єднує».
2014. Менше жартів, більше культури. Цього року лозунгом фестивалю Захід є 

фраза «Все, що робиться для розвитку культури, працює проти війни»[7].
2015. «Західфест – найкраща традиція фестивального літа» [7].
2016. «Без тебе тут нічого не відбудеться!»

2. Механізми регуляторного контролю (держави і НДО)
Організатори фестивалю «Захід» мають свій механізм контролю відвідувачів для 

належного функціонування фестивалю, що виражається в умовах перебування та за-
боронах, опублікованих на офіційному сайті фестивалю та сторінках в соціальних 
мережах [16].

Умови перебування:
- вхід на територію фестивального майданчика, наметового містечка та перебу-

вання на фестивалі лише за наявності квитка, абонемента чи ідентифікатора;
- відвідування заходу є ризиком, який бере на себе власник квитка. Організатори 

не несуть відповідальності за збереження вашого особистого майна, за будь-
який збиток, завданий Вам внаслідок недотримання норм громадського 
порядку, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил перебування 
на воді, правил заходу та інших загальноприйнятих норм поведінки;

- з метою гарантування безпеки фестивалю організатори залишають за собою 
право проводити особистий огляд відвідувачів та у разі порушення правил 
фестивалю, не допустити відвідувачів на фестивальний майданчик, або 
примусити відвідувачів покинути фестиваль без відшкодування вартості 
квитка;

- відвідуючи даний захід, Ви тим самим даєте свій дозвіл на всі види фото-, 
відео- і кінозйомок Вашої персони та публічне використання цих матеріалів 
організаторами;
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- Вам може бути відмовлено у вході на територію фестивалю, якщо Ви 
перебуваєте в стані алкогольного, або наркотичного сп’яніння;

- вагітним, жінкам, що годують, а також особам із слабкою психікою і 
схильністю до епілепсії, відвідування даного заходу не рекомендується, з 
метою вашої безпеки;

- у випадку особливої необхідності організатори мають право змінювати дату, 
час, місце проведення, а також програму фестивалю.

- купуючи квиток на фестиваль «ЗАХІД», Ви автоматично погоджуєтесь з 
правилами перебування встановленими на території проведення фестивалю;

- в разі порушення правил перебування на фестивалі, правил безпеки, пожежної 
безпеки, правил перебування на воді, квиток порушника анулюється без пра-
ва на відшкодування.

- у вартість квитка входить концертна програма на території фестивалю.

Заборонено:
- перебування на території без вхідного браслету

- проносити на територію будь-які напої та харчові
- проносити на територію будь-які скляні вироби
- проносити на територію зброю, колюче та ріжучі предмети
- проносити на територію вибухонебезпечні речовини, піротехніку
- проносити наркотичні речовини
- перебування неповнолітніх без супроводу дорослих
- встановлення наметів поза чітко відведеними наметовими містечками
- будь-який вид торгівлі чи рекламної діяльності без узгодження з 

організаторами
- купатись в навколишніх ставках, оскільки вони немають відповідних 

санепідсертифікатів, не обладнані пляжами
- проявляти агресію до оточуючих
- заборонена фото та відео зйомка виступів артистів

Прикладом функціонування механізму регуляторного контролю також слугує 
рішення Родатицької сільської ради щодо заборони проведення фестивалю «Захід» на 
території села:

5 серпня голова Городоцької райдержадміністрації А.Хамик взяв участь у роботі 
сесії Родатицької сільської ради. Орган місцевого самоврядування розглянув питання 
щодо проведення Міжнародного фестивалю «Захід». Сесія прийняла рішення, у зв’язку 
із ситуацією, яка склалася в країні, з метою вжиття заходів, спрямованих на посилення 
охорони громадського порядку на території сільської ради, не погодити проведення 
фестивалю  8–10 серпня 2014 року на території с. Родатичі.  Городоцька районна дер-
жавна адміністрація підтримала позицію депутатів. На випадок, якщо організатор  ТзОВ 
«Моноліт Плюс» все-таки проводитиме фестиваль, райдержадміністрація пообіцяла 
докласти максимум зусиль для забезпечення громадського порядку та  дотримання усіх 
санітарних норм під час проведення мистецького заходу[17]. Також Львівська облас-
на державна адміністрація опублікувала офіційне звернення: «У  зв’язку зі складною 
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суспільно-політичною ситуацією, що склалася в нашій державі, та в час, коли Львівщина 
щоденно в жалобі (День жалоби оголошено 7–9 серпня 2014 р.) прощається із Героями, 
які загинули захищаючи рідну землю, керівництвоф Львівської облдержадміністрації 
звертається до організаторів Міжнародного фестивалю «Захід-Фест 2014» (ТзОВ 
«Моноліт Плюс»), який відбудеться 8–10 серпня в селі Родатичі Городоцького району 
на території приватного готельно-відпочинкового комплексу «Чарівна долина», з про-
ханням перенести час проведення фестивалю на невизначений термін» [18].

Після консультації з юристами, організатори фестивалю «Захід» заявили про те, 
що фестиваль відбудеться за будь-яких умов, оскільки проводитиметься на приватній 
території та поза межами населеного пункту [18].

Після цього конфлікту співпраця між селом та організаторами все ж продовжилася. 
Прикладом цього слугує те, що у 2016 році на офіційному сайті Родатцької сільської 
ради було розміщено інформацію про знижену вартість квитків на фестивалі «Захід» 
для мешканців села Родатичі [19].

ҐАЙД  ІНТЕРВ’Ю (із організатором)
Історичний фон
Розкажіть, будь ласка, історію створення фестивалю «Захід». З чого все почина-

лося? Як виникла така ідея?
Які події в історії існування фестивалю «Захід» для Вас найважливіші? Чому?

Культурний фон
Які ідеї втілює фестиваль «Захід»?
Чому саме такі ідеї лежать в основі «Захід»-фесту?
Які культурно-мистецькі напрямки об’єднує в собі «Захід»? З чим це пов’язано?

Учасники подій
1. Організатори. 
Хто є організаторами фестивалю «Захід»?
Організатори – це незмінний склад осіб чи з року в рік він змінюється?
Хто може стати організатором?
Як набирається обслуговуючий персонал (волонтери, охорона тощо)? Хто за це 

відповідає?
2. Учасники. 
Хто обирає учасників фестивалю?
Чи кожен бажаючий може стати учасником фестивалю «Захід»?
За якими критеріями відбувається відбір учасників?
Чи є хтось, хто точно не виступатиме на фестивалі «Захід», чому?
3. Відвідувачі.
Опишіть, будь ласка, типового відвідувача Вашого фестивалю.
Що, на Вашу думку, найбільше впливає на кількість відвідувачів?
Як Ви вважаєте, чи означає більша кількість відвідувачів вищу якість фестивалю?
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Події солідарності чи конфлікту
На Вашу думку, фестиваль «Захід» об’єднує чи роз’єднує українців? Чому?
Чи спостерігали Ви прояви солідарності та єдності на фестивалі? Якщо так, 

наведіть, будь ласка, приклади.
Окрім гармонії і єдності, на фестивалях часто трапляються і конфліктні ситуації. 

Чи можете Ви навести приклади таких подій на «Заході»?

Відповідальності (наслідки)
Хто несе відповідальність за вирішення конфліктних ситуацій?
Від кого залежить те, чи почуватимуться українці солідарними (об’єднаними) на 

фестивалі?

Виправлення недоліків (план подальших дій)
Як Ви вважаєте, чи потрібно робити кроки на посилення почуття солідарності на 

фестивалі? Що саме може допомогти в цьому?
Як уникнути конфліктів, які можуть виникнути в процесі підготовки й проведення 

фестивалю?
І на завершення, яким Ви бачите майбутнє фестивалю «Захід»?
Дякую за інтерв’ю!
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Редакція «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна» запрошує до
співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі історії та теорії 

соціології, соціологічних досліджень посткомуністичних трансформацій у політичному 
та соціокультурному вимірах.

При відборі статей надаватиметься перевага тим, що використовують широкий 
спектр соціологічних методів, простежують динаміку соціальних явищ (трендові та 
лонгітюдні дослідження) та присвячені наступним темам: 

• соціальні чинники загострення проблем тероризму та міжнародних 
конфліктів;

• міжнародна міграція у контексті соціокультурних кордонів та географічних 
уявлень;

• процеси культурної дифузії та акультурації;
• вектори і динаміка цінностей українського суспільства;
• динаміка форм політичної участі та громадсько-політичного активізму;
• соціокультурні аспекти інституційної трансформації та реформ;
• соціальні взаємодії у вимірах довіри, толерантності, мілітаризації, ксенофобії, 

популізму;
• соціальний та моральний капітал суспільства в станах революції та війни;
• історична політика, новий «пантеон героїв» та його потенціал солідаризації;
• декомунізація як ліки і травма для масової свідомості;
• феномен «зради» в історії, масовій свідомості та практиках еліт.

Вимоги до оформлення статей, які подають для опублікування в збірнику 
«Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна».

При представленні в редакцію рукопису своєї статті автор бере на себе зобов’язання 
не публікувати її в інших виданнях без згоди редакції. Кожен матеріал, що публікується 
має претендувати на новий підхід, новий погляд, нове узагальнення наявного наукового 
досвіду, на висновки, що мають наукове значення, а не лише викладати безпосередні 
результати емпіричних досліджень. 

Статті приймаються у електронній формі електронною поштою. Стаття має бути 
виконана у текстовому редакторі Microsoft Word, бути обсягом не більше 40 000 знаків 
(шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5). Редакція зберігає за со-
бою право скорочувати і редагувати статті. Автори несуть відповідальність за підбір і 
достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, дотримання 
права інтелектуальної власності. Редакційну експертизу виконують винятково для 
внутрішнього користування. Статті друкують українською або англійською мовами. За 
необхідності редакція виконує переклад статей з російської на українську та з польської 
на українську мову, що передбачає додаткову оплату. 
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Технічні вимоги до оформлення статей:
1. Шифр/індекс (бібліографічні показники) УДК (ліворуч).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів.
3. Назва статті (великими літерами).
4. Місце праці автора/авторів (офіційна назва установи, організації), адреса для 

листування звичайною і електронною поштою.
5. Анотація статті українською мовою (не менше одної сторінки).
6. Ключові слова (3–4).
7. Текст статті (до 40 000 знаків).
8. Бібліографічні посилання (та References) подаються в кінці статті (розмір 

символів (кегель) – 12, інтервал – 1). Перелік літературних посилань наводиться за 
алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Перелік посилань наводиться згідно 
з вимогами Chicago Style for Students & Researchers (Turabian style): http://www.press.
uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html 

9. Прізвище автора, назва статті, анотація статті англійською мовою, ключові слова 
англійською мовою (не менше 3000 знаків).

10. Супровідна сторінка: відомості про автора/авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, 
адреса, телефон, факс, e-mail, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання).

При наборі тексту треба дотримуватися таких правил:
1) вимкнути «перенос»;
2) відступ першого рядка кожного абзацу робити не «пропусками», а автоматично
через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці);
3) рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word – Mi-

crosoft Graph;
4) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами 

небажані.

Статті  надсилати  на  адресу:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра історії та теорії соціології, ауд. 318,
вул. Університетська, 1,
м. Львів – 79000. 
Електронна адреса: sociologv_chair@yahoo.com , oldemkiv@gmail.com 
З приміткою: «Редколегії Вісника Львівського національного університету. Серія 

соціологічна».

Контактна особа: Демків О. Б. 
Електронна адреса: oldemkiv@gmail.com 
тел. моб.: 093 323 70 79, тел. роб.: (0322) 39 42 80
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