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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Шановні колеги!
Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск нашого соціологічного “Вісника”,
присвяченого 10-літтю утворення кафедри історії та теорії соціології у Львівському
національному університеті імені Івана Франка. Ми розглядаємо цей “Вісник” як одну
з важливих прикмет наукової життєдіяльності кафедри, що увиразнює її специфічні
особливості як академічної спільноти. Недарма започаткування видання “Вісника”
припадає на 2007 рік – рік першого випуску кафедрою студентів-соціологів магістерської
програми та програми підготовки спеціалістів; рік, коли ми започаткували проведення
соціологічного Форуму і коли наші молоді викладачі і студенти вперше голосно заявили
про себе на фахових змаганнях соціологів України.
А почалося усе у 2002 р., коли на основі спеціалізації при кафедрі етнології
історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
було створено кафедру історії та теорії соціології. Ініціаторами її створення стали доктор
соціологічних наук, професор Н. Й. Черниш, тоді ще аспіранти і асистенти В. В. Середа та В. І. Сусак. Нині на кафедрі працюють 14 викладачів, з них двоє – доктори
соціологічних наук, професори (Н. Й. Черниш та Н. В. Коваліско), шестеро – кандидати
наук, доценти (В. В. Середа, В. І. Сусак, Т. Д. Лапан, О. Б. Демків, О. Т. Бень, А. І. Кудринська), асистенти – кандидати соціологічних наук Д. Ю. Судин і О. О. Козаченко, а
також асистенти, що проходять навчання в аспірантурі кафедри. За час існування кафедри випускниками її аспірантури було захищено близько 20 кандидатських дисертацій.
Частина з них плідно працює на кафедрі і становить її молоде поповнення.
Середній вік працівників кафедри складає 33 роки, а це свідчить про її великий
потенціал у справі вдосконалення викладання й здійснення досліджень, накопичення
кращого досвіду навчальної та науково-дослідної роботи внаслідок тісних зв’язків з колегами з академічних і дослідницьких установ України, близького і далекого зарубіжжя.
Незважаючи на молодий вік, викладачі кафедри неодноразово перемагали у таких престижних фахових випробуваннях, як конкурс імені Н. В. Паніної на звання кращого
молодого соціолога України, що його проводить Інститут соціології НАН України. Першим володарем золотої медалі цього конкурсу у 2007 р. став к. с. н., доц. О. Б. Демків,
наступного року срібну медаль дістала к. с. н., доц. Т. С. Бурейчак, а у 2009 р. золота
медаль була вручена к. с. н., доц. В. В. Середі Двоє викладачів кафедри (Н. Й. Черниш та В. І. Сусак) і одна її випускниця (Е. Зіятдінова) стали стипендіатами однієї з
найпрестижніших наукових програм світу – програми сенатора Фулбрайта (США).
Не відставали від своїх викладачів і студенти напряму “Соціологія”. Так, перші
місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт здобули О. Борачок
(2009), Л. Куземська та Д. Данильченко (2010), Ю. Гілевич (2011), Н. Отріщенко (2012),
другі місця посіли Е. Зіятдінова (2009), Ю. Ших (2011), О. Гунько (2012). Срібними
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призерами Всеукраїнської олімпіади з соціології стали Д. Судин (2007), Д. Данильченко
(2009), Л. Куземська (2010), а Н. Отріщенко після одержання “срібла” Олімпіади 2011 р.
у наступному році стала її золотим призером.
Усе це є свідченням правильності обраного шляху розбудови соціології в одному з найстаріших університетів України. Самобутній профіль кафедри історії та
теорії соціології ЛНУ визначається академізмом, органічним синтезом найкращих
здобутків вітчизняної та світової соціології, сполученням теоретичного підмурівка та
новітніх дослідницьких технологій, запровадженням наслідків проведених емпіричних
досліджень у навчальний процес починаючи з перших курсів навчання, щорічним проведенням викладацьких, аспірантських та студентських омнібусів, активною участю
у здійсненні моніторингів якості навчального процесу в університеті. Недарма кафедру обирають для своєї викладацької та дослідницької роботи зарубіжні професори;
так, у 2012/2013 навч. р. викладання трьох навчальних дисциплін спільно зі своїми
українськими колегами здійснює Фулбрайтівський професор Стівен Блум (США). Він,
а також професор Європейського гуманітарного університету (Литва) з Канади Грегорі
Сандстром успішно керували двома секціями VІ Міжнародного соціологічного Форуму
у Львові (12 жовтня 2012 р.), який організовує і щорічно проводить наша кафедра. Тісні
зв’язки поєднують викладачів кафедри з факультетом соціології та Центром Російських
і Східноєвропейських студій Канзаського університету (м. Лоренс, США), факультетом соціології університету Мічиган (м. Ен-Арбор, США), Канадським інститутом
українських студій та факультетом соціології університету Альберти (м. Едмонтон,
Канада).
Своєрідною візитною карткою кафедри історії та теорії соціології Львівського
національного університету імені Івана Франка є “Вісник Львівського університету.
Серія соціологічна”, який став фаховим виданням з соціології. У ньому протягом
2007–2012 рр. було опубліковано більш як 150 статей соціологів з багатьох міст України,
а також Польщі, Росії, США. Перлиною “Вісника” можна вважати тематичний розділ
“Українська соціологія: Нове прочитання джерел”, у рамках якого регулярно друкуються
праці українських соціологів з архівів, багато з яких не перевидавалися або навіть не
видавалися протягом десятиліть.
Приймаючи поздоровлення у ці святкові для нас дні, ми складаємо сердечну подяку
нашим друзям і колегам з України та інших країн за те, що вони допомагали нашому
становленню і дорослішанню, сприяли нашим здобуткам, брали участь у спільних
дослідженнях і наукових та науково-практичних конференціях. І ми зробимо все можливе і залежне від нас, аби примножувати свої наукові і педагогічні досягнення, готувати таких потрібних для сучасного українського суспільства фахових соціологів,
які з гордістю будуть нести звання випускника кафедри історії та теорії соціології
Франкового університету.
Завідуюча кафедрою історії та теорії соціології,
заслужений професор Львівського національного університету
імені Івана Франка, доктор соціологічних наук
Н. Й. Черниш
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
УДК 316:351+316.32

УКРАЇНА НА ГЕОПОЛІТИЧНІЙ МАПІ:
ПОГЛЯД ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
О. Г. Стегній
Інститут соціології Національної академії наук України,
вул. Шовковична, 12, м. Київ, Україна, 01021,
o.stegniy@gmail.com
Проаналізовано динаміку та стан громадської думки населення України щодо
зовнішньополітичної орієнтації держави. Розглядаються соціально-демографічні та
політичні чинники її формування.
Ключові слова: громадська думка, зовнішньополітичні орієнтації, динаміка
громадської думки.

Протягом усього періоду проведення моніторингового проекту “Українське
суспільство” одним із постійних предметів соціологічного вивчення є зовнішньополітичні
орієнтації наших громадян. Справді, якому шляху розвитку України населення країни
надає перевагу і який власне рівень суспільної підтримки прозахідного та проросійського
вектора зовнішньої політики? Ці запитання залишаються актуальними для української
держави, її перспектив знаходження свого місця на геополітичний карті сучасного
глобалізованого світу.
Для вимірювання зовнішньополітичних орієнтацій звернемось до відповідей на
моніторингове запитання “Якому шляху розвитку України Ви віддаєте перевагу?”.
Респондентам пропонується перелік із шести альтернатив, з яких вони мають змогу
вибрати лише одну. Меню відповідей побудовано так, що три альтернативи припадають на Росію в різних конфігураціях (у рамках СНД, східнослов’янського блоку та
безпосередньо сама Росія). Натомість прозахідний вектор представлений лише однією
альтернативою – “розвиненими країнами Заходу”. Такий нерівномірний розподіл по
осі “захід-схід” може впливати на відповіді респондентів, оскільки у випадку Росії
існує можливість обрати три конфігурації тісних відносин з цією країною. Тоді як
альтернатива “розвинені країни Заходу” не дає можливості респондентам висловити
© Стегній О. Г., 2012
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своє окреме ставлення як до пріоритетності відносин з країнами Європейського Союзу,
так і з США, яке, цілком можливо, може суттєво відрізнятися.
Ще одна альтернатива призначена для тих, хто налаштований на підтримку
“самостійницького” шляху розвитку. І нарешті, прихильники децентралізованого
регіонального підходу до зовнішньої політики мають змогу вибрати альтернативу “різні
регіони України мають обирати свій шлях”. Відразу ж зауважу, що подібний підхід є
мало реалістичним з огляду на те, що розроблення зовнішньої політики є прерогативою виключно центральних органів законодавчої та виконавчої влади. Інша справа
– налагодження двосторонніх відносин між окремими регіонами із співставленими
територіальними спільнотами зарубіжних країн в окремих соціально-економічних
сферах, культурного обміну в рамках загальнодержавної зовнішньої політики України
з цими країнами.
В окремі роки проведення моніторингу меню альтернатив до вказаного запитання
зазнавало певних змін. Так, у моніторинговій анкеті з 1994 по 1996 рр. альтернатива
східнослов’янського блоку була відсутня, оскільки фігурувала інша – “створювати Балто-Чорноморський союз”. За шість років проведення моніторингу (з 1994 до 1999 рр.)
останню альтернативу в середньому підтримував один відсоток респондентів, що дало
можливість безболісно вилучити її з анкети. Варто зауважити, що в період з 2202 по
2004 рр. меню альтернатив було тимчасово скорочено до п’яти внаслідок відсутності
варіанта “різні регіони України мають обирати свій шлях”.
Для отримання максимально повної картини в анкеті передбачається також
варіант відповіді “інше”, який, однак, у силу використання обраного методу збирання
емпіричних даних (роздаткове анкетування) і намагання спростити процедуру самозаповнення анкети не вимагає від респондента письмового уточнення цієї відповіді.
Проаналізуємо динаміку зовнішньополітичних орієнтацій наших громадян за
майже двадцятирічний період (1994–2012 рр.). Серед перемінних чинників впливу
на зазначені орієнтації використаємо раціонально-оцінні судження і набір соціальнодемографічних характеристик.
Раціонально-оцінні судження включають у цьому випадку територіальногромадянську самоідентифікацію та особисту цінність державної незалежності
України. Набір соціально-демографічних характеристик респондентів складається з
вікових та освітніх груп; рідної мови респондента; географічного місця проведення
більшої частини дитинства; типу населеного пункту і регіону проживання на момент
проведення анкетування.
Як видно з наведених даних, протягом усього періоду моніторингового спостереження мали місце хвилеподібні коливання підтримки пріоритетності того чи іншого
зовнішньополітичного вектора. Якщо ж говорити про динаміку підтримки громадською
думкою кожного з наведених векторів, то тут можна виокремити такі тенденції.
Після максимального піку підтримки розширення зв’язків з СНД у 1994 році (як
можливого варіанта відновлення міждержавних зв’язків колишніх республік СРСР) та
поступового скорочення до 24 відсотків у 1998 році в наступні півтора десятиліття настає
стабілізація охолодженого ставлення наших громадян до такої зовнішньополітичної перспективи України. Водночас рівень поміркованої суспільної підтримки пріоритету відносин
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2012
14,5

11,3
23,4
16,5

22,2
3,0
0,3
8,8

2010
14,9

13,1
26,8
14,1

20,6
2,0
0,8
7,8

Динаміка зовнішньополітичних орієнтацій населення України, 1994–2012 рр. (%)
Шляхи розвитку України
2005
2008
1994
1998
2000
2002
2004
Першою чергою розширювати зв’язки в рамках
40,5
23,8
15,4
13,4
13,1
10,9
12,5
СНД
Відносини переважно з Росією
16,6
5,0
4,1
8,6
11,4
8,3
10,5
Зміцнювати найперше східнослов’янський блок
23,7
22,8
34,0
34,3
29,3
29,8
Встановлювати зв’язки першою чергою з
12,6
12,8
16,5
12,7
14,4
17,9
17,7
розвиненими країнами Заходу
Опиратися найперше на власні ресурси
12,9
17,7
26,1
22,2
17,1
20,2
19,3
Різні регіони України мають обирати свій шлях
4,1
5,0
3,5
2,9
2,3
Інше
3,7
2,5
1,5
1,0
1,3
1,6
0,7
Важко сказати, не відповіли
9,7
9,5
10,1
8,1
8,4
9,0
7,2

Таблиця 1
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з Росією, незважаючи на кілька відчутно
спадаючих хвиль, у цілому залишається
незмінним. Але найменших коливань за весь
період соціологічного спостереження зазнала підтримка прозахідного курсу. Що ж до
вагомості підтримки геополітичних пріоритетів,
то тут протягом останнього десятиліття громадська думка підтримує насамперед два
шляхи розвитку, які, однак, достатньо суперечать один одному. З одного боку, пріоритетне
зміцнення східнослов’янського блоку, а з
іншого – пріоритет опори на власні ресурси,
зміцнюючи незалежність. При цьому однозначно найменшу підтримку за весь час проведення
моніторингу має регіональний підхід до визначення зовнішнього курсу України.
На окрему увагу соціальних дослідників
заслуговує той факт, що протягом двох десятиліть
моніторингу майже кожний десятий респондент
не може визначитися щодо пріоритетності того
чи іншого шляху зовнішньополітичного розвитку своєї країни. Аналіз соціально-демографічної
характеристики респондентів виявив, що ця
категорія загалом рівномірно розподіляється
серед усіх учасників анкетування за певним
винятком малоосвічених (з початковою та неповною середньою освітою), на яких припадає
в середньому половина від загальної кількості
тих, що не відповіли.
Розглянемо рівень підтримки трьох основних векторів зовнішньої політики України
серед різних категорій респондентів. Поміж
трьох конфігурацій проросійського вектора оберемо варіант пріоритетного зміцнення
східнослов’янського блоку. Ця альтернатива є
менш чутливою для реакції громадської думки до ситуативних ускладнень українськоро сійських дво сторонніх відно син та
довготривалої критики малоефективності такої
форми співробітництва між колишніми радянськими республіками, як СНД. Натомість у цілому
абстрактне поняття “східнослов’янський блок”,
без чіткого пояснення можливих принципів його
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організаційного оформлення та функціонування, виглядає скоріше доволі привабливим
зовнішньополітичним орієнтиром1.
Таблиця 2
Рівень підтримки основних векторів зовнішньої політики України окремими категоріями
респондентів, 1994–2012 рр. (%)
Категорії респондентів
Динаміка рівня підтримки основних векторів
1994 1998
2000
2002 2004 2005 2008 2010 2012
Вікові групи
Пріоритетне зміцнення східнослов’янського блоку
до 30 років
16,8
17,7
23,5 26,4 24,0 25,8 22,2
19,4
від 30 до 55 років
24,7
20,9
34,2 35,8 30,2 28,9 28,4
21,8
Понад 55 років
27,2
29,6
41,2 37,9 31,7 34,2 27,1
29,0
Освітні групи
Неповна середня
25,7
25,6
40,2 34,6 30,4 31,8 21,7
25,2
Середня загальна
21,1
23,0
39,3 34,2 29,8 31,8 27,0
23,8
Середня спеціальна
24,2
16,1
30,9 32,9 29,6 26,5 33,8
22,6
Вища
20,0
26,0
30,8 35,3 23,0 30,5 24,1
21,0
Рідна мова
Українська
19,4
16,4
26,6 29,8 22,1 25,1 21,7
18,6
Російська
31,5
34,3
48,1 42,1 42,9 39,5 36,9
33,4
Вікові групи
Першочерговість зв’язків з розвиненими країнами Заходу
до 30 років
22,0 21,9
26,3
22,4 24,0 22,7 19,3 18,0
21,3
від 30 до 55 років
12,5 13,2
15,9
12,3 14,0 19,8 20,4 13,4
18,2
понад 55 років
7,3
5,7
10,2
6,7
8,3 11,3 12,0 12,7
9,9
Освітні групи
Неповна середня
8,3
8,2
11,7
3,9
9,9 13,8 12,9 11,8
10,6
Повна середня
16,9 15,0
19,7
9,7
17,0 17,8 14,2 15,0
15,5
Середня спеціальна
15,0 14,9
18,0
15,7 17,0 19,9 18,7 12,3
18,6
Вища
16,8 14,8
18,6
16,6 17,8 27,3 21,5 18,5
25,3
Рідна мова
Українська
17,0 13,8
18,6
15,2 17,2 23,3 22,7 19,0
20,1
Російська
7,5 11,2
12,4
8,4
9,7
7,8
8,4
4,6
9,1
Вікові групи
Пріоритетна опора на власні ресурси
до 30 років
13,5 19,1
25,5
23,2 19,1 20,9 21,1 19,7
24,7
від 30 до 55 років
14,7 18,8
27,6
24,0 17,2 20,9 19,1 23,9
23,9
понад 55 років
11,1 15,0
24,1
18,9 15,5 18,7 18,2 15,9
17,7
Освітні групи
Неповна середня
12,1 15,3
23,2
22,0 15,1 16,8 15,7 18,4
18,7
Повна середня
12,6 17,2
26,4
20,1 17,0 22,0 21,0 21,8
21,3
Середня спеціальна
13,6 20,9
28,7
21,8 21,3 20,7 19,6 19,0
23,9
Вища
13,8 24,1
28,3
23,6 16,2 24,0 20,6 23,7
24,9
Рідна мова
Українська
17,1 22,9
33,4
29,0 22,2 24,5 22,4 24,6
24,6
Російська
6,2
9,3
13,1
10,1
8,7 12,6 13,6 12,1
17,3

1

На користь такого вибору свідчить також той факт, що останніх півтора десятиліття
в середньому 60 відсотків учасників моніторингу “Українське суспільство” скоріше
позитивно ставляться до ідеї приєднання України до союзу Росії й Білорусі [1].

Україна на геополітичній мапі: погляд громадської думки

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

9

На рівень підтримки пріоритетного зміцнення східнослов’янського блоку та
першочерговість налагодження зв’язків з розвиненими країнами Заходу суттєво впливає
вік респондента. Отримані емпіричні дані дають змогу стверджувати, що підтримка
просхідного вектора зовнішньої політики України прямо пропорційна віку респондентів:
чим вищим є вік, тим вагомішою стає підтримка. І навпаки, найвагоміша підтримка
прозахідного вектора зафіксована з боку молоді до 30 років і поступово скорочується
до мінімального значення серед респондентів передпенсійного та пенсійного віку.
Натомість пріоритетність опори на власні сили знаходить однакову підтримку основних вікових груп.
Відповідно, рівень освіти респондентів нерівномірно впливає на основні
зовнішньополітичні преференції. Так, рівень підтримки пріоритетного зміцнення
східнослов’янського блоку та опори на власні ресурси загалом рівномірно розподіляється
поміж усіх освітніх груп. Натомість респонденти з вищою освітою, порівняно з неповною середньою, суттєво більше підтримують першочерговість зв’язків з розвиненими
країнами Заходу.
Серед соціально-демографічних характеристик респондентів найбільш виразно
підтримка певних векторів зовнішньополітичної орієнтації поєднується з рідною мовою
респондента. Розглянемо лише українську та російську мови, оскільки малочисельність
у вибірковій сукупності носіїв інших мов (менше 50 одиниць спостереження) не
дозволяє проводити коректний порівняльний аналіз.
Учасники анкетування, які вважають українську рідною мовою, порівняно з
респондентами, які вважають рідною російську, протягом усього періоду проведення моніторингу більшою мірою підтримують пріоритетність опори на власні сили,
зміцнюючи незалежність та налагодження зв’язків з розвиненими країнами Заходу,
і значно менше надають підтримку зміцненню східнослов’янського блоку України з
Росією та Білоруссю.
Населений пункт, де пройшла більша частина дитинства респондента1, тип поселення і макрорегіон проживання розглядаються в цьому випадку як територіальнопросторові чинники підтримки основних зовнішньополітичних векторів розвитку
нашої країни.
Варто зауважити, що за межами України тип населеного пункту, де пройшла більша
частина дитинства респондентів, не аналізувався через причину мінімальної кількості
одиниць спостереження.
Проаналізуємо вплив населеного пункту, де пройшла більша частина дитинства респондента, на рівень підтримки основних зовнішньополітичних векторів України з двох
позицій: аналіз типів населених пунктів у межах нашої країни та порівняльний аналіз
усереднених даних по лінії в межах та за межами України. Моніторинг громадської
думки показує, що в межах України тип населеного пункту, де пройшла більша частина
дитинства, фактично не впливає на зовнішньополітичні преференції респондентів.
Натомість на рівень підтримки основних векторів зовнішньої політики впливає
місцезнаходження цього населеного пункту на території нашої країни або за її межа1

Це запитання регулярно ставиться в моніторингу “Українське суспільство”, починаючи з
2000 року.
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ми. Ті респонденти, дитинство яких головно пройшло на території України, меншою
мірою підтримують пріоритетне зміцнення східнослов’янського блоку і більшою –
першочерговість зв’язків з розвиненими країнами Заходу та пріоритетність опори
на власні сили, зміцнюючи незалежність. Відповідно, серед учасників анкетування,
більша частина дитинства яких проходила за межами нашої країни, спостерігається
інша картина.
Таблиця 3
Територіально-просторові чинники підтримки основних векторів зовнішньої політики
України, 1994–2012 рр. (%)
Динаміка рівня підтримки основних векторів
Територіальнопросторові чинники
1994 1998 2000 2002 2004
2005
2008 2010 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Населений пункт, де
Пріоритетне зміцнення східнослов’янського блоку
пройшло дитинство
У середньому
22,7 30,0
33,6
30,2
29,0
27,1 21,1
по Україні, в т. ч.:
Велике місто
26,4 24,3
34,4
31,7
29,9
26,9 16,8
Невелике місто
24,7 31,3
34,4
33,1
29,1
29,6 25,8
Село
17,1 34,4
31,9
25,8
28,0
24,8 20,6
За межами України
35,5 50,1
51,3
40,3
47,6
33,3 39,2
Тип поселення
Київ
17,8 10,0 18,0
31,1
14,6
17,5
19,0 9,4
Велике місто
25,0 27,5 38,7
34,6
34,3
34,6
28,0 25,8
Невелике місто
24,2 26,9 35,1
38,3
31,9
27,7
28,5 26,9
Село
23,2 16,7 31,0
31,2
24,4
29,3
25,3 20,9
Макрорегіони
Захід
9,8
3,7
7,1
14,8
5,8
12,1
10,0 5,2
Центр
23,0 17,3 31,2
34,4
23,4
23,0
25,2 21,7
Схід
28,2 37,8 47,6
43,4
42,5
38,1
33,7 36,9
Південь
30,4 30,1 44,4
40,1
41,3
45,7
35,4 27,7
Населений пункт, де
Першочерговість зв’язків з розвиненими країнами Заходу
пройшло дитинство
У середньому по Україні,
20,6 13,6
14,5
18,6
17,2 13,5 19,1
в т. ч.:
Велике місто
26,9 11,5
12,2
15,6
15,3 11,4 24,4
Невелике місто
18,1 17,3
16,4
21,3
14,5 13,6 15,4
Село
16,9 12,2
14,8
19,0
21,8 15,4 17,5
За межами України
5,0
3,0
8,1
7,3
6,6
6,7
7,5
Тип поселення
Київ
16,5 17,8 35,0 10,1
26,7
20,8
25,8 28,0 30,2
Велике місто
12,9 12,1 12,6 11,1
12,3
14,8
12,8
9,2 16,4
Невелике місто
11,3 13,9 15,6 14,4
13,5
19,6
16,6 14,4 14,5
Село
15,1 11,5 17,9 13,4
15,7
19,1
21,6 16,0 15,9
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Закінчення табл. 3
Макрорегіони
1
Захід
Центр
Схід
Південь
Населений пункт, де
пройшло дитинство
В середньому по Україні,
в т.ч.:
Велике місто
Невелике місто
Село
За межами України
Тип поселення
Київ
Велике місто
Невелике місто
Село
Макрорегіони
Захід
Центр
Схід
Південь

2
29,0
12,2
7,7
9,1

3
24,6
11,2
8,7
10,2

4
32,8
17,5
8,0
11,2

5
29,2
9,8
8,2
8,9

6
31,5
13,9
7,2
9,8

7
39,3
18,2
7,0
12,2

8
32,8
21,9
8,6
9,5

9
35,0
15,4
4,4
5,6

10
36,7
17,6
6,5
8,5

Пріоритетна опора на власні ресурси
27,4

23,3

17,4

20,1

19,4

20,6

25,3

-

-

24,2
25,4
32,7
15,3

27,4
18,7
23,9
11,0

14,6
16,2
21,4
6,3

20,0
18,2
22,1
7,9

17,4
21,7
19,0
9,5

17,6
23,3
20,9
15,2

33,1
22,8
19,9
8,1

17,6
12,3
12,5
14,1

24,3
15,4
17,2
19,3

34,0
20,6
27,1
29,1

38,2
17,1
24,8
23,0

13,3
14,4
16,5
21,1

38,5
18,4
18,0
21,0

36,1
17,1
20,6
17,5

26,0
18,3
20,6
21,8

41,7
23,6
23,4
17,2

24,3
12,7
6,7
12,2

30,5
20,3
9,5
12,7

44,2
33,2
12,4
16,4

40,9
27,2
8,7
14,9

32,4
15,6
7,0
17,0

31,3
25,1
10,0
15,4

27,6
22,6
13,8
13,9

33,0
20,3
15,3
16,6

30,7
22,4
17,1
20,0

За винятком ситуативних сплесків в окремі роки1, тип поселення, в якому респонденти проживали на момент проведення анкетування, фактично не впливає на рівень
підтримки основних зовнішньополітичних векторів. Водночас моніторинг чітко фіксує
макрорегіональні відмінності, що знову нагадує про існування феномену “політичної
географії” в сучасному українському суспільстві [2].
Пріоритетність зміцнення східнослов’янського блоку знаходить максимальну
підтримку з боку мешканців Сходу і Півдня, тоді як жителі Заходу більшою мірою схиляються до підтримки першочерговості розширення зв’язків з розвиненими країнами
Заходу та пріоритетності опори на власні сили. Що ж до респондентів Центру, то вони
тяжіють до балансування між двома згаданими зовнішньополітичними полюсами.
Соціальні групи та індивіди демонструють у своїй поведінці численні види
ідентичностей, включно з політичною і територіальною. Остання набуває чітких рис
і стає вагомим чинником політичного життя в “багатоскладових суспільствах” (за
1

Прикладом такого сплеску може бути 2012 рік, у якому порівняно з усіма попередніми
анкетуваннями мешканці столиці набагато менше підтримали пріоритетне зміцнення
східнослов’янського союзу на тлі значного зростання їхньої підтримки пріоритетної опори
на власні сили.
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А. Лейпхартом), де групи населення виокремлюються за певними сегментарними
розрізненостями, передусім соціокультурними та ідеологічними.
Шлях особистості до територіально-громадянської спільноти включає такі віхи: пошук цієї спільноти, опертя на яку надає особистості впевненості; усвідомлення себе як
її частинки, тобто інтеграція з “ми”; формування почуттів приналежності до спільноти,
солідарності з нею; інтеріоризацію групових ідеалів, цінностей, інтересів, потреб, цілей,
норм; формування почуття відповідальності особистості перед спільнотою.
Аналіз територіально-громадянської ідентифікації дає змогу виявити рівень
ідентифікації індивіда з певним масштабом просторово-територіальної спільноти;
визначити самоідентифікацію індивіда як соціального актора в рамках тієї чи тієї
просторово-територіальної спільноти.
Для виявлення територіально-громадянської ідентифікації у наших дослідженнях
респондентам пропонувалася семибальна шкала, на якій 1 – це перший локальний
рівень (населений пункт), а 7 – макрорівень (громадянин світу).
Локальний рівень включає ідентифікацію зі своїм населеним пунктом або
адміністративним районом у межах області, тоді як регіональний – з регіоном, під яким
розуміють зазвичай область або кілька областей (як у випадку Галичини або Донбасу).
Для визначення впливу територіально-громадянської ідентифікації на рівень
підтримки основних зовнішньополітичних орієнтирів нашої країни особливе значення
має ідентичність з громадянами України. Досвід автора у проведенні порівняльного
аналізу національно-групової ідентифікації українців та росіян у нашій країні свідчить,
що в масовій свідомості респондентів поняття “справжній українець” розуміється,
насамперед, як громадянин України, а не представник титульної нації [3], в нашому
випадку етнічно-національна ідентичність.
Етнічно-національний рівень включає ідентифікацію з представниками свого етносу/нації, а пострадянський, відповідно, з населенням колишнього Радянського Союзу. І
нарешті, транснаціональний рівень об’єднав тих, хто ідентифікував себе з громадянами
Європи та світу (космополітична ідентичність).
У сучасному постмодерному світі особистість увіходить у нову систему координат
самовизначення й самоідентифікації. Унаслідок активної взаємодії різних культур людина за допомогою масової інформації ідентифікує себе не тільки зі спільнотами “тут”
і “тепер”, але також включається в глобальну систему соціального простору.
Аналіз позиції “громадянин світу” цікавий і з іншої причини. З одного боку, вибір
цієї позиції може тлумачитися як міра усвідомлення людиною своєї свободи внаслідок
зруйнування “залізної завіси” закритої радянської системи, її тотального контролю, як
і прагнення до пізнання досягнень світової культури. З іншого боку, вибір цієї позиції
може також свідчити про нехтування національними досягненнями, цінностями, про
порушення міжгенераційних зв’язків і традицій.
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Таблиця 4
Вплив територіально-громадянської ідентичності на зовнішньополітичні преференції,
2000–2012 рр. (%)
Територіально-громадянська
Динаміка рівня підтримки основних векторів
ідентичність
2000
2002
2004 2005
2008
2010
2012
Пріоритетне зміцнення східнослов’янського блоку
Локальна
20,6
37,5
36,7
31,7
33,1
31,6
20,7
Регіональна
24,8
33,0
35,8
33,9
33,9
29,7
30,9
Громадяни України
19,8
26,2
29,8
25,0
26,0
22,3
20,9
Етнічно-національна
27,8
32,1
29,7
17,0
17,9
37,5
Радянська
45,5
57,9
51,6
52,1
44,4
42,7
40,4
Космополітична
8,9
15,3
31,8
15,7
17,6
22,8
18,2
Першочерговість зв’язків з розвиненими країнами Заходу
Локальна
15,2
11,4
11,5
12,9
14,3
8,8
15,5
Регіональна
16,0
14,2
10,8
19,1
8,3
8,5
14,0
Громадяни України
19,2
16,4
18,8
21,1
22,4
17,5
19,5
Етнічно-національна
14,8
19,6
16,2
29,8
25,0
6,3
Радянська
4,1
3,1
4,7
3,4
6,8
4,0
6,0
Космополітична
29,0
18,8
31,0
41,9
29,8
31,7
21,6
Пріоритетна опора на власні ресурси
Локальна
27,5
22,4
15,1
17,4
16,8
17,1
18,7
Регіональна
37,6
20,8
15,8
13,0
19,0
13,6
26,5
Громадяни України
28,7
24,8
20,5
24,3
21,0
24,9
25,6
Етнічно-національна
40,7
26,8
21,6
29,8
30,4
25,0
Радянська
8,6
6,1
4,7
7,5
13,0
6,5
9,9
Космополітична
26,1
31,7
18,0
17,2
25,4
23,7
25,0

Як видно з таблиці 4, найбільшими прихильниками пріоритетного зміцнення
східнослов’янського блоку є респонденти, які ідентифікують себе з радянським народом, тоді як найменше подібні зовнішньополітичні орієнтації поділяють ті, хто має
космополітичну ідентичність. Відповідно, підтримка першочерговості зв’язків з розвиненими країнами Заходу та пріоритетності опори на власні сили загалом рівномірно
розподіляється серед респондентів з різними типами територіально-громадянської
ідентичності, окрім мінімального рівня поміж учасників анкетування з радянською
ідентичністю.
Зауважимо, що анкетування 2012 року фіксує суттєвий приріст підтримки
пріоритетного зміцнення східнослов’янського союзу з боку респондентів з етнічнонаціональною ідентичністю (насамперед, росіян за національністю) з одночасним
відчутним скороченням їхньої підтримки першочерговості зв’язків з розвиненими
країнами Заходу. Водночас, останній зовнішньополітичний вектор отримав у цьому
анкетуванні зростання підтримки з боку респондентів з локальною та регіональною
ідентичністю.
Питання про геополітичні пріоритети зовнішнього курсу безпосередньо пов’язане
з тим, наскільки обраний зовнішньополітичний вектор сприятиме збереженню і
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зміцненню державної незалежності України. У сучасному глобалізованому світі така
постановка питання є цілком слушною, і тому заслуговує на увагу соціолога до ідеї
важливості державної незалежності своєї країни в масовій свідомості суспільства.
Рівень особистої важливості державної незалежності України вимірювався двічі –
в 2002 та 2012 роках за п’ятибальною шкалою, де один бал означає “зовсім не важлива”, а п’ять – навпаки, “дуже важлива”. Враховуючи малочисельність респондентів,
для яких державна незалежність зовсім не важлива (35 осіб у 2002 року та 27 осіб у
2012 році), ця категорія учасників анкетування аналізується спільно з тими, для кого
незалежність України скоріше не важлива.
За останнє десятиліття фактично не змінилася частка тих, для кого державна
незалежність зовсім або скоріше не важлива. Водночас спостерігається скорочення
на третину кількості респондентів, для яких незалежність України є вкрай важливою. Подібне скорочення має наслідком збільшення частки тих, для кого державна
незалежність є скоріше важливою, та тих, хто коливався з відповіддю (важко сказати,
важлива чи ні).
Рівень надзвичайної важливості державної незалежності поєднується з максимальною підтримкою першочерговості зв’язків з розвиненими країнами Заходу та
пріоритетності опори на власні сили, зміцнюючи незалежність.
Таблиця 5
Рівень особистої важливості державної незалежності серед прихильників основних
векторів зовнішньої політики України
Рівень важливості державної
Динаміка рівня підтримки основних векторів
незалежності
2002
2012
Пріоритетне зміцнення східнослов’янського блоку
N
%
N
%
Зовсім або скоріше не важлива
122
40,1
129
24,6
Важко сказати
329
40,1
407
26,3
Скоріше важлива
531
37,9
721
26,1
Дуже важлива
809
27,9
538
18,0
Першочерговість зв’язків з розвиненими країнами
Заходу
Зовсім або скоріше не важлива
122
11,5
129
12,5
Важко сказати
329
7,6
407
12,3
Скоріше важлива
531
11,5
721
15,1
Дуже важлива
809
16,4
538
21,7
Пріоритетна опора на власні ресурси
Зовсім або скоріше не важлива
122
6,1
129
17,1
Важко сказати
329
10,6
407
15,5
Скоріше важлива
531
18,8
721
20,2
Дуже важлива
809
31,5
538
31,4

Узагальнюючи проаналізовані чинники впливу на геополітичні пріоритети населення України, можна стверджувати наступне. Рідна мова є чітким маркером підтримки
певних зовнішньополітичних орієнтацій населення. Тому введення російської як
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другої державної мови, окрім критичного скорочення присутності української мови в
медійному та інформаційному просторі нашої країни, також призведене до зміцнення
проросійської геополітичної орієнтації населення, не в останню чергу через залучення
до аудиторії російських мас-медіа відповідного ідеологічного спрямування. На формування підтримки основних зовнішньополітичних орієнтирів української держави також
дається взнаки феномен “політичної географії”. Максимальна підтримка зміцнення
східнослов’янського блоку припадає на мешканців Сходу і Півдня, тоді як жителі Заходу та Києва більшою мірою підтримують першочерговість зв’язків з розвиненими
країнами Заходу і пріоритетність опори на власні сили, а респонденти Центру займають
проміжну позицію.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ОПИТУВАНЬ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ІНОЕТНІЧНИХ ГРУП
О. П. Шестаковський
ДУ “Інститут економіки та прогнозування” НАНУ,
вул. Панаса Мирного, 26, каб. 507, м. Київ, Україна, 01011,
o.shest@gmail.com
У статті розкрито особливості, принципи та обмеження використання масових
опитувань при дослідженні ставлення до іноетнічних груп. Особливості структуровані
на кількох рівнях. Теоретичний рівень побудовано навколо поняття етнічної установки і
його специфіки. Методологічні проблеми розкриті окремо щодо самого методу, вибірки,
опитувальника та ситуації інтерв’ю. Додатково розглянуто метаконтекст дослідження,
який може впливати на його результати.
Ключові слова: Методологія соціологічного дослідження, міжетнічні стосунки,
опитування, міжетнічні установки.

Розкриття теоретичних та методологічних особливостей емпіричного вивчення
міжетнічних відносин є актуальним з таких міркувань. Осердям міжетнічних стосунків
виступають ті або інші форми взаємного ставлення різних етнічних груп та їхніх
представників, те, що Г. Солдатова називає “етнічними óбразами” [1, с. 64]. У вивченні
міжетнічних стосунків в Україні – отже, і ставлень до іноетнічних груп, існує потреба
як наукова, оскільки ми знаємо про них недостатньо; так і практична – для підтримки
міжетнічної толерантності та запобігання конфліктам.
Емпіричне вивчення міжетнічних ставлень в Україні не завжди знаходиться на
належному рівні. Нестача методологічної обґрунтованості даних робить проблематичними як адекватність теоретичних побудов, так і достовірність практичних висновків.
Зокрема це стосується опитування як найпоширенішого методу в українській соціології.
Подібну проблематику вже досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці. Широке коло методологічних та методичних особливостей етносоціологічного дослідження
розглядали Ю. Арутюнян, Л. Дробіжева, А. Сусоколов, Т. Рудницька та ін. [2; 3; 4]. Ставлення до представників інших етнічних груп мають соціально-психологічну природу par
excellence, отже, необхідно залучати напрацювання етнопсихології. Вартими уваги, насамперед, є роботи Г. Солдатової [1], В. Павленка та С. Тагліна [5]. Узагальнення досвіду
емпіричного дослідження етнічної проблематики методами соціогуманітарних дисциплін
містяться у роботах В. Середи [6] та З. Сікевич [7]. Серед зарубіжних (передусім американських) дослідників, які звертали увагу на методологію дослідження міжетнічних
установок, назвемо колективні роботи за редакцією Д. Албаррасіна та ін. [8], С. Оскампа
і П. Шульца [9], М. Шоу і Дж. Райта [10], книги Р. Брауна [11] та Г. Ерліха [12].
© Шестаковський О. П., 2012
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Водночас ці роботи не покривають повністю методологічних потреб соціологічного
вивчення міжетнічних установок, оскільки створювалися для вирішення інших завдань. Більшість зазначених робіт не враховують специфіки соціологічних масових
опитувань порівняно з психологічними дослідженнями. По-друге, у більшості з них
центральними концептами є “етнічність” або “етнічна ідентичність” досліджуваних,
а не їхнє ставлення до іноетнічних груп.
Отже, проблема, яку намагаємося розв’язати у цій статті – відсутність стислого та
максимально повного опису особливостей методології дослідження міжетнічних ставлень методом масового кількісного опитування в умовах соціологічного дослідження.
Зазначені методологічні особливості було структуровано так:
1. Теоретичні засади – особливості, обумовлені предметом дослідження.
2. Методологія та методика використання методу – масового опитування.
·
Переваги та обмеження методу опитування у контексті етносоціологічного
дослідження.
·
Особливості побудови вибірки.
·
Особливості складання інструментарію.
·
Особливості взаємодії в ситуації інтерв’ю.
3. Характеристики метаконтексту дослідження, що виходять за безпосередні межі
дослідження, але можуть впливати на отримані дані або їх інтерпретацію.
1. Теоретичні засади
Теоретичні засади стосуються поняття етнічної установки та певних теоретичних
імплікацій.
Поняття етнічної установки та його центральність. Етнічну установку (attitude)
можна визначити як соціально-психологічну установку – тобто “схильність реагувати
у сприятливий чи несприятливий спосіб стосовно певного об’єкта” [9, с. 9], яким у
нашому випадку є етнічна група або її окремі представники. Існує багато різних визначень соціальної установки, отже, і концептів, що на ній базуються (огляд визначень та
подальші покликання можна знайти у [8; [9]; у вітчизняній науці – у [13]). Проте вони,
так чи інакше, вважають її оціночним відношенням, яке є підставою поведінки. Тому
вказане поняття здатне задати спільну термінологічну рамку дослідження свідомісного
виміру міжетнічних стосунків.
Різні автори оперують відмінними концептами, котрим часто не вистачає чіткого
визначення і які не зводяться один до одного. Серед них такі, як (ін)толерантність
[14], ксенофобія [15], етнічні стереотипи [16], упередження [17], етноцентризм [18],
нетерпимість [19], міжетнічна напруженість [1], расизм, дискримінація [20] тощо. Повний перелік авторів, так само як і докладне дослідження їхніх концептів, виходить за
межі нашої роботи.
У більшості випадків автори апелюють до більш-менш стійких утворень
свідомості, основою яких є когнітивне відображення іншої етнічної групи та її окремих представників. Відображення може поєднуватися з оцінкою та почуттями, а цей
комплекс – виступати основою для міжетнічних стосунків, зокрема у формі поведінки.
Тобто ці концепти дуже часто можна представити як етнічні установки або їхні окремі
компоненти.
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Часом це неможливо зробити – наприклад, дискримінація означає власне дію, а не
схильність, толерантність може тлумачитися як цінність або норма, напруженість – як
характеристика стосунків між народами. У цьому випадку (негативні) етнічні установки
можуть досліджуватися як висхідний феномен, який за конкретних умов приводить до
дії, (не)дотримання норми, певної форми стосунків.
Тому поняття етнічної установки слід визнати родовим для більшості інших понять,
що означають утворення свідомості, котрі відображають етнічно інших. Це поняття
поєднує в собі досить чітке загальне визначення разом з можливістю бути уточненим
під час конкретного дослідження. До того ж, воно придатне для числового вимірювання,
з огляду на історію своєї квантифікації.
Відносна автономність установки та поведінки, а також окремих компонентів
установок. Наявність упередженого ставлення, стереотипів щодо етнічної групи
може підвищувати ймовірність ворожих або дискримінуючих дій стосовно неї, але
з різних причин [12] зовсім не обов’язково до них призводить. “Парадокс Ла-П’єра”
[21] залишається хрестоматійним прикладом подібної неузгодженості між вербальною
установкою та поведінкою.
Те ж стосується і компонентів самої установки. Проте не завжди вони можуть
бути тісно пов’язаними між собою. Зокрема, А. Айзен та М. Фішбайн показали, що
когнітивні оціночні судження часто слабко корелюють зі схильностями до дій, отже,
і з поведінкою [22].
Тому перед висновками про стан міжетнічних стосунків та поширеності відповідної
поведінки на основі досліджень етнічних установок та стереотипів необхідно переконатися, що між ними справді існує сильний зв’язок.
Обмеженість теоретичних інтерпретацій. Використання поняття установки в її
соціально-психологічному розумінні обмежує застосування концепцій, які по-іншому
уявляють природу свідомості людини, процесів, що в ній відбуваються, та її зв’язків
із соціальною реальністю, так, що поняття установки в них не вписується. Зокрема, це
стосується дискурсивних концепцій свідомості (наприклад, Е. Лакло та Ш. Муфф [23]).
З іншого боку, з поняттям етнічних установок можуть бути сумісні концепції
етнічності, згідно з якими остання тією чи іншою мірою конструюється у свідомості
людей. Етнічна установка виникає у процесі міжгрупової взаємодії [11], що одночасно
формує етнічні кордони через усвідомлення відмінностей [24] і далі впливає на утворення етнічних ідентичностей.
Міждисциплінарність. Як було зазначено, етнічна установка за своєю природою
обумовлена особливостями людського сприйняття і процесами міжгрупової взаємодії,
а також певними особистісними характеристиками [9; 11]. Тому без відповідних знань
соціальної психології і психології особистості соціолог не зможе їх адекватно описати і
пояснити. Бажаним є також залучення матеріалів етнології, антропології, культурології,
історії та інших дисциплін, які вивчають міжетнічні стосунки [1, с. 166], котрі поміщують
етнічні установки у ширший контекст. Тому міждисциплінарність для соціолога, який
вивчає установки, є необхідністю, а не стандартною методологічною мантрою. Також
варто залучати до свого проекту фахівців із суміжних дисциплін [1, с. 176].
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2. Методологія та методика масового опитування
Другий рівень пов’язаний з особливостями та обмеженнями зазначеного методу
з урахуванням етнічної проблематики1. Вони стосуються його принципових вад та
переваг, вибірки та формулювання запитань.
2.1. Обмеження методу опитування. Його очевидними перевагами є те, що він
дозволяє дати досить швидку, масштабну (в тому числі у межах суспільства або кількох
суспільств) і водночас репрезентативну оцінку стану упереджень. Він гнучкий з точки
зору тем та проблем, котрі можна вивчати, і дає можливість давати кількісну оцінку
тією мірою, наскільки досліджувані явища можуть бути квантифіковані. Іншою перевагою є те, що опитування дозволяє визначити вплив на установки макросоціальних
факторів: соціальної мобільності, класового, освітнього або іншого статусу, етнічної
приналежності, демографічних факторів тощо.
Водночас опитування має низку обмежень можливостей вивчення окремих видів
і аспектів етнічних установок та їхніх чинників. Принциповим є те, що опитування
вимірює тільки вербальні установки. Вони є усвідомленими та контрольованими,
часто під впливом соціальних норм. Проте психологічні експерименти свідчать, що
автоматичні реакції, невербальні прояви, поведінка в умовах послабленого соціального
контролю можуть суттєво відрізнятися від декларованих ставлень і бути більш упередженими [11, с. 209]. Це не свідчить про загальну невалідність опитування, адже
поведінка індивіда часто визначається якраз вербальними установками. Але в будьякому разі зв’язок між установками та поведінкою в різних умовах, а отже, і даними
опитувань, є нелінійним та складнішим, ніж може здаватися.
Окремі форми установок можуть слабко фіксуватися внаслідок невідповідності
соціальним нормам. Зокрема, проблематично під час опитування виміряти поширеність
екстремальних упереджень, наприклад, підтримку знищення, депортації, застосування
насильства. Подібні заходи можуть широко схвалюватися лише у суспільстві, яке знаходиться на межі відкритого міжетнічного конфлікту або вже поза нею. Те саме стосується
підтримки менш радикальних, але все одно дискримінаційних дій, наприклад, відмов на
підставі етнічної приналежності брати дитину у дитсадок, надавати роботу або здавати
житло, або виявів зневаги загалом. Підтримка такої поведінки може бути більш розповсюджена, ніж екстремістські дії [25], але розроблення методик отримання репрезентативних даних про неї залишається актуальним дослідницьким завданням.
За допомогою опитування складно вивчати інституційні чи організаційні форми
реалізації етнічних установок, зокрема, міжетнічних упереджень. Наприклад, можна з’ясувати, що 5% опитаних не бажали б допускати в Україну іноземних студентів.
Одна справа, якщо ці 5% рівномірно розподілені у суспільстві і не мають зв’язків між
собою. Інша справа, якщо вони організовані у суспільний рух і намагаються впливати
на державну політику і мас-медіа. Ці гіпотетичні приклади являють полярні форми
підтримки негативних етнічних установок. Зрозуміло, що вони мають різний ступінь
суспільної небезпеки. Але локалізувати ці форми, особливо якщо вони ще не стали
масовими, за допомогою одного опитування дуже складно.
1

Передбачається, що загальні вимоги до опитування і його інструментарію відомі читачеві.
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Нарешті, цим методом складно вивчити вплив психологічних факторів на етнічні
установки. Невротичність, агресивність, довіра тощо впливають на рівень негативних
етнічних установок [26]. Але для визначення їхнього рівня часто потрібно використовувати об’ємні психологічні тести або проективні методики, що майже неможливо в
умовах масових опитувань.
2.2. Вибірка. У результаті використання статистично репрезентативної ймовірнісної
вибірки, особливо якщо опитування всеукраїнське, практично неможливо оцінити
упередженість невеликих етнічних груп. Причому останні часто є важкодоступними шляхом
поквартирних чи вуличних опитувань і водночас виступають об’єктами підвищеного упередженого ставлення: роми, азербайджанці, “нетрадиційні мігранти” з країн Азії та Африки
тощо. Тобто без їх урахування картина міжетнічних ставлень суспільства буде неповною.
Існують способи підвищення представництва етнічних меншин у вибірці [3].
До них належать: (1) метод “фільтра”, коли опитують масив респондентів, настільки
більший обсягом за стандартний, наскільки це треба для представництва певної етнічної
групи; (2) методи цільового добору. До останніх можна віднести метод “снігової кулі”;
використання методології RDS (respondent-driven sample), яка, по суті, є поліпшенням
попереднього методу і дає можливість кількісних оцінок для важкодоступних груп;
і рекрутування через організації, якими можуть бути національно-культурні центри,
земляцтва, НГО, які працюють з нелегальними мігрантами тощо.
Вказані процедури також мають недоліки, які можуть вплинути на якість
дослідження. Як було вказано у [6], вони можуть робити дослідження суттєво дорожчим. Методи цільового добору передбачають, щоб етнічна група утворювала принаймні
локальну спільноту, оскільки потребують мережі безпосередніх зв’язків між її представниками або наявності представницької організації. Серед відібраних таким чином
груп можливі систематичні зсуви, які важко оцінити, оскільки вибірка дуже залежить
від первинних респондентів (у випадку “снігової кулі” та RDS) або рекрутерів (у
випадку відбору через національно-культурні центри). До того ж ймовірно, що серед
респондентів частка активних представників буде вищою, ніж у середньому по групі,
що вплине на розподіл відповідей на окремі запитання.
Для повноти згадаємо також відбір представників етнічної групи за непрямими
ознаками (наприклад, за прізвищем) [3] або використання даних державного реєстру,
наприклад, РАГСів [6, с. 113]. Проте використання цих методик є ще більш обмеженим
через нестрогу відповідність, неповноту та складність доступу.
2.3. Особливості побудови інструментарію. Доцільно з’ясовувати релевантність
теми для респондента. Якщо респондент майже ніколи не розмірковує на тему
міжнаціональних стосунків, не звертає уваги на етнічну приналежність оточуючих,
не вирізняє досліджувані етнічні групи (наприклад, корейців від китайців), не має
досвіду контактів з ними, то є небезпека виміряти не реальне ставлення (наприклад,
до корейців), а дослідницький конструкт.
По-перше, варто перевірити, чи збігається категоризація людей на етнічні/
національні групи у дослідників і респондентів. У зв’язку з цим було б корисним
попереднє “мапування” етнонаціональних категорій у масовій свідомості перед тим як
визначати ставлення до них, але нам невідомі подібні дослідження в Україні. По-друге,
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установки щодо певних груп можуть бути відсутніми. Варто задавати запитання, щоб
переконатися у їх наявності [7, с. 175].
Небажано обмежуватися одним-двома запитаннями про загальне ставлення
до представників етнічної групи. Причиною є комплексність етнічних установок.
Вважається, що в складі установки можна виділити такі компоненти, як когнітивний,
афективний та конативний, чи навіть більше, і вони можуть бути відносно автономними
[8; 9]. Етнічні установки можуть відрізнятися залежно від об’єктів ставлення, сфери і
характеру міжетнічної взаємодії [3]. Соціальна дистанція може виділятися в окремий
вид установок [9]. Етнічні установки можуть набувати різних форм (про сучасні форми
упереджень див. [11]) і просто мати різну інтенсивність [10]. Очевидно, що запитання на
кшталт “Як Ви ставитеся до людей іншої національності?” з відповідями “позитивно”/
“нейтрально”/ “негативно” [27, с. 41] не здатне на такі розрізнення1.
Натомість слід використовувати шкальні методики з кількох пов’язаних запитань,
оскільки вони можуть бути чутливі до якісних та кількісних відмінностей між установками та їхніми елементами. Серйозне дослідження передбачає кропітку роботу над
шкалами: від аналізу існуючих уявлень про структуру ставлень до проведення низки
методичних досліджень. Огляд існуючих методик конструювання шкал та відповідних
рекомендацій можна знайти у [8; [10]. Питання їхньої надійності та валідності є особливо актуальними, оскільки тематика дослідження є сенситивною, а оприлюднені
результати можуть мати серйозні суспільні наслідки. У випадку використання культурно специфічних шкал, сконструйованих в іншому суспільстві, їх модифікація або
адаптація є окремим дослідницьким завданням [1, с. 173].
Наявність серед варіантів відповідей проміжних, нейтральних пунктів є додатковою рекомендацією при розробці шкал та окремих питань [12]. Йдеться про
варіанти на кшталт “однаковою мірою підтримую та не підтримую”, можливості обрати “важко відповісти”. Без цих пунктів відповіді респондентів загалом будуть більш
радикалізованими, ніж справжні ставлення.
Використання контрольних запитань, комбінування відкритих та закритих запитань. Існує точка зору, що відкритим та проективним запитанням в етносоціологічних
дослідженнях часто треба надавати перевагу [7, с. 165]. Проте завдання, заради яких,
на думку З. Сікевич, треба їх використовувати, набагато краще вирішуються застосуванням якісної дослідницької методології.
Крім того, такі запитання ставлять свої практичні проблеми, особливо на
загальнонаціональних вибірках. По-перше, багато відповідей на відкрите запитання
з великим логічним обсягом будуть неповними з низки причин і навряд чи достатньо
розкриють структуру ставлень. По-друге, відповіді на відкриті запитання складніше
квантифікувати, ніж шкальні запитання. По-третє, якщо під проективними мати на увазі
невербальні методики (наприклад, ТАТ), то вони можуть бути ще більш “культурно”
1

Наприклад, ВЦИОМ проводить моніторинг етнічних симпатій та антипатій росіян. На закрите запитання “Якщо у Вас викликають роздратування, неприязнь представники окремих
націй та народів, з чим це більшою мірою пов’язано�����������������������������������
”����������������������������������
близько половини опитаних принаймні з 2004 року стабільно дають відповідь “Важко відповісти” [28]. Очевидно, запитання
погано виконує свою функцію отримання інформації.
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залежними, ніж вербальні запитання [5, с. 164]. Нарешті, відкриті запитання та багато
проективних методик вимагають більше кваліфікації, часу та зусиль для свого аналізу,
що буває критичним для прикладних досліджень.
З іншого боку, погодимося із З. Сікевич, що доцільно використовувати контрольні
запитання, щоб уточнити відповіді на основні або перевірити їхню релевантність та
актуальність для респондентів [7, с. 165]. Тут комбінація відкритих та закритих запитань стане в нагоді.
2.4. Ситуація інтерв’ю. На думку З. Сікевич, анкетування є доцільнішим, ніж
використання face-to-face інтерв’ю [7, с. 164]. У такому разі вплив присутності
інтерв’юера на відповіді респондента може бути нижчим, враховуючи, що респондент
може нітитися, відповідаючи інтерв’юеру. Остаточно сказати щодо подібного впливу
мали б методичні експерименти.
Опитування має проходити мовою, рідною для респондента, або тією, котрою
він вільно володіє. Інакше дані можуть бути менш достовірними через нерозуміння
запитань або тому, що респондент буде сприймати інтерв’юера як чужинця. Тому запитальники бажано складати на всіх основних мовах цільової групи, серед якої проходить опитування.
Перекладаючи, необхідно звертати увагу не тільки на лексичну, а й на смислову
відповідність, щоб зміст понять та ситуацій після перекладу залишався тим самим
та мав близьке культурне значення. Одним із популярних та ефективних способів
перевірки є зворотній переклад [3]. У випадку шкальних методик має здійснюватися
не простий переклад, а адаптація [1, с. 175].
Якщо використовується запитальник на нерідній мові, варто перевірити рівень її
знання респондентом, щоб урахувати його під час аналізу [7, с. 169]. Використання
перекладача є дуже небажаним і доцільне лише у рідких випадках [3, с. 263].
Бригади інтерв’юерів у поліетнічних регіонах бажано формувати з людей різних
представлених там національностей. Варто залучати інтерв’юерів з усіх основних
етнічних груп, представлених у цій місцевості, та відстежувати можливий вплив цього
чинника на отримані дані. Інтерв’юерам, що належать до тієї ж національності, що і
респондент, дають більш “етноцентричні” відповіді [3]. Залишається нез’ясованим,
чи є такі відповіді більш достовірними, чи вони дають протилежний зсув. Також
Ю. Арутюнян та інші доречно зауважують, що серед інтерв’юерів не повинно бути
людей, які пристають на крайні позиції з питань етнічної політики та культурного
розвитку народів [3].
Інтерв’юери мають пройти додатковий інструктаж щодо основних норм
поведінки серед іноетнічних респондентів і прагнути їх дотримуватися. Нехтування
цією рекомендацією може привести до відмови відповідати або до відповідей, які,
на думку респондента, від нього очікують [3]. Якщо дослідження проводиться серед
представників етносу з дуже відмінною культурою, доцільно ознайомити інтерв’юерів
з нею, основними фактами історії етносу, поточної етнополітичної ситуації.
Особливо актуальними можуть бути гарантія анонімності індивідуальної
відповіді, з огляду на проблематику дослідження [7, c. 164]. За необхідності можливе
використання форм поінформованої згоди.
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3. Метаконтекст дослідження
Оцінка якості дослідження етнічних установок буде неповною без урахування
зовнішніх чинників, здатних впливати на дані та їх інтерпретацію.
Етнічна та соціальна позиція дослідника. Проблема впливу дослідника на результати етносоціологічного дослідження зазвичай приймає форму дискусії щодо
переважності позиції “інсайдера” (належить до досліджуваної групи) або “аутсайдера”
(не належить до неї)1. Дослідження етнічних установок може виходити за межі цієї
дихотомії, оскільки одночасно має стосунок щонайменше до двох етнічних груп, а
міжетнічні упередження у суспільстві взагалі можуть виходити за їх межі.
На процес та результати дослідження може впливати те, до якої групи дослідник
належить (титульна нація, етнічна більшість, меншина тощо, чи належить він до однієї з
груп, серед яких проводиться дослідження); як він себе з нею ідентифікує, яким бачить
її положення у суспільстві, у тому числі у порівнянні з положенням інших етнічних
груп, чи розділяє її цінності та норми. Крім того, дослідник теж може солідаризуватися
з певними етнічними упередженнями і вважати їх виправданими. Іншою може бути
ситуація, коли дослідник належить до іншого суспільства і є тотальним “аутсайдером”,
але це теж накладає відповідний відбиток на інтерпретацію результатів.
Урахування впливу позиції дослідника та його зменшення можливе в тій мірі,
наскільки він здатен відрефлексувати ці настанови і абстрагуватися від них, а також
від його загального рівня міжкультурної компетентності.
Іншим способом є залучення до дослідження фахівців, які є представниками
інших етнічних груп [1, с. 173]. Очевидно, що представництво етнічної групи має
бути пов’язане з дослідженням: або вагома частка респондентів належать до неї, або
певна етнічна група є поширеним об’єктом упереджень попри свою малу чисельність.
Локальний контекст. Спектр чинників, що впливають на формування і динаміку
етнічних установок, може суттєво варіювати між суспільствами чи всередині одного
суспільства. Тому треба завжди враховувати соціокультурний контекст (цінності, норми,
уявлення, практики тощо) як при плануванні опитування, так і під час інтерпретацій отриманих даних. Фонові події, які відбувалися невдовзі або під час дослідження і можуть
мати етнічне забарвлення, також можуть справляти вплив. Причому може виникати
необхідність знати місцеву специфіку в її історичному розвитку. Так, розуміння окремих сучасних форм упереджень до афроамериканців у США неможливе без розгляду
політики афірмації, що мала місце кількадесят років перед тим [11].
Особливої важливості врахування метаконтексту набуває під час крос-культурних
опитувань [1, с. 178; 6, с. 111], коли інструментарій може мати різну валідність для
різних культур і схожі відповіді або поведінка можуть свідчити про різні установки.
Висновки
Ми структурували і розглянули методологічні особливості використання масових опитувань при дослідженні міжетнічних ставлень як етнічних (соціальнопсихологічних) установок. Докладно ми зосередили увагу на характеристиках самого
методу і рекомендаціях щодо його використання: загальних особливостях, формуванні
1

Основні аргументи “за” і “проти” кожної позиції стисло та змістовно викладені у [6, с. 114].
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вибірки, складанні інструментарію та проведенні інтерв’ю. Було також приділено увагу
теоретичній специфіці і чинникам метаконтексту дослідження.
Стаття не дає відповідей на всі можливі запитання щодо методології опитування
при вивченні міжетнічних ставлень. Сподіваємося, подальші дослідження і методичні
експерименти допоможуть дослідникам українського суспільства їх знайти.
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CHARACTERISTICS OF MASS SURVEY AS INSTRUMENT OF
RESEARCH OF ATTITUDES TOWARDS ETHNIC OUT-GROUPS
O. Shestakovskyi
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences,
Panasa Myrnoho Str., 26, Kyiv, Ukraine, 01001,
o.shest@gmail.com
An article exposes characteristics, principles and restrictions of mass surveys usage for
studies of attitudes to ethnic out-groups. The characteristics are structured in several levels.
Theoretical one is based on ethnic attitude notion and its specifics. Methodological problems
are separately described for the method itself, sampling, questionnaire and interview situation. The meta-context of the survey that can also affect its results is additionally considered.
Key words: sociological research methodology, ethnic relations, survey, ethnic attitudes.

Особливості використання масових опитувань для дослідження...

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССОВЫХ ОПРОСОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ИНОЭТНИЧНЫМ
ГРУППАМ
А. П. Шестаковский
Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины,
ул. Панаса Мирного, 26, каб. 507, г. Киев, Украина, 01011,
o.shest@gmail.com
В статье раскрываются особенности, принципы и ограничения использования
массовых опросов при исследовании отношения к иноэтничным группам. Особенности структурированы на нескольких уровнях. Теоретический уровень построен
вокруг понятия этнической установки и его специфики. Методологические проблемы раскрыты отдельно касательно самого метода, выборки, вопросника и ситуации
интервью. Дополнительно рассмотрен метаконтекст исследования, который может
влиять на его результаты.
Ключевые слова: методология социологического исследования, межэтнические
отношения, опросы, межэтнические установки.
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УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ. НОВЕ ПРОЧИТАННЯ ДЖЕРЕЛ
УДК 316.244

ПОЧАТКИ ГРОМАДЯНСТВА
(генетична соціольогія)1
М. С. Грушевський
Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені
історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому
дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного
знання. Проаналізувавши соціологічні концепції ХІХ – поч. ХХ ст., автор заклав основи
соціологічної історіографії на українських землях.
Ключові слова: становлення української соціології, позитивізм, натуралізм,
психологізм, марксизм.

Соціольогичний закон чи ритм соціального житя? Два основні питання перед усім ставить собі генетична соціольогія: Те, що ми називаємо громадянством,
чи суспільністю, себто організоване людське множество, об’єднане почутєм своєї
солідарности і організованими формами свого співробітництва, чи воно завсіди і скрізь,
у всіх краях і у всіх народів, повставало з одних і тих самих, чи бодай приблизно
подібних початків, і розвивалось одностайно, вповні чи приблизно переходячи в певній
послідовности коли в не вповні тотожні, то бодай приблизно подібні організаційні
форми співжиття і кооперації.
На сі питання кожен, хто признає можливість соціольогії (чи фільософії історії) як
науки, обов’язково притакне. Бо ж усяка наука – наскільки вона хоче бути наукою, має
завсіди діло не з окремим, а з загальним, як означив се вже Аристотель. Коли б історія
людства взагалі і соціяльна з окрема була б тільки морем подій, які розвивались без
внутрішньої неменучости і послідовности, простим припадком, то не можна б було
думати про науку соціяльного розвою. Певна внутрішня неминучість і одностайність
(загальність) мусить в нім бути. Але в якій мірі мусить бути вона, і як далеко мусить іти
генетична соціольогія в вишукуванню сих загальних норм чи законів соціяльного розвою, в сім значно росходять ся дослідники, в залежности від оцінки тих умов і обставин,
в яких переходив сей соціяльний розвиток, і тих сил чи факторів, які ним кермують.
Очевидно бо, що чим більш одностайною представляти собі вихідну стадію соціяльного
людського розвитку взагалі, і чим простійшими та елементарнійшими уявляти собі ті сили
1

Продовження. Початок статті див. у №4, №5. Зберігаємо правопис оригіналу тексту М. Гру
шевського “Початки громадянства (генетична соціологія)” видання 1921 р.
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та підйоми, що рухають сей розвиток, тим більш одностайним і загальним буде представлятись сей процес, і тим більше законним і навіть обовязковим буде для соціольогичної науки
домаганнє: вишукати ті прості й елементарні соціольогичні закони, по яким розвивається
він. Коли прийняти, що вихідна точка була одна спільна для соціяльного розвою всього
людства, а сей розвій залежить від одної рухової сили – скажім як приймають марксисти,
що всим кермує форма продукції, – тоді вишуканнє постійних соціяльних законів переходу
від одних форм продукції до других, і змін всеї політичної чи ідеольогічної надбудови в
залежности від нього, буде уявлятися річею доволі здійснимою і навіть легкою. Коли ж
такої певности не буде щодо вихідної точки, і рухові сили розвою будуть уявлятись більш
ріжнородними і складними, тоді в ставленню соціольогичних законів і оцінюванню їх загальности та універсальности прийдеть ся бути значно здержливійшим та обережнійшим.
Отже, перед усім що до вихідної точки. Се справа не так то ясна і певна. Чи походить соціяльний розвиток людей з одного джерела, з одного кореня? Се зачіпає
питаннє про однородне чи неоднородне походженнє людства, моногенізм чи полігенізм
(або монофілетизм чи поліфілетизм, як инакше се називають). Походять всі люде, всі
раси від одної групи чоловікоподібних мавп, а в останнім рахунку – від одного якогось
самця чи самиці, наділеної якоюсь рішаючою для дальшого розвою людської породи
особливістю, так що всі відміни сеї породи, всі людські раси зявились тільки як варіянти
сеї породи? Чи навпаки – людство зложилось з ріжних окремих людських пород, які в
дальшім своїм пожитю мішались, зближувались, уодностайнювались?
Ясна річ, що така чи сяка відповідь на се питаннє має своє значіннє також і для
наших понять про одностайність початків людського соціального пожиття. Звісний
австрійський соціольог Людвіг Гумпльович виходив з теорії полігенізму і уявляв собі
людство в початку як множество окремих натуральних груп, які тільки з часом і в
части збили ся в ріжні більші “історичні раси”, що виробили у себе спільну мову і
організовані форми соціяльного пожитя1. Инші соціольоги та історики людства, не
входячи в непорішене досі питаннє полігенізму, виходять з факту існування людських пород – рас, як біольогичних елементів людства і в їх генетичнім розвою перед
усім шукають розвязки всяких історичних чи соціольогичних питань: псіхологичних
і соціяльних прикметах тих рас, які виступали на історичній арені, в їх боротьбі,
мішанню, підбою і всякого рода відносинах. Як найбільш гострий проповідник значіння
сього біольогичного, расового принціпу в розвою людства виступав в середині ХІХ ст.
гр. Гобіно, мало помічений тоді і тільки новійшими часами наново спопуляризований
письменник2. Инші меньше налягали на чисто фізичну сторону раси, брали її більш як
1

2

L. Gumplowicz, Der Rassenkampf, Innsbruck, 1883, й иньші пізнійші писання, показані в
показчиках літератури.
Le Comte de Cobineau, Essai sur l’inegalite des races humaines, Paris, 1853, нове вид. 1884.
Він уважав первісного чоловіка “адаміта ”, неприступним для досліду, отже виходив
з пізнійшого поділу на фізичні раси – білу, жовту і чорну. Новійшими часами особливо
горячими проповідниками “антропо-соціольогичних” ідей у французькій літературі
виступав В. де Ляпуж, в німецькій О. Аммон, Косінна і багато иньших. Крітерієм расового
поділу для них уже служила не фарба, а форма черепа (черепний показчик) – поділ людей
на довгоголових і короткоголових.
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результат географічно-історичних обставин, але тим не меньше надавали расі (якби вона
не сформувалась) великий вплив на дальший розвиток соціяльного і культурного житя.
Сі антропо-соціольогичні погляди, очевидно, значно ускладнюють понятє соціяльного
процесу, – а вони представлені у новійшій літературі поважними і впливовими ученими,
які радять в більшій чи меншій мірі рахувати ся з расою як соцільогичним фактором1.
Питаннєм полігенізму новійша наука мало займалась. Більшість дослідників
заспокоїлась на тім, що виразних вказівок на полігенізм нема; але нема також, скільки
можу судити, і вповні рішаючих аргументів за моногенізм, і здаєть ся власне за
неможливістю рішити се питаннє скільки небудь твердо в ту чи иньшу сторону, воно
якось приглохло останніми часами2. Можна з деякою певністю прийняти – з огля1

2

Новійшими часами чимале вражіннє зробив своїми сміливими виводами про впливи раси
Гоустон Чемберлєн, в книзі Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. Сі скороспішні виводи
викликали багато критичних заміток на тему перебільшуваного значіння раси. Але в формах
більш обережних впливи раси, чи племени, чи як його назвати, на духове, соціяльне і навіть
економичне житє признавались і тепер признають ся дуже часто. Пор. напр. низше погляди
Вундта (с. 41)
Проф. Ф. Біркнер, автор цінного компендіума про людські раси і племена, так резюмує
се питаннє (Der Mensch aller Zeiten. Natur und Kultur der Volker der Erde. Band II: Die
Rassen und Volker der Menschheit von Univ. Prof. Dr. Ferdinand Birkner, Munchen, 1913,
c. 532):
“Людськість в її ріжних расах, народах і племенах виявляє таку мозаїчну картину, що
цілий ряд дослідників тримаєть ся погляду, що сі великі ріжнородности являють ся наслідком ріжного походження: людськість вийшла з ріжних початків, се не єдина галузь (species)
з ріжними расами, а цілий рід (����������������������������������������������������������
genus)����������������������������������������������������
з ріжними галузями. Але против такого погляду промовляє ряд аргументів”.
“Незвичайно важна ся майже безгранична здібність до мішання між членами найріжнійших, фізично зовсім навіть неподібних рас . Щоб дати приклад – мішаннє Голяндців з Готентотками дало сильне і живуче племя “бастардів” (мішанців) німецької Полудневої Африки. А ся здібність до мішання, по досвідам з звіринного світу, промовляє за
близьке спорідненнє, бо навіть близькі галузи (species) дають мішанців не здатних до
дальшого розмноження. Далі, на мій погляд, важкий доказ проти полі генетичного походження людського роду з богатьох коренів, в ріжних частях світу, виникає з описаних
вище даремних зусиль звести сучасне людство (в антропольогичну систему) і розділити
раси між собою ясними і виразистими ріжницями. Коли б людський рід виробляв ся в
ріжних місцях землі, то було б се дуже дивно, коли б скрізь виробили ся подібні фізичні
прикмети: в тій чи иньшій самостійно сформованій групі повинна була б повстати та чи
иньша прикмета, котрої б бракувало иньшим. А сього нема, навпаки – що більше досліджуєть ся народів і племен, і що більшим матеріялом ми розпоряджуємо, тим виразнійше
виступає се, що у ніодного народу на цілім світі не знаходить ся якоїсь різкої відміни.
Навіть ті расові прикмети, які здають ся найбільш далекими – напр. біла шкіра північного Європейця і синяво-чорна фарба Негра, таки й вони повязані між собою безконечним
числом переходових форм, біла і чорна фарба не якась квалітативна ріжниця, а залежить
від більшої або меньшої скількости брунатної краски у Європейця і Негра. Сі безсумнівні
помічення анропольогії, що між расами нема таких ріжниць, які б проходили між ними,
а можна констатувати тільки неоднакове нагромадженнє прикмет у поодиноких рас, се
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ду на аргументи моногеністів, що навіть при полігенізмі первісні людські групи (чи
переходові типи від мавпи до людини) не ріжнились так глибоко між собою щоб через се треба було рахувати ся з можливістю глибоких ріжниць в початкових формах
соціяльного пожитя. Цілком можна погодитись і з тим, що з расовими ріжницями теж
нема чого звязувати основних ріжниць в соціяльнім розвитку – бо соціяльні анальогії
перехрещують і покривають границі рас так, що подібности неможливо вивести з
самого запозичення, чи занесення мандрівними народами анальогичних форм пожитя та творчости в усі географичні чи расові райони, де ми їх стрічаємо. Та все таки
супроти всіх можливих псіхофізичних відмін в людській породі належить заховувати
певну обережність. Не можна з категоричністю говорити про єдиний і тотожний початок соціяльного людського житя, а тільки про приблизно – подібний. Далі, придивляючись змінливости соціального пожитя у звірачих пород і людських скупин, ми ще
більше переконаємось, що з змінливістю і ріжнородністю його треба рахувати ся від
найранійших початків.
Чи розвій соціяльного пожитя людства був скрізь подібний, переходив скрізь
анальогичні форми співжитя і кооперації? Так, безумовно людське житє на ріжних
кінцях землі вдаряє подібностями в формах і розвитку як матеріяльної, так і духової
культури. Правда, по кожному майже явищу можна підіймати питаннє, чи маємо тут
дійсно паралельні, незалежні між собою прояви людського житя, які пояснюють ся
подібностями житєвих умов і псіхофізичних прикмет людства, – чи треба, навпаки
шукати перенесення сих винаходів, вірувань чи основ якоюсь старою мандрівкою,
або зносинами. В етнольогіїї як і в фольклорі, де се питаннє виникло ранійше (ше
поміченнє дуже трудно привести до згоди з полігенічною теорією, тим часом як для тих
що стоять за одність людського роду, недостача таких різких расових ріжниць не являєть
ся чимсь дивним”.
“Аргументи, висловлені за повстаннє людства на ріжних місцях, не досить сильні,
щоб не позволити приймати одність людського роду”.
“Але коли вже одностайність фізичних прикмет людських рас промовляє за єдине походженнє, то ще в більшій мірі воно потверджуєть ся одностайністю духових прикмет рас.”
Погляди Фріча – одного з новійших оборонців полігенізму, Біркнер зводить (с. 530)
до таких точок: Мавпи і люде вийшли з одного кореня, і не була се одна пара, а первісна
порода була поширена по тодішньому контіненту, мабуть у третичній добі. Поодинокі одиниці вже тоді знано ріжнились, під впливом змін, викликаних приноровленнєм
до життєвих умов, і дійшли дуже неоднакової досконалости – яка у певної частини їх
особливо виявила ся в сильно вираженім нахилі до переселень (що Фріч уважає могутним фактором їх культури). Ті групи, у котрих його бракувало, розвинули ся в “первообразні”, як він їх називає, себто культурно відсталі раси. Ті у котрих був сей нахил до
переселень, своїми важними фізичними особливостями дали початок трьом основним
расам: біла з полуднево-західньої Азії, жовта з північно-східньої Азії, й чорна з центральної Африки.
Аргумента Фріча не переконують Бікнера, але для нас зістаєть ся все таки фактом,
що на пункті моногенізму між антропольогами нема повної згоди, і що антропольогичних
аргументів за моногенізм таки їм не стає, коли приходить ся за потвердженнєм звертатись
до “однородности духових прикмет”.
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в серед. ХІХ стол.) стоять проти себе два супротивні напрями, котрі также можна
назвати етнольогичним полігенізмом і моногенізмом. Перший, представлений між
иньшими звісним етнольогом А. Д. Бастіоном, приймає паралєльні і повторні витвори
людського духа: в двох і більше місцях, в ріжних часах і в ріжних частях світу можуть
незалежно від себе повставати і розвиватись цілком подібні, майже тотожні техничні
винаходи, звичаї і погляди і соціяльні установи наслідком подібної людської псіхофізіки.
(теорія так зв. єдиної мисли народів1) та анальогичних зовнішніх обставин житя. Другий – представлений теж визначними етнольогами і антропогеографами як Ратцель,
Гребнер – заслужений дослідник австралійської культури2, індівідуалізують поступи
людської культури, велять дошукуватись єдиного початку всякого нового винаходу,
всякої інновації людського житя, не оглядаючи ся на теріторіяльні чи хронологічні
дистанції між появою одних і тих самих чи технічних, чи соціяльних явищ. Всякий
винахід і всякий новий етнольогичний факт, по їх гадці, заявляєть ся тільки раз, значить
треба докладно віднайти його вітчину і дороги його розповсюдження, чи через зносини,
чи через мандрівку – через переселеннє одної з тих мандрівних рас, які мандрували
на великі віддалення і справді відограли велику ролю в поширенню ріжних здобутків
матеріяльної й духової культури.
Останніми часами спиняв ся над сим важним в етнольогії й соціольогії питаннєм
Вундт, в своїм великім курсі, шукаючи середньої дороги між крайностями сих двох
поглядів. Він висловив переконаннє, що паралєльні чи повторні, незалежні від себе
появи одних і тих самих інновацій вповні можливі – і власне в сфері псіхольогичній
і соціяльній ще більше, ніж в сфері техничних винаходів. “Техніка зброї й знарядь – і
форми соціяльного житя в родині, роді і державі становлять дві крайности з сього погляду. В сфері ергольогії3 кожна спеціяльна прикмета, така напр. як уживаннє гребенів
з чародійними знаками, носової сопілки як музичного інструменту, може зробити
правдоподібним колишній звязок дотичних племен, і навіть лук із стрілою, форма
щита, татуірованнє, кругла чи гостроверха форма хати можуть приводити до виводу
про передачу таких прикмет – де такі явища збігають ся в більшім числі. Инакше з
прикметами соціольогичними. Щоб моногамна сімя, власть ватажка, рада старих тільки
оден раз зявляли ся на землі – се зовсім не правдоподібно. Так само ясно, що ті мотиви,
під якими повстають ріжні під-форми сих установ, як полігамія, групове подруже, наступство в лінії батька чи матери, розділ ватажків воєнних і мирних, початки поділу
урядування між членами ради корінять ся в загально-людських прикметах. Тут отже
ніщо не промовляє за єдиничну появу, і коли вони появляють ся однаково на ріжних
місцях, то се зовсім не мусить походити з зовнішньої передачі або мандрівки народів”.
1

2

3

Вона виложена Бастіоном особливо в його трактаті: Der Volkergedanke im Aufbau einer
Wissenschaft vom Menschen, Berlin, 1881.
Його загальна методольогична праця – Methode der Ethnologie, 1911 (Kulturhistorische
Bibliothek, I).
Термін запропонований бр. Саразінами, замість пропонованої Гекелем “ойкольогії”,
для означення “суми проявів житя, які не входять у сферу фізіольогії – урядженнє дому,
державна організація”, або як на иньшім місці вони се толкують “вся фізична і духова
робота живого єства”.
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Се цілком справедливо, щодо псіхичних і соціяльних явищ, і навіть в сфері
техніки можна допускати незалежні від себе паралєльні чи повторні появи таких самих винаходів. З історії техніки знаємо, як ті самі винаходи родились незалежно від
себе приблизно в тім самім часі – то значить в подібних економичних обставинах,
в почутю тих самих потреб, або як винаходи робились, і затрачувались за невжитком – тому що ще не відповідали потребам господарства, і потім робились наново.
Таким чином стрічаючи паралєльні явища чи то з сфери матеріяльної культури чи
соціяльного житя, коли вони не виступають в такім спеціяльнім нагромадженню, що
справді викликають підозріннє в перенесенню їх чи зносинами чи якимсь мандрівним
народом1, – нема потреби зараз шукати за доказами перенесення. Далеко частійше вони
являють ся доказами паралєльного розвитку людського житя в ріжних краях у ріжних
пород. Такі соціяльні явища як умичка і узаконена ворожнеча чоловіка з ріднею жінки
і навзаєм, обовязкова женячка по-за межами роду (т. зв. екзогамія), віно або купля
жінки, конкуренція батьківства і материнства (патріярхату і матріярхату), тотемізм,
родова організація, сепарація мужської кляси і т. ин. – всі сі явища, які стрічають ся на
всіх кінцях землі, зовсім не свідчать про якісь мандрівки чи передачі, а в величезній
більшости своїй являють ся явищами самостійними, які показують, що соціяльне житє
людства розвивало ся у формах, які мали між собою багато подібного.
Ся то подібність, дуже давно помічена “політиками”, і піддала творцям соціольогії
надію на те, що досліди над соціяльними формами дадуть можливість уставити ту
внутрішню зв’язь, яка існувала між сими формами, ту внутрішню необхідність, яка
кермувала їх змінами і переходами, або як вони висловлювались – можливість, послугуючись методами фізики, вивести закони соціяльного розвою, такі ж прості і непохитні
як закони математичні, котрі могли б не тільки обяснити дотеперішні фази соціяльного
розвою, але й показати як буде сей розвій йти в будучині, які форми політичні і соціяльні
переходитиме людське громадянство. Перед очима сих зачинателів соціольогичної
науки, під вражіннями успіхів природних наук, стояла така “соціяльна фізика” котра
б наблизила людство “до божеського передбачування”, як висловив ся Сен-Сімон, –
“бачити для того, щоб передбачити”, як формулував завдання позитивної науки Конт.
Се здавалось можливим, бо соціальний розвиток вони сподівались звести до таких же
простих і точних законів, як ті що кермують природними явищами “простійших навіть
ніж математичні”. І Конт, як ми бачили, пробував навіть вивести з фактів історичного
розвою такі закони. Але в дальшій науковій праці се завданнє показалось далеко тяжшим до переведення.
Передусім повстає питаннє, чи людське житє взагалі може бути зведе до таких
механичних взаємовідносин і залежностей, які помічають ся в природі неорганичній
або органичній. Ідея і вираз “закону” був перенесений до сеї природної сфери з сфери
відносин соціяльних, державних, щоб дати вираз понятю необхідности, загальности і
обовязковости певних явищ в даних обставинах. Але з тим самим перенесенням ради1

На такі познаки перенесення – власне як оте скупленнє подібностей, стріча подібностей
техничних з антропольогичними і т.д., звертає увагу і Вундт у своїм курсі, VII с. 264 і дд.,
пор. с. 58 і дд.
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кально змінивсь і зміст терміну. Бо ж у відносинах соціяльних закон являєть ся актом
волі, при тім волі свідомої, яка ставить певну мету, за для котрої так а не инакше мусять
поступати члени даної організації (держави). З перенесенєм же сього терміну в сферу
відносин природних відпав від нього і елемент волі, як причини закону, і елемент мети,
котрим він кермуєть ся, і елемент моральної обовязковости, котра ним рухає. В приложенню до відносин природних закон ігнорує первопричину і мету явищ, а займаєть ся
виясненнєм причинового зв’язку, який і зводить взаємовідносини сил і явищ до більше
або меньше простих формул, відповідно до більшої або меньшої складности сих явищ.
Коли основоположники соціольогичної науки ставили їй завданнє вишукати закони
соціяльного житя вони розуміли закони не першого, юридичного, а другого – природничого характеру. Але тут повстає питаннє, чи ж можна понятє закону з природничої
сфери перенести назад в сферу соціяльних відносин, не зміняючи його змісту – та як
змінено його з перенесеннєм з кругу юридичних відносин до сфери явищ природничих?
Чи може воно далі зістатись позбавленим елементів волі і морали, з котрими він був
зв’язаний в сфері відносин соціяльних?
Творці соціології, як ми бачили також, виходили з переконань про автоматичність
і механичність соціяльного процесу, його незалежність від людської волі і тих завдань,
які вона собі ставить. Сим вони развивали з старими напрямами історіософії, які бачили
в людській історії перед усім вияв свідомої волі – чи богів чи героїв. Такий напрям не
вигас і потім, він знаходив далі відгоміни в людській псіхольогії – їм завдячала свою
популярність голосна книга Карлеєйля (“Герої, культ героїв і героїчне в історії”, 1840),
яка всю історію людства зводила до діяльности героїв, і подібні погляди не перевели
ся по нинішній день, хоч і стали рідші1. В величезній більшости сучасна історіографія
відкидає рішучо такий крайній індівідуалізм, і взагалі сучасні соціяльні науки стоять
на грунті “детермінізму” – обмежености людської волі й залежности її від окруження
(milieu), себто від даних обставин житя і його генетичного розвитку. Але відси ще дуже
далеко до повного механизму і автоматизму історичного розвою людства, до котрого
треба звести його соціяльний процес, щоб поставити “соціяльну фізику” в одну лінію
з фізикою неорганичного світу та домагатись від неї таких же простих і схематичних
“законів соціяльного житя”.
Навіть біольогію, сю “фізику органичного житя”, не можна з сього погляду поставити на одну дошку з фізикою житя неорганичного. Механіка чи термодінаміка
може бути дійсно зведена до математично-простих відносин між такими ж простими
явищами, незмінних нині і завсіди і в усяк умовах, – того що слідом за Мілем зветь ся
“кавзальними законами”. Але і тут поруч явищ простих стрічаються явища складнійші,
1

На рішення Директорії, ймовірно, вплинули дві події. По-перше, в березні 1919 р. в
Кам’янці-Подільському було скликано місцевий трудовий конгрес, головою якого було
обрано М. Грушевського. Згаданий конгрес проголосив Україну радянською республікою
[10, с. 199], що викликало занепокоєння у Директорії. По-друге, в цей час стала зрозумілою
марність спроб УНР отримати допомогу від країн Антанти, а тому Директорія повертається
до соціалістичного курсу [11, с. 288–289]. Відтак, як зазначає М. Грушевський, уряд
УНР вирішує позбутися небезпечного політичного опонента, нарешті дозволивши йому
емігрувати закордон.

Початки громадянства (генетична соціольогія)
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де приходиться рахувати ся з цілим рядом сил чи впливів і їх комбінацією, або тим
що Міль називав “колізією природних законів”, котрої вислід вирахувати з математичною точністю часом буває неможливо. Ще складнійша ся комбінація в процесах
біольогичних. Їх одностайність і правильність викликає в нас також непереможну гадку
про істнованнє в них такої ж кавзальности, причиновости, як у явищах неорганичної
природи, але ся причиновість нам здебільшого незвісна, і те що називаєть ся звичайно
“біольогичними законами” по характеру свойому значно ріжнить ся від законів фізики.
Міль тому дав їм назву “емпіричних законів”, яка часто вживаєть ся і тепер. При всій
реальности і постійности тої внутрішної необхідности, яку ми розуміємо під такими
біольогичними законами, їх висліди далеко не піддають ся таким докладним передви
дженням як висліди законів фізичних. Рух якогось небесного тіла можна обрахувати
вірно для минувших і для будучих віків; але уставити докладно по даному новородку
довготу віку людини чи тварини, означити точно, коли чоловік посивіє, або вилисіє,
котрого числа опаде лист на сім дереві в сім році, – все це річи, які не візьме на себе
дослідник.
Статтю підготувала до друку Т.Д. Лапан
Стаття надійшла до редколегії 20.05.2011
Прийнята до друку 18.06.2011

THE BEGINNINGS OF CIVICNESS
(genetical sociology)
M. Hrushevskyi
Fragments of the proposed article deal with the historical review of Ukrainian sociologi
cal discourse: from its sources to beginning of the ХХ century. М. Hrushevskyi carried out
the attempt of systematization of sociological knowledge. Analysing sociological conceptions of ХІХ century author established the basis of sociological historiography in Ukraine.
Key words: the foundation of Ukrainian sociology, positivism, naturalism, Marxism.
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НАЧАЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
(генетическая социология)
М. С. Грушевский
Отрывки труда М. Грушевского, опубликованные в этом номере журнала, посвящены историческому обзору социологии: от истоков ее возникновения и до нач.
ХХ в. В украинском научном дискурсе М. Грушевский впервые осуществил попытку
систематизации социологического знания. Проанализировав социологические концепции ХІХ – нач. ХХ ст., автор заложил основы социологической историографии на
украинских землях.
Ключевые слова: становление украинской социологии, позитивизм, натурализм,
психологизм, марксизм.
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УДК 316.2(091):[94-054.72(477)“1919/1920”]

ЖЕНЕВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
(СЕРПЕНЬ 1919 – БЕРЕЗЕНЬ 1920 РР.)
Д. Ю. Судин
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
dansudyn@yahoo.com
У статті розглянуто перший етап діяльності Українського соціологічного інституту
(серпень 1919 – березень 1920 рр.). Виявлено соціально-політичні передумови формування ідеї М. Грушевського про створення української наукової соціологічної
установи на еміграції: необхідність інформування західноєвропейських суспільств
про Україну та український національно-визвольний рух, а також представництва
політичних інтересів України на зовнішньополітичній арені. З’ясовано основні джерела фінансування діяльності УСІ, виявлено основні напрямки функціонування цієї
інституції в Женеві, а також встановлено організаційну структуру та склад працівників
УСІ в цей період.
Ключові слова: Український соціологічний інститут, українська еміграційна
соціологія, українська соціологія міжвоєнного періоду, М. Грушевський.

Діяльність українських соціологічних установ початку ХХ ст. залишається однією
з малодосліджених ділянок історії української соціології. Поза увагою дослідників
перебувають не тільки теоретичні та емпіричні здобутки українських соціологів цього
періоду, а й розвиток інституційної бази, яка уможливлювала їхню діяльність. Згадана
прогалина потребує заповнення з кількох причин. По-перше, сучасний соціологічний
дискурс характеризується ренесансом та спробами реінтерпретації ідей та теорій, які
були розроблені у першій половині ХХ ст., причому згаданий інтерес стосується не
стільки напрацювань представників класичної соціології, скільки творів соціологів
міжвоєнного періоду. В цьому контексті вивчення творчості українських соціологів
згаданого періоду матиме не тільки історичний інтерес, але і прикладний, оскільки
їхні концепції можуть бути інтегрованими в сучасне соціологічне теоретизування. Прикладом такої успішної рецепції можуть слугувати ідеї В. Старосольського, які значною
мірою випередили свій час, проте не втратили актуальності і дотепер [1, с. 13–14]. Подруге, дослідження процесів інституціоналізації української соціології в міжвоєнний
період також становить значну наукову цінність, адже згадані процеси відбувалися
як в умовах браку політичної і наукової легітимностей, так і відсутності чи нестачі
фінансування. Відтак, вивчення процесів інституційного оформлення української
соціології як на еміграції, так і в УРСР дасть змогу зробити значний внесок у соціологію
© Cудин Д. Ю., 2012
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науки загалом та соціологію соціології зокрема, адже сприятиме виявленню основних
механізмів взаємодії соціологічних інституцій з суспільством та політичною владою.
Однією з українських соціологічних установ, яка діяла протягом 1919–1924 рр. на
еміграції, був Український соціологічний інститут, заснований М. Грушевським. Проте
діяльність цієї соціологічної інституції досі залишається малодослідженою. Науковці звертаються до цієї проблеми лише в контексті вивчення біографії самого М. Грушевського або його
доньки К. Грушевської. Зокрема, ми виявили всього лише 3 наукові публікації, присвячені
виключно діяльності УСІ [2; 3; 4], причому всі написані професійними істориками. Загалом науковці звертаються до УСІ лише як до одного з епізодів діяльності М. Грушевського
на еміграції, тобто в центрі їхньої уваги перебуває не стільки дослідницька інституція,
скільки її засновник. Проте навіть за таких умов період 1919–1924 рр. залишається однією
з малодосліджених ділянок у біографії українського вченого [5, с. 181].
Іншою важливою рисою у дослідженні еміграційного періоду діяльності М. Грушевського є його розділення на два підперіоди: 1) політичний – 1919–1922 рр., коли
М. Грушевський займається головно громадсько-політичною роботою; 2) науковий
– 1922–1924 рр., коли вчений присвячує себе виключно науковій роботі [6, с. ХІ]. А
відтак діяльність М. Грушевського розглядається істориками не комплексно, а розділено:
або в дослідницькому фокусі політична активність М. Грушевського, або наукова.
Проте згаданий поділ, як зазначає А. Жуковський, має штучний характер, адже сам
М. Грушевський вважав, що наукова діяльність завжди повинна супроводжуватися
громадсько-політичною [7, с. 99].
Відтак, діяльність Українського соціологічного інституту в наукових публікаціях
подається зазвичай узагальнено, без виокремлення окремих періодів діяльності згаданої
соціологічної установи1. Майже поза увагою дослідників опиняється питання діяльності
УСІ як наукової інституції: не з’ясованою залишається структура УСІ, штат працівників,
доволі оглядовим є аналіз видавничої діяльності УСІ та проблем його фінансування. А
тому метою статті є з’ясування основних етапів як наукової, так і громадсько-політичної
діяльності М. Грушевського у створенні Українського соціологічного інституту, а також
розгляд його основних форм діяльності протягом першого періоду свого існування
(серпень 1919 – березень 1920 рр.).
Вивчення проблеми створення та першого періоду діяльності УСІ, як уже зазначалося
вище, потребує комплексного розгляду діяльності М. Грушевського, тобто зосередження уваги не лише на науковій діяльності українського вченого, але й на громадськополітичній. Лише з такої перспективи стає зрозумілою логіка дій М. Грушевського за
кордоном. Метою його еміграції була не лише політична, але й науково-інформаційна
діяльність, адже, як зазначав сам М. Грушевський, метою його поїздки була робота над
“організацією зв’язків з соціалістичними партіями та інформацією їх і взагалі світового
1

Єдиною публікацією, в якій здійснено періодизацію роботи УСІ, є стаття І. Матяш [4].
Зокрема, автор виокремлює три етапи: женевський, празький та віденський у роботі
згаданої соціологічної установи, аналізує основні форми діяльності УСІ в кожному з
періодів. Недоліком цієї статті є її оглядовість, а зосереджене дослідження виключно на
науковій складові діяльності М. Грушевського. Також подекуди автор зараховує до заходів,
організованих УСІ, акції, проведені Комітетом незалежної України [4, с. 48].

Женевський період діяльності українського соціологічного інституту...
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громадянства про українські домагання, їхню історію і завдання” [8, с. 219]. Проте
інтенсивну роботу над організацією УСІ він розпочинає лише через 7 місяців свого перебування за кордоном. Також незрозумілим залишається факт написання М. Грушевським
двох проектів УСІ, які є майже ідентичними, окрім преамбули та завершення, але один
написаний у кінці серпня 1919 р., а інший – на початку жовтня того ж року. Для того,
щоб зрозуміти ці, на перший погляд, нелогічні дії засновника УСІ, треба розглядати його
діяльність комплексно – як у політичному, так і науковому вимірах.
Проте перш ніж безпосередньо перейти до розгляду діяльності М. Грушевського
на еміграції, пояснимо, яким було його становище на початку 1919 р., внаслідок якого
він був змушений виїхати за кордон. У кінці 1918 р. було повалено гетьманат П. Скоропадського і владу в Україні переймає Директорія УНР. М. Грушевський був в опозиції
до гетьманату [8, с. 217–218], проте він відмовляється співпрацювати і з новою владою.
Для цього було декілька причин. По-перше, на початку 1919 р. Директорія все більше
відмовляється від соціалістичної ідеології та риторики, намагаючись у такий спосіб
налагодити стосунки з Антантою, натомість М. Грушевський все більше схиляється
до соціалізму і активно співпрацює з Українською партією соціалістів-революціонерів
(УПСР) [9, с. 118; 8, с. 218]. Такі ідеологічні розбіжності унеможливлювали співпрацю
між М. Грушевським та Директорією. По-друге, Директорія опиралася поверненню
М. Грушевського до політичної діяльності, свідомо відсторонюючи колишнього голову
Центральної Ради від участі в політичному житті УНР [Ш-23, с. 196–198]. По-третє,
важливу роль відіграли причини особистого характеру, а саме – дискусія щодо майбутнього Української академії наук, створеної 1918 р. гетьманом П. Скоропадським.
М. Грушевський відстоював позицію повної ліквідації цієї установи і створення нової
академії наук на базі Українського наукового товариства, яке він у свій час створив
і очолював. Як зауважує сучасниця подій Н. Полонська-Василенко, ключову роль у
цьому питанні відіграли особисті амбіції М. Грушевського, який хотів монополізувати
славу творця Української академії наук [12, с. 17–18]. Проте ці спроби зазнали невдачі
і проект М. Грушевського було відхилено [9, с. 118]
Відтак, М. Грушевський починає схилятися до ідеї еміграції, щоб за кордоном
активно долучитися до політичного та громадського життя на користь України [13,
с. 699]. Він навіть знаходить спосіб легально оформити своє перебування закордоном:
як учасник закордонної делегації УПСР він налагоджуватиме контакти з європейськими
соціалістичними партіями [9, с. 118–119]. Спершу Директорія перешкоджає М. Грушевському в цьому, остерігаючись втратити контроль над М. Грушевським, проте в
березні 1919 р. йому таки видають дозвіл на виїзд за кордон. Як зазначав сам М. Грушевський, йому видали дозвіл, аби тільки позбутися з території України [9, с. 118–119]1.
1

На рішення Директорії, ймовірно, вплинули дві події. По-перше, в березні 1919 р. в Кам’янціПодільському було скликано місцевий трудовий конгрес, головою якого було обрано М. Грушевського. Згаданий конгрес проголосив Україну радянською республікою [10, с. 199], що викликало занепокоєння у Директорії. По-друге, в цей час стала зрозумілою марність спроб УНР
отримати допомогу від країн Антанти, а тому Директорія повертається до соціалістичного курсу
[11, с. 288–289]. Відтак, як зазначає М. Грушевський, уряд УНР вирішує позбутися небезпечного
політичного опонента, нарешті дозволивши йому емігрувати за кордон.
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А тому 30–31 березня 1919 р. М. Грушевський виїздить з Кам’янця-Подільського –
спершу до Праги, куди прибуває 18 квітня 1919 р., а потім – до Парижа (прибуває 17
червня 1919 р.) [14, с. 101].
Перебуваючи на еміграції, М. Грушевський послідовно вирішує три завдання, які
мали б змінити на краще зовнішньополітичне становище УНР. По-перше, він розуміє
необхідність консолідації українських політичних партій, адже на той час УСДРП виступала провладною партією, а всі інші перебували в опозиції до неї, зокрема і УПСР,
до якої належав М. Грушевський. По-друге, існувала потреба консолідації народів
колишньої Російської імперії, адже країни Антанти не визнавали їхньої незалежності.
По-третє, М. Грушевський сподівався, що такий об’єднаний політичний фронт зможе впливати на рішення ІІ Інтернаціоналу, а той – на рішення правлячих кіл держав
Антанти [9, с. 120]. Кожне з цих завдань було успішно реалізоване М. Грушевським
протягом червня – вересня 1919 р. Об’єднання українських партій відбулося в рамках
Комітету Незалежної України (КНУК), в якому брали участь представники УПСР та
УСДРП [13, с. 699]. Об’єднання представників народів колишньої Російської імперії
відбулося довкола часопису “L’Europe Orientale / Eastern Europe”, який виходив двома
мовами – французькою та англійською, та своїм завданням мав інформувати західні
суспільства про проблеми нових держав, що постали на території Російської імперії
[7, с. 101]. Третє завдання було реалізоване завдяки участі делегацій УПСР та УСДРП
в Люцернській конференції ІІ Інтернаціоналу (1–4 серпня 1919 р.), де було прийнято низку рішень, сприятливих для України: висловлено протест проти польської
окупації Східної Галичини та визнано незалежність України [15, с. 8, 13]. Успіх
кожного етапу залежав від успіху попередніх етапів. Зокрема, завдяки об’єднанню
зусиль УПСР та УСДРП українські соціалісти змогли об’єднати соціалістичні партії
республік колишньої Російської імперії не на основі вузьких партійних інтересів, а
національних. Сучасник цих подій О. Жуковський назвав це об’єднання “Малою Лігою
Націй” [16, с. 160], а сам М. Грушевський – “Східноєвропейським Інтернаціоналом”
[17, с. 29–31]. Так само успіх на Люцернській конференції був зумовлений як тим,
що УСДРП, яка вже була учасником ІІ Інтернаціоналу, підтримала заявку УПСР
на участь, що дозволило українським партіям виступити об’єднаним фронтом [18,
с. 58–59], так і єдиною позицією всіх політичних представництв народів колишньої
Російської імперії1.
Проте перед М. Грушевським постала гостра проблема, яка унеможливлювала
успішну реалізацію його планів повною мірою – брак фінансування. Оскільки закордонне представництво УПСР не мало власних коштів, воно могло отримати їх або
від Директорії, або ж у формі добровільних внесків і пожертв. Проте перший спосіб
фінансування був неможливим через опозицію М. Грушевського до Директорії, а тому
було прийнято рішення звернутися по допомогу до українців, які проживають у США та
Канаді. Важливу роль в отриманні фінансування від американської діаспори відіграло
1

До речі, рішення про визнання незалежності України було прийняте разом з визнанням
незалежності інших нових держав – в одному пункті рішень Люцернської конференції [15,
с. 8].
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ім’я М. Грушевського – відомого українського науковця та автора багатотомної “Історії
України-Руси”. Проте згодом виявилося, що допомога була одноразовою: українці Америки не мали коштів та й бажання систематично фінансувати українську еміграцію в
Західній Європі [9, с. 131]. Відтак, М. Грушевський змушений був шукати підтримки
в Директорії. Складність цього завдання полягала не лише в опозиційності самого
М. Грушевського, але і завдання КНУК, від імені якого М. Грушевський просив про
фінансову допомогу.
М. Грушевський задумував Комітет незалежної України як надпартійне об’єднання,
що мало інформувати світову громадськість про українське питання, але також чинити
політичний тиск на західноєвропейські держави та сприяти визнанню незалежності
України з їхнього боку1. Останнє завдання ставило КНУК у двозначне становище щодо
дипломатичних представництв УНР. Як зазначає А. Садов, у такий спосіб КНУК діяв
би в обхід міністерства закордонних справ України, адже планувалося встановити
безпосередні контакти з впливовими політичними та громадськими діячами, створивши відділи КНУК в головних політичних центрах Європи [13, с. 700]. Фактично,
йшлося про створення мережі дипломатичних місій, які були б альтернативними та
опозиційними до офіційних дипломатичних представництв УНР. Звісно, за таких умов
М. Грушевський не міг розраховувати на допомогу Директорії. Іншим свідченням
опозиційності КНУК щодо УНР є той факт, що Комітет ніколи офіційно не повідомляв
про свій склад, мотивуючи це тим, що це могло б зашкодити деяким з його учасників,
які перебували на державній службі [13, с. 700, 702]. На думку А. Садова, свідченням
напівтаємного статусу КНУК було і те, що всі видання Комітету було заплановано
робити від імені УСІ2, а також те, що М. Грушевський та інші учасники КНУК брали
участь у Люцернській конференції ІІ Інтернаціоналу від імені своїх партій, а не Комітету
[13, с. 702]. Отже, щоб отримати фінансування від Директорії, М. Грушевський не міг
апелювати до діяльності КНУК.
На нашу думку, саме таке становище і спонукало М. Грушевського до вироблення ідеї створення Українського соціологічного інституту. По-перше, завдання обох
організацій є дуже подібними.

1

2

Традиційно вважається, що до КНУК входили лише УПСР та УСДРП, хоча на практиці
співпраця була ширшою. Зокрема, відомо, що до КНУК входили і урядовці УНР [13,
с. 702], хоча насправді співпраця стосувалася і “Українського Клубу” в Женеві – культурнопросвітницької організації українців Швейцарії, створеної на основі дипломатичної місії
УНР [19, с. 115]. Свідченням цього є фінансова допомога, яку отримував “Український
Клуб” від КНУК [13, с. 707]. До речі, голова цієї організації П. Чижевський був також членом КНУК [13, с. 702].
Стосовно видавничої політики КНУК не можемо погодитися з А. Садовим: здійснення
публікацій від імені УСІ не було свідченням напівтаємності Комітету, а свідомим рішенням
М. Грушевського, про що йтиметься далі.
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Таблиця 1
Завдання Комітету незалежної України та Українського соціологічного інституту
Номер
за пор.
1

2

3

4
5

Комітет незалежної України

Український соціологічний інститут

Нав’язати контакти з
впливовими політичними та
громадськими діячами
[13, с. 705].

Утримувати зв’язки з національними та
інтернаціональними організаціями, які
виражають сучасний соціальний рух та
представляти в них український народ
[20, с. 200].
Інформувати про український соціальний рух та
українську літературу про цей рух [20, с. 200].

Інформувати європейські
політичні кола та ЗМІ про Україну
та український соціальний рух
[13, с. 705].
Для інформування видавати
часопис, який представлятиме
народи колишньої Російської
імперії, а також видавати
книжки про Україну та
українців [13, с. 705].
Створити філії в головних
політичних центрах Європи
[13, с. 705].

Для інформування видавати книжки про Україну
та українців [20, с. 200], а також видавати часопис
“L’Europe Orientale”, який представлятиме
соціалістичні сили народів колишньої Російської
імперії [20, с. 201].
Мати представництво в ІІ Інтернаціоналі та
подібних організаціях, створити філії в головних
центрах світу [20, с. 201].
Стежити за світовим соціальним рухом,
світовими соціологічними дослідженнями,
а також популяризувати їхні результати для
українського громадянства [20, с. 200].

З табл. 1 видно, що завдання КНУК та УСІ є ідентичними в політичній сфері, а
також у сфері засобів. Отже, Український соціологічний інститут виступає своєрідним
“фасадом” для КНУК1. Про це яскраво свідчить пункт з завдань УСІ, в якому сказано,
що згадана інституція повинна мати представництво в ІІ Інтернаціоналі та подібних
організаціях. Оскільки ІІ Інтернаціонал є виключно політичною організацією, то доволі
дивним є бажання УСІ як наукової інституції мати там власне представництво.
Але одразу наголосимо, що існують і значні відмінності в завданнях обох
організацій: у завданнях УСІ закладено здійснення наукової роботи – відстежувати результати світових соціологічних досліджень, а також встановити контакти з провідними
європейськими науковцями. Проте підкреслимо, що ці завдання йдуть в одному переліку
з завданнями виключно політичного характеру – стежити за світовим соціальним рухом.
Тобто діяльність УСІ була зорієнтована на політичну діяльність, причому найбільш точним її описом слугуватиме поняття К. Мангайма “політика як наука”, тобто політична
активність, яка опирається не на інтуїцію політичних діячів, а на певні наукові висновки та закони [21, с. 125–208]. Проте наукова складова діяльності УСІ буде активно
1

У завданнях КНУК не фігурує назва часопису “L’Europe Orientale”, оскільки його видання
розпочалося лише у вересні 1919 р., а програма КНУК укладена в липні 1919 р. Проте, як
зазначалося вище, цей часопис виконував саме ті завдання, які були заплановані КНУК –
представництво народів колишньої Російської Імперії.
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розвиватись М. Грушевським з листопада 1919 р., але і тоді наука буде підпорядкована
політиці, про що детальніше ми розкажемо нижче.
По-друге, свідченням того, що УСІ створювався лише для прикриття політичної
діяльності КНУК, є той факт, що ідея про створення УСІ виникає в М. Грушевського
лише в серпні 1919 р. – під час зустрічі з міністром закордонних справ УНР В. Темницьким. Ця зустріч відбулася з ініціативи М. Грушевського і мала на меті отримати
фінансову допомогу для видання часопису “L’Europe Orientale” [17, с. 35]. Український
вчений так переказав зміст своїх пропозицій В. Темницькому: “В моїй голові носились
гадки такого “Українського соціологічного інституту”, який би об’єднав перед усім
інтелектуальні сили обох українських соціалістичних партій (УПСР та УСДРП – С. Д.),
приготовив під їх проводом кадри людей, ознайомлених із соціальними науками, і таким
чином не тільки виробив би коло співробітників для реалізації наукових завдань, але
також і українському соціальному, а конкретніше – соціалістичному, рухові дав би нові
сили, новий інтелектуальний зміст” (курсив наш – С. Д.) [17, с. 35–36]. Отже, бачимо,
що в розмові з міністром М. Грушевський вказує, що першочерговими завданнями УСІ
є політичні, а вся наукова діяльність задумується як основа для переведення політичної
на якісно новий рівень. Важливо підкреслити, що М. Грушевський сприймає УСІ
як організацію, яка об’єднає українські соціалістичні партії. Проте таке об’єднання
вже відбулося в межах КНУК [13, с. 701]. Крім того, бачимо, що згадані міркування
М. Грушевського цілком підтверджують висновки, зроблені нами на основі аналізу
проекту УСІ.
По-третє, обидва проекти УСІ були написані М. Грушевським одночасно з
зустрічами з В. Темницьким, де обговорювалися питання фінансування еміграційної
діяльності українського вченого. Як відомо, перший проект УСІ було написано 26
серпня 1919 р. [2, с. 110], і саме в 20-х числах серпня того ж року М. Грушевський має
зустріч з В. Темницьким у Відні [17, с. 35]. Другий проект був написаний 8 жовтня
1919 р. [2, с. 110], а друга зустріч українського вченого та міністра закордонних справ
відбулася в кінці вересня – на початку жовтня 1919 р. [17, с. 37]. І сам М. Грушевський
вказує, що він тоді передає через міністра до уряду Директорії “додаткову записку про
Соціологічний Інститут” [17, с. 38]. Можемо припустити, що цією додатковою запискою був другий проект УСІ, написаний саме в цей час. Такі хронологічні співпадіння
дозволяють стверджувати, що прагнення отримати фінансування від Директорії були
приводом для формування М. Грушевським концепції УСІ.
Четвертим аргументом є видавничий план УСІ. Насамперед, список видань, зроблених УСІ [20, с. 205–206], збігається зі списком видань, запланованих КНУК [13,
с. 707]. Це не випадковість, адже рішенням КНУК від 1 вересня 1920 р. УСІ повинен
реалізувати видавничий план Комітету внаслідок його саморозпуску [13, с. 721]. Зазначимо, що це рішення – завершення процесу передачі видавництва КНУК до складу
УСІ: 25 квітня 1920 р. Комітет вирішує видавати свої праці від імені УСІ [13, с. 718],
17 грудня 1919 р. вирішено, що у випадку ліквідації КНУК все його майно переходить
до УСІ [13, с. 714]. Проте вперше питання про передачу видавничих планів Комітету
Українському Соціологічному Інституту було підняте ще 16 листопада 1919 р., щоправда, тоді члени КНУК не прийшли до конкретного рішення і питання було відкладене
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[13, с. 707]. Враховуючи розвиток стосунків між КНУК та УСІ постає питання: чим
мав займатися Український соціологічний інститут? У його проекті закладено видання
книг про Україну та український соціальний рух, проте видавничого плану Інститут
не має – він згодом працюватиме згідно з видавничим планом КНУК. Попри те, що
УСІ створено ще в серпні, до листопада так і не було сформовано видавничого плану Інституту. Крім того, підняття питання про передачу видавництва Комітету УСІ
в листопаді 1919 р. не було випадковістю, про що ми нижче розповімо детальніше.
Сам М. Грушевський не позділяв видавничі плани КНУК та УСІ: розповідаючи про
перший рік свого перебування на еміграції, він згадує, що протягом листопада 1919 р.
спілкувався з женевськими науковцями з приводу їхньої участі у видавничій діяльності
УСІ, проте вже в наступному абзаці пише, що в цей час було сформовано видавничий
план КНУК [17, с. 41].
П’ятим аргументом є опосередковані свідчення з листів-звернень М. Грушевського
до української діаспори в Америці. В листі від 30 вересня 1919 р. містяться згадки про
роботу КНУК, проте немає згадок про роботу УСІ [22, с. 4], хоча на той час уже був
написаний перший проект, а також отримано фінансування Інституту від В. Темницького [17, с. 36]. Перша згадка про УСІ – від 14 листопада 1919 р., причому в цьому
листі-зверненні УСІ має статус такого, що ще формується [13, с. 709, 711]. Отже, до
листопада 1919 р. М. Грушевський не займається організацією Інституту, хоча вже має
дозвіл та допомогу від Директорії.
З вищенаведених аргументів випливає, що на початку свого існування УСІ виступав офіційним і легальним представництвом КНУК у стосунках з Директорією,
проте самостійного значення у науковому та політичному житті української еміграції
він не мав.
Уряд УНР пішов назустріч М. Грушевському – йому було виділено кошти для
організації роботи УСІ. Коротко зупинимось на причинах такого рішення Директорії.
На той момент становище УНР на зовнішньополітичній арені було критичним: жодна з впливових європейських держав не поспішала визнавати незалежність України.
Ситуація погіршувалась тим, що українське питання сприймалося як вигадка Німеччини,
щоб розколоти Російську імперію [9, с. 121]. В. Темницький у листі до О. Жуковського в
липні 1919 р. підкреслював необхідність створення інформаційного бюро в Європі, яке
б публікувало книжки, брошури та статті про Україну [23, с. 99]. Крім того, в цей час
відбувається примирення між УПСР та УСДРП і перші входять до складу уряду УНР.
Відтак, М. Грушевський перестає бути в опозиції до уряду, а тому в тому ж таки липні
урядовці вирішують залучити до активної політичної діяльності М. Грушевського [23,
с. 102]. На нашу думку, вирішальним аргументом на користь рішення Директорії надати фінансову допомогу М. Грушевському були результати Карлсбадської конференції
дипломатів УНР (6–14 серпня 1919 р.), на якій стало очевидним, що УНР програє дипломатичну війну, хоча витрачає величезні гроші на дипломатичні представництва: за
перше півріччя 1919 р. було витрачено 3 млн. 116 тис німецьких марок [11, с. 368]. За
таких умов проект УСІ виглядав доволі економним (М. Грушевський просив про 312
тис. швейцарських франків на два роки у випадку мінімального фінансування, і 1 млн
372 тис. швейцарських франків у випадку максимального фінансування [20, с. 201]),
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але також і перспективним: завдяки діяльності М. Грушевського вдалося досягнути визнання незалежності України соціалістичними партіями Європи в рішенні Люцернської
конференції ІІ Інтернаціоналу. Це було дуже важливим ще й з огляду на те, що соціалісти
могли здобути перемогу на парламентських виборах у Франції [11, с. 366].
Отримавши фінансування, М. Грушевський не одразу зайнявся організацією УСІ.
Як ми вже зазначали вище, перші офіційні повідомлення про організацію такої установи з’являються у листопаді 1919 р. Так само і М. Грушевський у всіх звітах про
роботу УСІ вказував, що Інститут був запроектований восени 1919 р. [4, с. 53; 24,
с. 87]. Саме в цей час відбувається перетворення офіційного представництва КНУК
на самостійну організацію. Основна причина полягала в кризі самого Комітету. Попри те, що він був створений як результат об’єднання УПСР та УСДРП, насправді
таке об’єднання мало бути схваленим з’їздами кожної з партій. 9–13 вересня 1919 р.
у Відні відбувся з’їзд членів УСДРП за кордоном, у якому було прийнято рішення
про відмову у співпраці з УПСР, про що М. Грушевський дізнався лише 2 листопада
1919 р. [17, с. 39]. Відтак, КНУК перетворюється на партійний орган УПСР. Проте метою М. Грушевського було створення такої організація, що не сприймалася б як репрезентант певних вузькопартійних інтересів1. Відтак, ми припускаємо, що він схиляється
до думки, що слід наповнити реальним змістом УСІ. Саме тому 14 листопада написано
лист-звернення до українців Америки з проханням долучитися до організації УСІ, а
16 листопада вперше піднято питання про передачу видавництва КНУК Інститутові,
про що йшлося вище. Відтак, датою реального початку функціонування УСІ вважаємо
листопад 1919 р. Непрямим підтвердженням наших висновків слугують слова самого
М. Грушевського, який зазначав, що в листопаді 1919 р. він вирішив зробити співпрацю
КНУК та УСІ більш тісною [17, с. 41]. Якщо зважити, що на той момент Інститут
був радше фіктивною організацією, то йдеться про перебирання УСІ на себе певних
обов’язків КНУК, зокрема – видавничого плану. З того часу відбувається поступова
ліквідація КНУК на користь УСІ. Першим кроком у цьому напрямку було вже згадане
рішення від 17 грудня 1919 р. про те, що у випадку ліквідації Комітету все його майно
переходить до Інституту. В листопаді 1919 р. М. Грушевський намагається тісніше
об’єднати між собою часопис “L’Europe Orientale” та УСІ, висловлюючи пропозиції
щодо перенесення періодичного органу “малих народів” до Женеви [17, с. 41]. Фактично, це відповідало проектам УСІ, в яких згаданий часопис фігурував як періодичний
орган УСІ. Отже, йдеться про поступове втілення в життя проектів УСІ: створені для
прикриття діяльності КНУК, вони тепер слугували приводом перебирання в Комітету
всіх функцій – на користь Українського соціологічного інституту.
З’ясувавши передумови створення УСІ, перейдемо до розгляду його діяльності,
структури та джерел фінансування. Як ми вже зазначали вище, власного видавничого
плану, періодичного друкованого органу УСІ не мав. Протягом осені–зими 1919 р.
1

Зазначимо, що аналогічні міркування висловлював і історик В. Трощинський, який припустив, що “вчений зрозумів, що КНУК не зможе вповні виконати поставлені на нього
функції” [3, с. 99]. Проте згадана теза є надто загальною, щоб зрозуміти, які саме функції
КНУК не міг виконувати – видавничі чи представницькі? На нашу думку, йшлося саме про
представницькі: КНУК ставав частиною УПСР, хоча мав бути надпартійним органом.
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М. Грушевський здійснює спроби перебрати в КНУК видавничий план, а часопис
“L’Europe Orientale” більш тісно зв’язати з Інститутом, проте цього так і не вдалося
зробити остаточно. Часопис припинить своє існування на початку 1920 р.1, а видавничий
план УСІ отримає лише у вересні 1920 р. Отже, завдання публікації видань не виконувалося протягом першого періоду діяльності Інституту. Проте інші завдання також
не реалізовувалися – участь у конференціях та конгресах, а також організація філій у
головних світових центрах [20, с. 203]. Причиною цього була нестача коштів. Отриманих
коштів вистачало на організацію бібліотеки УСІ, чим активно займався М. Грушевський.
Зокрема, нам відомо, що він придбав низку видань для бібліотеки Інституту під час
свого перебування у Берліні в січні–лютому 1920 р. [17, с. 49]. Підтвердженням цього
слугує і звіт М. Грушевського про роботу УСІ від 12 березня 1920 р., де він пише, що “з
осені я … провів підготовчу роботу: організацію зв’язків, збирання бібліотеки і архіву,
підготовку видань” [25, с. 11]. Як ми вже зазначали вище, у випадку зв’язків ішлося
про встановлення контактів зі швейцарськими та французькими вченими, яких М. Грушевський запрошував до участі у видавничій діяльності УСІ. Можемо припустити,
що згадані вчені могли бути залучені до роботи як позаштатні працівники Інституту.
Згідно з проектом законопроекту про УСІ, організаційна структура Інституту мала
бути такою:
•
2–3 постійних співробітників та голова Інституту – постійний штат [20,
с. 203];
•
співробітники, які отримують гонорари за виконання доручень УСІ [20,
с. 204], тобто позаштатні працівники.
Отже, М. Грушевський планував залучити іноземних науковців до роботи УСІ як
позаштатних робітників. На жаль, нам не відомо, хто на той час входив до штату УСІ,
адже до Женеви так ніхто і не прибув, щоб зайнятися організацією Інституту [17, с. 46].
Втім, це не означає, що єдиним працівником УСІ був його голова М. Грушевський: у
першому звіті про роботу Інституту він згадує про свої наради зі співробітниками,
внаслідок яких було прийнято рішення про переїзд УСІ до Праги [25, с. 12]. Можемо
припустити, що до УСІ входили члени УПСР, з якими тісно співпрацював у той час
М. Грушевський. Принаймні, говорячи про тимчасове бюро Інституту, М. Грушевський
висловлював припущення, що в ньому братимуть участь члени партій, які входили
до КНУК, тобто УПСР та УСДРП2 [17, с. 39–40]. Враховуючи той факт, що УСДРП
вийшли зі складу КНУК, можемо припустити, що працівниками УСІ стали виключно
члени УПСР. Але через обмеженість коштів, виділених на організацію УСІ, можемо
1

2

Через суперечності між представниками “Східноєропейського інтернаціоналу”, а також через нестачу фінансування, оскільки останні місяці згаданий часопис видавався виключно
за кошти КНУК [17, c. 42–43]
Згаданий проект М. Грушевського про комплектування УСІ з представників політичних
партій, які входили в КНУК, є непрямим підтвердженням нашої гіпотези про статус
Інституту як офіційного прикриття Комітету. Проте це також вказує на те, що з осені 1919 р.
М. Грушевський усе ж вирішує, щоб УСІ виконував функції наукової інституції, тобто
сприяв розвитку “політики як науки”. Аналогічні міркування висловлює і В. Масненко [5,
с. 181–182].
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припустити, що вони не мали статусу постійних працівників Інституту. Адже відомо,
що єдиним постійним працівником Інституту, крім М. Грушевського, був бібліотекар
М. Кондратенко, причому, як зазначає Б. Матяш, “утримувати ще одну посаду через
матеріальну скруту було нереально” [4, с. 48].
Згідно з проектами УСІ, передбачалося два штатні розписи Інституту – у випадку
мінімального і у випадку максимального фінансувань. Згідно з першим варіантом, до
штату мали входити завідувач, секретар, заступник (“адьюнкт”) та писарі-перекладачі,
згідно з другим – ті ж працівники та ще 3–6 членів-співробітників або стипендіатів
[20, с. 201]. Проте в кінці жовтня М. Грушевський скорочує чисельність працівників до
3–4, не вказуючи, які вони повинні виконувати обов’язки [20, с. 203]. Ми припускаємо,
що це пов’язано з усвідомленням українським ученим марності сподівань на значну
фінансову допомогу від Директорії. Отже, як бачимо, реалізувати повністю проект
М. Грушевському не вдалося.
Український соціологічний інститут повинен був діяти в Женеві, де мала знаходитись бібліотека, канцелярія та помешкання [20, с. 201]. Відомо, що з 26 жовтня 1919 р.
М. Грушевський проживає в Женеві [17, с. 39], проте власного помешкання він, очевидно, не мав, оскільки в першому зверненні до українців Америки вказано таку адресу
для листування з М. Грушевським: Hotel de Paris, Geneve (Suisse) [13, с. 711]. Іншим
свідченням на користь нашого припущення є рішення КНУК від 17 грудня 1919 р.,
згідно з яким треба придбати будинок у Женеві, якщо українці Америки надішлють
кошти [13, с. 713]. Як вказано вище, українська діаспора здійснила одноразову пожертву
на діяльність М. Грушевського у серпні–вересні, а тому коштів на придбання будинку
в Женеві не виявилося. Отже, бібліотека УСІ зберігалася у приватному помешканні
М. Грушевського.
Протягом першого періоду діяльності Інституту не було реалізовано більшості завдань, вказаних у проекті Інституту. І головною причиною була нестача коштів. Попри
те, що М. Грушевський просив про 1312–1372 тис. або 1872 тис. швейцарських франків
на дворічну діяльність УСІ [20, с. 201–202], Директорія в серпні 1919 р. виділила йому
лише 400 тис. австрійських крон [17, с. 36; 25, с. 12]. З інших джерел фінансування можемо згадати КНУК, який у листопаді 1919 р. передав УСІ 3 тис. французьких франків
[13, с. 707]. Як бачимо, цих коштів було замало для організації повноцінної діяльності
інституту. М. Грушевський це розумів, а тому в січні 1920 р. він має зустріч з міністром
фінансів УНР Б. Мартосом про необхідність нових асигнувань для роботи УСІ. Проте
отримує відмову та пораду наразі обмежитися комплектуванням бібліотеки [17, с. 48]1.
Навесні 1920 р. М. Грушевський розуміє марність спроб організувати УСІ в
1

М. Грушевський вважав, що основна причина – особиста неприязнь до нього членів
Директорії. Зокрема, він вказує, що попри загальне схвалення проекту УСІ, С. Петлюра
відмовився надати необхідні кошти М. Грушевському [17, с. 39]. Так само засновник
Інституту згадував про заборону Г. Супруну видавати йому гроші, оскільки це означає
витрачати “валюту, підтримуючи протидержавну мою роботу” [17, с. 37]. Проте ми
вважаємо таке трактування дій уряду УНР перебільшенням, оскільки на той час Директорія
не довіряла фінансовим рішенням Г. Супруна та В. Темницького, вважаючи їх винними у
розтраті коштів УНР [26].
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Женеві. По-перше, згадане місто втрачало будь-яке значення з політичної точки зору:
1) українські політичні сили зрозуміли, що Ліга Націй, чий осередок мав бути в Женеві,
матиме малий вплив на світову політику; 2) Женевська конференція ІІ Інтернаціоналу,
яка мала відбутися в лютому 1920 р., переносилась на невизначений термін через розпад
самого Інтернаціоналу [17, с. 52]. Крім того, в Європі розпочалась фінансова криза, а
тому перебування в Женеві починало бути занадто дорогим, що загрожувало швидкою
витратою і так малих фондів УСІ, оскільки ні Директорія, ні українці Америки не
перераховували більше нових коштів для УСІ [17, с. 52–53]. Також ставало неможливим навіть збирати бібліотеку інституту, перебуваючи в Женеві: при пересилці книг з
Німеччини в Швейцарію, власники книгарень завищували ціни на 20–30%, оскільки
було запроваджено новий податок на експорт у країни з дорогою валютою [25, с. 12].
Крім того, вся політична активність УПСР перемістилась до Праги. Оскільки М. Грушевський прагнув долучитися до неї, то він змушений був переселитися до Праги
[17, с. 52–53]. Під впливом цих причин 2 квітня 1920 р. М. Грушевський ліквідовує
Женевський осередок УСІ і переїздить до Праги.
На основі вищенаведених міркувань було встановлено особливості функціонування
Українського соціологічного інституту в перший період діяльності з серпня 1919 р. по
березень 1920 р. Виявлено основні соціально-політичні причини, які спонукали М. Грушевського до створення цієї соціологічної інституції, а також вказано на специфіку
розуміння соціології та її завдань тогочасними українськими вченими та політиками.
Перспективою подальших досліджень є з’ясування особливостей функціонування
УСІ в наступні періоди – празький (1920–1921) та віденський (1921–1924), що дасть
можливість краще зрозуміти специфіку розуміння соціології українськими вченими
міжвоєнного періоду, а також особливості інституціоналізації української соціології
на еміграції в міжвоєнний період.
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The article offers analysis of first period in history of Ukrainian Sociological Institute
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ЖЕНЕВСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКРАИНСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(август 1919 – март 1920 гг.)
Д. Ю. Судин
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1, г. Львов, Украина, 79000,
dansudyn@gmail.com
В статье рассмотрено первый этап деятельности Украинского социологического
института (август 1919 – март 1920 гг.). Раскрыто социально-политические предпосылки формирования идеи М. Грушевского о создании украинского научного социологического учреждения в эмиграции: необходимость информирования западноевропейских
обществ об Украине и украинском национально-освободительном движении, а также
представительства политических интересов Украины на внешнеполитической арене.
Указано основные источники финансирования деятельности УСИ, выявлено основные направления функционирования этой институции в Женеве, а также установлено
организационную структуру и состав работников УСИ в этот период.
Ключевые слова: Украинский социологический институт, украинская социология
в эмиграции, украинская социология межвоенного периода, М. Грушевский.
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КОНЦЕПЦІЇ НАЦІЇ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ
ПОЧ. ХХ СТ.: СПРОБА КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ
Т. Д. Прокопишин
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
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У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст.
– О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації
концепту нації у доробках науковців. На основі сформованих критеріїв порівняння
теорій нації здійснено компаративний аналіз концепцій авторів.
Ключові слова: держава, нація, націогенез, історія української соціології, компаративний аналіз.

З моменту проголошення незалежності України відбувається легітимізація питання національного становлення. Проблеми етносу і нації стають об’єктом наукових
та громадських обговорень, що сприяє зростанню досліджень національної проблематики. Актуалізація цього питання пов’язана з тим, що питання нації, національної
приналежності є одними із ключових пунктів формулювання державної політики. Ці
запитання стали особливо актуальними після здобуття незалежності, оскільки фактично підіймають фундаментальні питання онтологічного характеру – хто ми є?, чого
ми прагнемо?
Останні політичні події, пов’язані із широким громадським обговоренням мовних
питань, свідчать про значні розбіжності між громадянами України й, комплексніше,
про несформованість концепції національного розвитку країни, в якому мова є одним
із ключових факторів. Процес розробки загальнонаціональної концепції розпочався
ще на поч. ХХ ст., але з огляду на політичну ситуацію та ідеологічні розбіжності між
її “творцями” не був завершений.
У��������������������������������������������������������������������������
контексті сучасних, часто необґрунтованих дискусій щодо особливостей формування української нації, які точаться між істориками та політологами, громадськими діячами та політиками, важливим і потрібним є комплексний аналіз теорій нації.
У цій статті ми розглядаємо праці українських учених поч. ХХ ст. й міжвоєнного
періоду: О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського
та М. Шаповала. Особлива увага до проблематики нації й націотворення спричинена
перманентною актуальністю цієї проблеми впродовж усього періоду історії України.
Можемо говорити про певну історичну тяглість, оскільки виокремлення національного
питання відбувалося як у період визвольних змагань 1917–1921 рр., так і після здобуття
Україною Незалежності. Для ґрунтовного аналізу теорій нації звертаємося до наукових
праць вказаних науковців.
© Прокопишин Т. Д., 2012
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З кін. ХІХ – поч. ХХ ст. поняття держави й нації стали об’єктом наукового
дослідження українських вчених. Можемо також стверджувати про актуалізацію питання нації на вітчизняних теренах, особливо в контексті загальноєвропейської тенденції
зростання уваги до питань національного самовизначення в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.
Питання нації було актуальним для низки українських вчених, які здійснювали свої
наукові дослідження у напрямку соціології. Особливістю української соціологічної традиції
був розвиток цієї молодої науки не лише на території України, яка входила до складу Російської
імперії, а й за кордоном. Розвиток так званої “діаспорної” соціології, на відміну від розвитку
соціологічної науки на території Російської імперії, кардинально відрізнявся. Більшість робіт
з питань нації, націєтворення з’явилося не на території Російської імперії, а за кордоном.
Інституціоналізацію соціології доповнювали теоретичні розпрацювання у новостворених наукових установах – Українському соціологічному інституті у Відні, Українському інституті громадознавства у Празі та Українській господарській академії в Подебрадах. В українських наукових інституціях за кордоном виходив друком соціологічний журнал “Суспільство”, видавалися наукові праці, дослідники із США, Чехії, Італії та інших європейських країн читали лекції.
Актуальним питання нації було й для європейських соціологів. Так, М. Вебер не вважається
теоретиком нації, але саме він у праці “Господарство і суспільство” та під час дискусії із
П. Бартом на засіданні Німецької соціологічної асоціації у 1912 р. сформулював низку концептуальних положень, які значною мірою вплинули на пізніших науковців, котрі займалися
цією проблематикою.
Дослідження сучасних українських науковців: Л. Винара, В. Згурської,
А. Зотової, В. Ігнатьєва, І. Каневської, Л. Кондратика, І. Кресіної, Л. Ляшук,
Т. Осташко, І. Передерія, О. Пріцака, С. Хутки та інших про національну проблематику
є радше фрагментарними та не формують цілісного уявлення про бачення українськими
вченими поч. ХХ ст. питань нації та держави.
Тому у статті ми намагатимемося виокремити концепції нації, виявити особливості
репрезентації нації та розробити схему порівняння концепту нації у наукових доробках
О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала.
Наша схема порівняння теорій нації українських науковців поч. ХХ ст. містить
такі критерії:
цілісність чи фрагментарність концепції;
визначення нації науковцями;
характеристика ознак нації та їхня об’єктивність / суб’єктивність;
визначення часу утворення нації;
співвідношення нації та держави;
співвідношення нації як спільноти чи суспільства;
виявлення “творців” нації (класи, верстви);
вплив ідеології, котра, на думку науковця, була найбільш релевантною для
існування нації.
Суспільство–капіталізм–нація Ольгерда-Іполита Бочковського
Концепцію О.-І. Бочковського можна впевнено назвати “найакадемічнішою”
українською теорією нації, адже ступінь наукової аргументації вирізняє науков-
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ця не тільки з-поміж українських дослідників тогочасності, але й багатьох світових
дослідників, котрі займалися національною проблематикою. Всі свої напрацювання
автор виклав у працях “Вступ в націологію” (1935), “Науки про націю та її життя” (1939)
та у низці наукових розвідок. Національні питання вчений визначав як “найактуальніші
справи нашої доби”, через що націогенетичні процеси створюють у всьому світі “гострий національний фермент” [1]. О.-І. Бочковський започаткував новий напрям наукових досліджень – націологію [2]. Він вважав її частиною соціологічної науки, а
конкретніше – спеціальною соціологічною дисципліною та “вислідком суспільних
процесів”. Об’єктом досліджень націології, на думку вченого, був процес утворення
нації в новітню добу. Високу якість розпрацювання проблематики підтверджує авторський поділ націології на ряд піддисциплін. Визначаючи архітектоніку націології,
автор виділяв такі складові науки: генетична націологія (дослідження етногенезу),
націоаналітика (дослідження елементів та структури модерної нації), націодинаміка
(дослідження національних рухів та суспільних процесів), етнополітика (дослідження
взаємин націй та держав), націософія (дослідження феномену нації з філософської
точки зору), націотипологія (визначення типів й класифікацій націй) [1].
Для автора ця “попередньо наведена схема” може мати доповнення, оскільки це
лише “робоча програма” архітектоніки нації. Стосовно дефініцій концепту “нація”,
то О.-І. Бочковський зазначає, що “немає досі жодної, яка була б науково загально
обов’язуючою” [1]. Причина цієї проблеми – у надмірній складності цього суспільного
явища. На думку науковця, неможливо дати універсальну дефініцію нації, окрім цього, завдання науки полягає, насамперед, у дослідженні явища, а не його визначенні.
Досліджуючи особливості етно- та націогенетики, вчений співвідносить з ними поняття
“нарід” та “нація”.
Аналізуючи ознаки нації, О.-І. Бочковський критикує тезу про існування виключно
об’єктивних ознак нації, виділяючи важливе місце й для суб’єктивних ознак. Об’єктивними
характеристиками нації, за визначенням автора, є раса, територія, мова, культура та релігія,
а також змагання народу за власну політичну та державну самобутність. Цим ознакам
дослідник надає особливої уваги, описуючи кожну в окремому розділі.
Визначаючи націю як “психоволюнтаристичну спільноту” автор наголошує й на
суб’єктивних критеріях. Саме національна свідомість та воля як суб’єктивні критерії
націогенезу є творчими силами, котрі формують модерні нації [1]. Автор наголошував
на великому значенні капіталізму, що сприяв національним процесам, був прихильником
модерністської концепції формування націй.
Націогенетичні тенденції, згідно з твердженнями О.-І. Бочковського, почали проявлятися у сер. XIX���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
ст., а Перша �������������������������������������������������������
c������������������������������������������������������
вітова війна активізувала політичний націоналізм. Визначення співвідношення понять “нація” та “держава” є для автора певною ренанівською
“квадратурою кола”, себто завданням, яке неможливо вирішити. “Соціологічно держава
та нація явища різного порядку” [1]. Вчений вважає, що завданням нової науки –
етнополітики буде конструювання такого типу держави, у якій будуть співвідноситися
національні та політичні кордони. Демократія та соціалізм позитивно впливають на
процес формування й розвитку тогочасних націй, та найкращою, на думку автора, мала
стати націократія (влада нації).
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Суспільство–релігія–нація Михайла Грушевського
На відміну від цілісної концепції нації О.-І. Бочковського, теорія нації М. Грушевського швидше фрагментарна. Нація як феномен не була головним полем для досліджень
науковця, хоча відігравала важливу роль в обґрунтуванні українського державотворчого
процесу. Після перебування у Парижі у 1903 р. він почав використовувати історикосоціологічний метод досліджень у своїх працях [3, с. 109].
Основні думки М. Грушевського, пов’язані із національною проблематикою, можна знайти у працях “Хто такі українці і чого вони хочуть?” (1918) та “На порозі нової
України” (1918). У своїх дослідженнях автор не дав визначення поняттю нації, а говорив лише про “народ”. У цьому питанні дотримувався поглядів С. Дністрянського
і писав про синонімічність цих концептів. Розмірковуючи над тим, хто такі українці,
М. Грушевський виділяє три характеристики:
ті, хто родився і виріс з українською мовою на устах;
ті, хто хоче іти спільно зы своїм народом;
ті, хто хоче працювати для добра народу, боротися за його свободу і кращу
долю [4, с. 120].
Науковець підкреслює, що членом українського народу є “не тільки хто природжений українець, а також і всякий той, хто щиро хоче бути з українцями, і почуває себе їх
однодумцем і товаришем” [5, с. 113]. Рід, віра чи знання не є важливими при визначенні
особи як українця. Можемо зробити висновок про відстоювання політичного, а не
культурного формату української нації.
На думку М. Грушевського, після повстання Б. Хмельницького українська
народність виокремилася від білоруської. Саме Хмельниччина пробудила національну
свідомість тогочасних українців [6, с. 294]. У роботах науковця можемо спостерігати
певну “термінологічну плутанину”, оскільки поняття “нація”, “держава”, “національна
меншина” подаються не чітко й часто взаємозамінюються. Стосовно понять “держава”
й “народ”, то перше у розумінні вченого – це поняття метафізики романтичного періоду,
друге – анархістично-соціалістичний термін [7, с. 143].
Держава і нація для М. Грушевського, на відміну від О.-І. Бочковського, є поняттями
одного порядку. Описуючи революційні процеси 1917–1921 рр., науковець говорить
про формування модерної нації. Саме тому ми вважаємо його прибічником модерної
версії утворення націй та політичного формату її функціонування.
Описуючи майбутній розвиток України, М. Грушевський акцентує увагу на кількох
моментах. По-перше, народ, який “вступає на новий шлях”, має, перш за все, “випростуватись”, себто стати впливовим актором та знайти своє власне місце на геополітичній
арені Європи. Цей процес національного росту має бути свідомо підтриманий “усіма
усвідомленими елементами нашого громадянства”. По-друге, Україна не повинна обирати ні європейського, ні московського варіантів розвитку. Завдання – знайти третій
варіант розвитку країни, тобто “знайти себе і не збиватись на чужу дудку”. При цьому,
попри перешкоди і старі навички – особливості українського менталітету, автор закликає
не форсувати події, а поступово досягати поставленої цілі [8, с. 55].
Ідеальною формою держави для М. Грушевського була національно-територіальна
автономія України в складі Федеративної Російської республіки. Ця широка автономія
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мала б включати всі території, де українці становлять більшість – у тому числі частину
Бессарабської, Городенської, Мінської, Курської, Донської, Чорноморської й інших
губерній Росії. Це територія української нації.
При поясненні процесів етногенезу й націєтворення науковець часто використовував фізичну термінологію. “Треба хотіти бути нацією, треба в тім напрямку працювати
сильно, рушити всі суспільні засоби – перетворити потенціальну енергію етнографічного
існування в динаміку національного розвою. Етнографічна окремішність – це статика,
національне життя – продукт волі, динамічної енергії народу”. З цього можемо припустити, що для існування нації, у розумінні М. Грушевського, одним із найважливіших
концептів є “воля”, себто суб’єктивний чинник [7, с. 145].
Суспільство–еліта–нація В’ячеслава Липинського
Концепцію нації В. Липинського у науковій літературі визначають як “класократичну”. Порівнюючи цю концепцію із доробками інших дослідників, праці яких є
предметом цього дослідження, можна виділити певні відмінності. Насамперед, варто
закцентувати увагу на головній відмінності – політологічному дослідницькому векторі
науковця. За В. Липинським, класократія – форма організації правлячої еліти, коли в
соціумі існують класи, що володіють засобами виробництва. Концепцію нації вченого некоректно ідентифікувати як цілісну і комплексну, оскільки поняття “нація” не є
центральним концептом його напрацювань. Більшу увагу приділено поняттям “еліта”,
“національна ідея”, “територіальна нація”, “держава”.
Нація – продукт складних взаємовідносин держави і громадянства. “Нація –
реалізація хотіння до буття нацією” [8, с. 471]. В. Липинський не виокремлює конкретних об’єктивних чи суб’єктивних ознак нації, а виділяє чотири передумови, які
потрібні для формування й розвитку нації:
1) існування на території держави політично активної верстви;
2) здатність цієї верстви до обмеження свого імперіалізму та містицизму;
3) здатність цієї верстви до розвитку в собі почуття патріотизму;
4) існування добрих організаторів ідеології і добрих виробників продукції.
Головною передумовою виникнення нації є бажання працювати на користь нації.
Процес об’єднання нації не може відбутися без територіального патріотизму. Термін
“територіальний патріотизм” передбачав сприяння розвитку власної території та основі
солідарності її мешканців. Умова реалізації територіального патріотизму – об’єднання
етнічної території українських земель. Іншою важливою ознакою нації був процес
вироблення національної ідеї. В. Липинський розглядає національну ідею як чинник
консолідації й розвитку української нації. “Тільки коли існує об’єднана спільна ідея
української національної незалежності, можемо говорити про існування української
нації” [9, с. 40]. Національна ідея – це своєрідна парадигма життя народу, система його
поглядів і загальних принципів життєдіяльності. Ці принципи базуються на спільній
території, мові, побуті, культурі, звичаях і традиціях. Національна ідея є світогляднодуховним чинником становлення нації [9, с. 41]. Велику роль у процесі національної
консолідації нації відіграє провідна суспільна верства.
В. Липинський виділяє 5 суспільних класів: промисловий, фінансовий,
комунікаційний, хліборобський прошарки та інтелігенцію. Саме хліборобському класу
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науковець відводить провідне місце у націотворчому процесі. Хліборобський клас, на
думку В. Липинського, має складатися із тих, хто продукує хліб – поміщиків, селян,
міщан тощо [10, с. 465].
Окрім класу хліборобів, велике значення у державотворчих і національних процесах відіграє національна аристократія. Розуміння цього терміна В. Липинським є
доволі меритократичним, оскільки під поняттям “національна аристократія” він розуміє
“найкращих в даний історичний момент серед нації людей, що є організаторами, правителями або керманичами нації” [4, с. 2].
Автор виділяє три джерела влади: міліарну силу, економічну силу та інтелектуальну
силу. Кожному джерелу характерний тип державної антропології: “войовники”, “продуценти” та “інтелігенти”, відповідно [11, с. 2].
Особливу увагу науковець звертає на тісний взаємозв’язок нації та держави. В.����
 ���
Липинський наголошував на неможливості існування нації без держави і держави без
нації. Найкращою формою державного устрою, на думку вченого, є спадкова монархія
– Гетьманство.
Суспільство–право–нація Володимира Старосольського
Концепція В. Старосольського є однією із найбільш розпрацьованих концепцій
нації серед доробків українських учених поч. ХХ ст. На відміну від М. Грушевського,
В. Липинського та М. Шаповала, наукові здобутки яких лише частково торкалися
національної проблематики, теорія націй В. Старосольського, як і О.-І. Бочковського, є
доволі цілісною і комплексною концепцією. Основні тези викладені у його найвідомішій
праці – “Теорії нації” (1922). На думку вітчизняної дослідниці І. Кресіної, ця праця є одним із найбільших досягнень українських учених, які були представниками
національно-демократичного напряму у соціології [12, с. 20].
Науковець визначає націю як атомістичне утворення; суму, збірну назву для якоїсь
кількості людських одиниць, що відзначається власними прикметами. Визначаючи
ознаки нації, В. Старосольський погоджується з твердженнями українського історика
С. Рудницького і серед основних прикмет визначає расу, культуру й територію. На
його думку, ці три чинники є об’єктивними критеріями визначення нації. Розглядаючи культурний чинник, варто звернути увагу на мову, яка є визначальною складовою
культури, та історичні традиції. Водночас сама культура не є визначальним чинником
нації. Щодо території, то вона має практичний характер для нації і теоретично має
бути притаманна кожній державі. Але зв’язок тут, як логічно зазначає І. Кресіна, не
абсолютний, оскільки є і винятки – цигани, євреї, діаспора тощо. Ще одним чинником
творення нації є реалізація політичної волі її жителями, себто політичність нації. Незважаючи на більшу кількість об’єктивних ознак формування нації, В. Старосольський,
усе ж таки, ключовою визначає суб’єктивну прикмету – бажання й волю до об’єднання.
Визначаючи націю як “твір психольогії”, автор пише, що саме суб’єктивна характеристика є суттю зв’язку нації [13, с. 45]. Національна свідомість – один із найголовніших
показників існування нації. Описуючи розвиток нації в історичному контексті, В. Старосольський є прихильником модерністської концепції й зазначає, що нація є “витвором
нової доби”. На думку вченого, “старовина не знала націй”, тому про відродження націй
говорити некоректно – правильніше говорити про “народини націй” [13, с. 70]. Нація
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у хронологічній перспективі змінює нарід, який, у свою чергу, є наступником племені.
Говорячи про націю як політично активну народність і визначаючи політичний чинник
формування нації, автор особливу роль відводить також і державі.
Нація, на думку В. Старосольського, “мусить заволодіти наймогутнішим історично
даним суспільством – державою” [13, с. 104]. Нація є природним власником держави. Концепти “держава” та “нація” повинні бути взаємно доповнюваними. Оскільки
сутність обох – “стремління до злиття”, то певним ідеальним типом, на думку вченого,
є національна держава, де нація є демократичним центром людських надособистісних
інтересів [14, с. 109]. Водночас нація, за словами автора, не завжди є важливою для
держави. Доказом цієї тези є існування країн, де панує абсолютизм. У той час найкращим варіантом для функціонування нації є демократія. Власне, “народини” нації
тісно пов’язані з “народинами демократії”. З огляду на “тьоннісівську бінарність”
суспільство-спільнота, нація для В. Старосольського – це гемайншафт (Gemeinschaft)*,
оскільки творчим чинником нації є не “свідома”, а “стихійна” воля.
Аналізуючи статтю “Нацiональний i соцiяльний момент в українськiй iсторiї”
(1915), можемо з’ясувати бачення автором української національної проблематики
того часу. Доволі негативно описуючи соціальні процеси, які відбувалися у період
існування Київської Русі та козацтва, автор фокусує увагу на Переяславській угоді,
особливо акцентуючи увагу на дипломатичних прорахунках українських керманичів.
Ще більш негативним явищем було виділення козацтва в окрему соціальну верству,
що стало розчаруванням українського демосу, яке було джерелом наповнення рядів
козацтва. На фоні Руїни, яка тривала до ХІХ ст., “вибухнула ясним полум’ям” постать
Т. Шевченка. Поет для В. Старосольського був “апостолом соціального та Прометеєм
політичного визволення селянства” [14, с. 10].
Суспільство–скупчення–нація Микити Шаповала
Проблематика етнонаціонального розвитку України була пріоритетною для одного із засновників української соціології, який відзначився у сфері інституціоналізації
соціологічної науки – М. Шаповала. З огляду на це, національна проблематика відігравала
одну із ключових позицій у дослідженнях ученого. Головною дослідницькою ділянкою
було обґрунтування існування соціологічної науки й імплементація доробків світових
учених до вітчизняної соціології [15]. Саме тому не можна говорити про існування
цілісної концепції нації у творчості М. Шаповала, а, радше, про наукове дослідження
деяких проблем, які стосуються національної проблематики.
Нація, у розумінні науковця, це соціальна спільність, котра займає певне місце
в соціальній структурі суспільства і динамічно розвивається в ньому, періодично виступаючи суб’єктом боротьби інтересів [16, с. 67]. Як зазначає М. Шаповал у праці
“Соціологія і політика. Підручник із соціотехніки” (1926), описуючи діяльність та
логіку мислення українців, можна звернути увагу на виокремлення особливого місця
для національної мови, через яку вони вважають себе окремою сукупністю людей.
Інші чинники формування нації – релігія, територія і раса. Особливу увагу дослідник
зосереджував на культурно-психологічних чинниках, навколо яких починалася окрема
“психологічна організація”, перша система національного зв’язку. М. Шаповал був
упевнений, що в культурі як факторі націогенезу проявляється також і суб’єктивний
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фактор – національна свідомість. У віршах Г. Сковороди та піснях І. Котляревського, на
думку дослідника, можна було простежити новий феномен – відображення культурної
свідомості нації. І. Котляревський став першим творцем української національної
свідомості. Саме із зачинателя української літературної мови, на думку М. Шаповала,
починається процес переформатування української етнічної групи в націю. У “Загальній
соціології” (1934) науковець пише, що тільки зараз [1934] “українці власне стають
нацією” [17, с. 93].
Механізм творення нації, на думку М. Шаповала, складається із чотирьох етапів,
кожному із яких притаманний конкретний тип людської організації:
1) лінгвістично-професійне скупчення (мовно-хліборобське);
2) племінна верства, що характеризується діяльністю чинників мови, релігії і
раси;
3) народність (як мовно-територіальна верства);
4) нація (потрійна кумулятивна верства), що сформувалася під час національного
відродження і змагання за державність.
Науковець був прихильником модерністської концепції формування нації. Для
М. Шаповала ідеалом держави була Українська соборна, самостійна, трудова
соціалістична республіка [18, с. 26]. Диктатура більшовиків обов’язково повинна
змінитися на міжнародну демократію [18, с. 59].
Аналізуючи роботи українських науковців поч. ХХ ст., дослідницьким вектором
яких були нація й національні питання, можемо зробити висновки.
По-перше, оцінюючи рівень цілісності / фрагментарності концепцій нації, можемо
виокремити дві теорії нації – теорію О.-І. Бочковського та В. Старосольського, котрі є
комплексними, різнобічними й науково описують проблематику нації, тобто є найбільш
академічними. Роботи М. Грушевського, В. Липинського та М. Шаповала були більш
фрагментарними та якщо й описували національну проблематику, то виключно у певних контекстах.
По-друге, основними характеристиками нації є територія, культура і мова –
на їхній важливості наголошують усі вчені. Важливими також є релігія (виділяли
О.-І. Бочковський, М. Грушевський та М. Шаповал) та раса (виділяли О.-І. Бочковський, В. Липинський та В. Старсольський). О.-І. Бочковський, В. Старосольський та
М. Шаповал чітко обґрунтовують існування суб’єктивного фактора творення нації –
національної свідомості або волі до об’єднання. Для М. Грушевського та В. Липинського
важливою характеристикою є “праця й життя в ім’я України”. О.-І. Бочковський та
В. Старосольський одним із об’єктивних факторів творення нації вважають політичність
нації, тобто державну інституціоналізацію. Таким чином узагальненою дефініцією
нації може бути таке визначення: нація – це спільнота людей, об’єднаних спільною
територією, культурою, мовою, релігією, расою та волею до об’єднання, яка має стати
головним чинником у реалізації процесу політизації нації.
По-третє, всі науковці були прихильниками модерністської теорії нації, оскільки
вважали, що станом на момент їхніх досліджень українська нація “викристалізовувалася”. Найбільш відповідним форматом функціонування нації для авторів є політичний,
а не культурний формат.
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По-четверте, у вищеназваних дослідженнях співвідношення понять “нація” та
“держава” є майже ідентичними. Всі вони, окрім О.-І. Бочковського, вважають, що
нація та держава є концептами одного порядку, які здійснюють взаємовплив та мають
бути взаємодоповнюючими. Лише для О.-І. Бочковського визначення співвідношення
цих понять є неможливим.
По-п’яте, для всіх науковців нація є прикладом спільноти, яка формується на
основі волі до об’єднання та ірраціональній волі. Такої позиції дотримуються
О.-І. Бочковський, В. Старосольський, М. Шаповал. Інші науковці – М. Грушевський
та В. Липинський – не дають чіткої відповіді на питання приналежності нації до суспільства чи спільноти, але, з огляду на передумови існування нації, які виділяють учені,
можна припустити, що вони радше також розглядають “націю як спільноту”.
По-шосте, стосовно суспільних прошарків, які мають брати ключову роль у “творенні” нації, лише В. Липинський чітко дає відповідь – це хліборобський клас, а також
ополячена еліта. М. Грушевський вважав, що всі, хто власне є українцями, а також “хоче
бути з українцями, і почуває себе їх однодумцем і товаришем”, можуть відігравати важливу роль у націєтворчому процесі. Інші автори не описують конкретних суспільних
прошарків, котрі б взяли на себе роль “творців” української нації.
По-сьоме, аналізуючи формат існування держави й ідеологію, можемо виділити
декілька позицій дослідників. О.-І. Бочковський, обґрунтовуючи націологію, вважав,
що найкращою ідеологією для країни буде націократія. Для М. Грушевського ідеальним
типом функціонування української держави мала стати національно-територіальна
автономія України в складі Російської федеративної республіки. В. Липинський наголошував на важливості монархічної форми правління, тому найкращою для країни
науковець визначав форму спадкової монархії та Гетьманату. На думку М. Шаповала,
міжнародна демократія є найбільш придатною для України.
Незважаючи на всі перепони, які супроводжували розвиток вітчизняної соціологічної науки, українські науковці поч. ХХ ст. змогли сформувати певний “теоретичний
фундамент” функціонування української держави, проте процес його формування
продовжується і сьогодні.
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NATION CONCEPTS IN WORKS OF UKRAINIAN SCIENTISTS
AT THE BEGINNING OF THE 20ST CENTURY: ATTEMPT OF
COMPARATIVE ANALIZE
T. Prokopyshyn
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Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,
taras.prokopyshyn@gmail.com
Nation concepts of Ukrainian scientists at beginning of the twentieth century –
O.-I. Bochkovskyi, M. Hrushevskyi, V. Lypynskyi, V. Starosolskyi and M. Shapoval are
considered. An overview of main positions and features of these concepts is conducted.
Based on the formed criteria the comparative analysis of theories of the natiogenesis is made.
Key words: state, nation, national genesis, history of Ukrainian sociology, comparative
analysis.
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КОНЦЕПЦИИ НАЦИИ В ТРУДАХ УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА: ПОПЫТКА КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА
Т. Д. Прокопышин
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1, г. Львов, Украина, 79000,
taras.prokopyshyn@gmail.com
В статье рассмотрены концепции нации украинских ученых нач. ХХ в. –
О.-И. Бочковского, М. Грушевского, В. Липинского, В. Старосольского и Н. Шаповала.
Проведен обзор основных позиций и выявлены особенности репрезентации концепта
нации в работах ученых. На основе сформированных критериев сравнения теорий
нации осуществлен компаративный анализ концепций авторов.
Ключевые слова: государство, нация, нациогенез, история украинской социологии,
компаративный анализ.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ
УДК 316.35:39]:316.7

ВПЛИВ УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ НА ПРОЦЕС МОВНОЇ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ
(КРИМСЬКИХ ТАТАР І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН)
В УМОВАХ СУЧАСНОГО КРИМУ
Р. Д. Куртсеітов
Кримський інженерно-педагогічний університет,
вул. Маршала Жукова, буд. 27, кв. 52, м. Сімферополь, Україна, 95035,
kurtseitov@mail.ru
У статті розглянуто проблему мовної соціалізації дітей кримських татар і
національних меншин дошкільного та шкільного віку в системі освіти Автономної
Республіки Крим, вплив інституту освіти на мовну наступність поколінь.
Ключові слова: мовна соціалізація, мовна наступність, кримськотатарська мова,
рідна мова, етнічні меншини.

Сучасні глобалізаційні процеси, крім економічного прогресу й зростання
матеріального добробуту населення розвинутих держав, призводять до нівелювання
етнічної культури та уніфікації світової. Вони є серйозною загрозою для збереження
етнічної ідентичності та розвитку нечисленних етносів, сприяють їх мовній і культурній
асиміляції. Мовна соціалізація – процес засвоєння індивідом мови оточення і, насамперед, членів родини. Формування мовної компетенції, оволодіння рідною мовою в сучасних умовах піддаються певним деформаціям під впливом домінуючого мовного оточення, а також впливу різноманітних інформаційних каналів. Одним із найважливіших
соціальних інститутів, який може стримувати негативний вплив цих процесів на мови
й культури щодо нечисленних етносів та їх найбільш вразливу частину – молодь, є
освіта рідною мовою. У проекті Концепції мовної освіти України також визначається
її вагомість – “Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові
вимоги перед освітою, що відіграє вирішальну роль у становленні молодої людини.
Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною
цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну умову становлення, всебічного розвитку, самоствердження та творчої самореалізації духовно багатої особистості” [1].
Уже минуло понад двадцять років від початку відродження освіти кримсько© Куртсеітов Р. Д., 2012
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татарською мовою в Криму, але актуальність проблеми збереження й розвитку
кримськотатарської мови, як і мов етнічних меншин, не зменшилася, а навпаки,
загострюється. Неспромога вирішити цю проблему протягом тривалого часу, з одного
боку, загрожує нормальному функціонуванню мов, а з іншого – збереженню етнічної
ідентичності етносів і, насамперед, його молодого покоління. До сьогоднішнього дня
політичні, соціальні, культурні наслідки тотальної депортації кримськотатарського
народу, етнічних меншин вірмен, болгар, німців, греків у 1941 та 1944 рр. не подолано. Тоталітарним режимом було ліквідовано національно-територіальну автономію
кримськотатарського народу, у якій кримськотатарська мова поряд з російською мала
державний статус. Усю систему освіти рідною мовою, книжкові фонди бібліотек та
приватних зібрань, наукову та навчальну літературу кримськотатарською мовою було
повністю спалено й знищено. Кримськотатарський народ і його мова були виключені
з реєстру народів і мов СРСР, створено жорстку та довготривалу за часом систему
обмежень. Без осмислення суті, масштабів та наслідків цього злочину важко уявити,
якої шкоди було завдано духовній, матеріальній культурі репресованого народу і, в
тому числі, у мовній сфері, яку тоталітарний режим цілеспрямовано деформував понад півстоліття.
Два покоління етносу, які народилися та виросли поза межами історичного середовища проживання (з 1944 до 1989 рр.), частина представників третього покоління,
яка також виросла в місцях заслання, за час, що минув з початку повернення кримських
татар на історичну батьківщину, не вивчали рідної мови. Соціокультурну спадкоємність
поколінь значною мірою було порушено. Після піввікового заслання і насильницького утримання в місцях депортації процес самостійного повернення на історичну
батьківщину кримськотатарського народу затягнувся на десятиліття. Незважаючи на
труднощі повернення, яке почалося на початку 90-х років минулого століття, близько
300 тисячам кримських татар вдалося повернутися на історичну батьківщину та ще
4907 особам – представникам депортованих етнічних меншин вірмен, болгар, греків,
німців (2010 р.). Цей процес триває.
В умовах, коли значною мірою порушено природну мовну спадкоємність поколінь,
бо родині важко виконувати функцію мовної соціалізації через те, що батьки не вивчали
рідну мову, значення інституту освіти значно зростає. Як показує світова практика, у
відродженні мов – івриту (Ізраїль), кашубської (Польща) та інших мов, освіта є ключовим соціальним інститутом. На це вказують і численні дослідження в цій галузі, а
також дослідження суміжних наук: соціолінгвістики, етнолінгвістики, психолінгвістики,
етносоціології та інших наук. Проблему функціонування кримськотатарської мови
на сьогодні вивчено недостатньо, її розгорнуто у працях відомих вчених-філологів
– А. Емірової [2], А. Меметова, К. Мусаєва [3]. Соціолінгвістичний аналіз стану
кримськотатарської мови й вирішення існуючих проблем найбільш повно представлені
в працях професора Аділе Емірової [4]. Водночас велике значення для наукового осмислення цієї проблеми можуть мати результати соціологічних досліджень, які акцентують
увагу на соціальних аспектах проблеми – соціокультурних механізмах функціонування
мов, мовної соціалізації, системи освіти загалом та її складової частини – освіти рідними
мовами – зокрема.
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Мета дослідження – визначити стан вивчення та навчання кримськотатарською
мовою й мовами етнічних меншин у системі дошкільної та шкільної освіти Криму,
його вплив на мовну соціалізацію, мовну компетентність дітей.
До низки завдань дослідження належить аналіз стану навчання та виховання
кримськотатарською та мовами етнічних меншин у дитячих дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), вивчення та навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Автономної Республіки Крим за останні двадцять років, визначення шляхів вирішення
існуючих проблем.
Соціалізація дитини починається в родині, де вона засвоює рідну мову, норми
поведінки, базові елементи етнічної культури. На відміну від однолітків, які жили в
минулому столітті у родині з традиційним укладом, у сучасної дитини безтурботне
дитинство стає все коротшим і коротшим через те, що батьки намагаються навчити
свою дитину читати, писати, засвоїти комп’ютер та інші досягнення цивілізації ще до
вступу до школи, адаптувати її до сучасних умов.
Система дошкільної освіти в Автономній Республіці Крим, куди потрапляє дитина
з родини, здебільшого мономовна (російськомовна). За даними відділу соціального захисту дитинства та виховної роботи Міністерства освіти і науки АР Крим, з 489 функціонуючих державних (комунальної власності) дитячих дошкільних навчальних закладів
(ДНЗ) тільки 1 з кримськотатарською мовою навчання і виховання у сільській місцевості, де виховуються лише 67 дітей. Ще 17 груп (483 дитини) з кримськотатарською
мовою навчання і виховання функціонує у всіх інших ДНЗ півострова (2010/2011н. р.)
[5]. Усього, за даними МОНМС АРК, у цьому навчальному році (2011/2012 р.) в 21 ДНЗ
у 27 групах навчається і виховується 625 дітей кримськотатарської національності. Наприклад, кількість дітей, які виховуються угорською 3451 (70 ДНЗ), румунською 2444 (45
ДНЗ) [5]. Загальна чисельність угорців та румун дорівнює чисельності кримських татар.
Груп з українською мовою навчання ще менше. Українці в Криму, які є фактично
регіональною меншиною (проживає понад 500 тис. осіб), мають мінімальний обсяг
виховання рідною мовою своїх дітей, діти інших етнічних спільнот зовсім не виховуються рідною мовою. Найбільшій мовній асиміляції піддаються діти найактивнішої в
соціальному відношенні частини батьків, що працюють і змушені через це віддавати
своїх дітей у ДНЗ. У ДНЗ з нерідною мовою виховання діти піддаються системній
мовній асиміляції. Цей механізм діє з середини 40-х років ХХ ст. і до цього часу. За
існуючої демографічної ситуації зі збільшенням народжуваності за останні 3–5 років
потреба в ДНЗах збільшилася. Утворилися черги в дитячі садки. У цій ситуації для
більшості батьків на першому місці стоїть завдання – влаштувати дитину в дитячий
садок. Унаслідок цього діти, у більшості випадків, стають заручниками існуючої мономовної системи виховання. Відсутність вибору мови навчання і виховання у дитячих
садках обертається для дітей порушенням їхнього природного права засвоювати мову
своїх батьків і етнічної спільності, долучатися до культури свого народу, зберігати соціокультурну спадкоємність поколінь. Зовні демократична норма вибору мови навчання і
виховання батьками дітей (за відсутності можливості вибору та ігноруванні прав дітей)
призводить до негативних соціокультурних наслідків. “За допомогою рідної мови діти
починають пізнавати навколишній світ, входити в людську спільноту, прилучатися до
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національної та світової культури, щоб потім, вийшовши зі стін навчального закладу,
продовжувати розвивати її далі як невід’ємну частину загальнолюдської культури. Як
форма існування і вияву національної та особистісної самосвідомості рідна мова є засобом самопізнання, саморозвитку і самовираження людини, формування нового типу
особистості й суспільних відносин у полікультурному світі” [1]. Втрата або незнання
рідної мови після декількох років виховання в дитячому садку позбавляє в більшості
випадків можливості вибору школи з рідною мовою навчання. Батьки, знаючи рівень
та можливості мовної комунікації своїх дітей, намагаються не ускладнювати їм шкільного життя.
В умовах сучасного Криму кримськотатарські діти, які не володіють або погано
володіють рідною мовою, починають вивчати її у першому класі загальноосвітньої школи майже як “іноземну мову”. У класах першого ступеня на її вивчення відводиться лише
одна година на тиждень. Уроки читання і писання чергуються потижнево. На відміну від
загальноосвітніх шкіл, де проблеми пов’язані з вивченням і навчанням рідною мовою
набагато складніші через відсутність учителів-предметників немовних навчальних
дисциплін, адаптованих посібників, що враховують сучасний стан кримськотатарської
мови та її термінологічної бази, яка майже півстоліття не розвивалася через максимальне
звуження галузей її застосування, ДНЗи, що забезпечені певною мірою навчальною
та навчально-методичною літературою під час проведення відповідної організаційної
роботи за дуже короткий час змогли б вирішити цю проблему. Фахівців із кваліфікацією
“Дошкільне виховання” для дитячих навчальних закладів ось уже як 14 років випускає
РВНЗ ”Кримський інженерно-педагогічний університет”. Кафедра дошкільного виховання веде цілеспрямовану навчальну, навчально-методичну та науково-дослідницьку
роботу, пов’язану з підготовкою бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціалізацією за
водночас трьома паралельними мовами навчання і виховання – українською, кримськотатарською, російською. Щорічний випуск денної та заочної форм становить 50
осіб. Викладачами кафедри захищено кандидатські дисертації у провідних наукових
установах АПН України. На сьогодні підготовлена достатня кількість фахівців, яка
може повністю забезпечити потреби ДНЗів Автономної Республіки Крим, підготовлено
навчально-методичне забезпечення, але водночас реалізація на практиці стикається з
багатьма труднощами, найчастіше суб’єктивного характеру.
У системі шкільної освіти Автономної Республіки Крим учні – кримські татари
становлять близько 20% від числа всіх учнів загальноосвітніх шкіл, їх співвідношення
до загальної чисельності має тенденцію зростання. Якщо в сільських та міських школах
південного берега Криму їх чисельність незначна, то в передгірних і степових районах варіює від 15% до 50% (Білогірський район). Реалізація конституційного права
на вивчення та навчання рідною мовою в Автономній Республіці Крим стикається з
великими труднощами.
Проведений нами аналіз стану справ у цій сфері за останні 20 років показав
наявність невирішених проблем, які мають стійку тенденцію до ускладнення. У 1989
році після 45-річної перерви в Криму заново починається викладання в різній формі
кримськотатарської мови та літератури (факультативно, як предмет – поглиблено). Протягом перших десяти років з великими труднощами за активної участі громадськості
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часто в гострій конфліктній ситуації було відкрито перші школи з кримськотатарською мовою навчання здебільшого у пристосованих приміщеннях (старі будівлі шкіл,
порожні дитячі садки). При цьому жодну з понад 600 загальноосвітніх шкіл (навіть у
великих містах) не було перепрофільовано з урахуванням контингенту учнів у школу
з кримськотатарською або українською мовою навчання.
Ситуація стала погіршуватися з кінця 90-х років. Аналіз останніх чотирьох навчальних років показав наявність серйозних невирішених проблем у цій сфері освіти,
які суттєво впливають на мовну ситуацію в Криму.
У 2008–2009 навчальному році в школах Автономної Республіки Крим навчалося
34 405 учнів – кримських татар. Із них тільки 8,5% навчалося в школах з рідною мовою
навчання (15 шкіл). 7,8% дітей навчалося в класах з рідною мовою навчання в школах
з двома / трьома мовами навчання. У 2010–2011 навчальному році шкіл з російською
та кримськотатарською мовами навчання функціонує – 23; з російською, українською,
кримськотатарською мовами – 39. Варто зазначити, що класи з кримськотатарською
мовою у школах з 2–3 мовами навчання функціонують тільки в початковій школі
(першого ступеня, 1–4 класи). В основній школі (другий ступінь) і старших класах
(третій ступінь) навчання ведеться російською мовою. У статистичних звітах МОН
Автономної Республіки Крим не уточнює цей суттєвий момент і тим самим фактично
дезінформує громадськість і центральні органи державної влади про стан справ у
цій сфері. У вишах АР Крим підготовка вчителів-предметників (біологів, географів,
математиків, фізиків, хіміків і т. д.) з кримськотатарською та українською мовами навчання не ведеться, що не тільки виключає нормальне функціонування цих класів та
шкіл, але і повністю перешкоджає їх розвитку. За більш ніж 60 років з часу масового
переселення українців до Криму не було вирішено проблему підготовки фахівців з
українською мовою навчання. Вивчення у школі тільки мови і літератури призвело
до того, що українську мову назвали рідною за даними перепису населення (грудень
2001 р.) 10,1%, тоді як українці становлять 24,3% населення Автономної Республіки
Крим. Тривалий за часом своєрідний “соціолінгвістичний експеримент” призвів до
того, що лише незначна частина українців, які проживають у Криму, у побуті розмовляє
рідною мовою, у громадській сфері лише представники нечисленних національнодемократичних і просвітницьких організацій.
Кримськотатарська мова загалом і в сфері освіти зокрема повторює шлях української
мови. У 15 школах з рідною мовою навчання тільки в початкових класах предмети вивчають кримськотатарською мовою, наступні сім років діти навчаються російською
мовою. Матеріально-технічне забезпечення цих шкіл не відповідає сучасним вимогам,
окрім трьох шкіл, усі інші розміщуються в пристосованих будівлях, у 10 школах немає
спортивних залів, не вистачає їдалень та іншої соціальної інфраструктури. В одній
із 15 шкіл (Ганнівській ЗОШ 1-го ступеня ) навчається всього 16 учнів (с. Ганнівка
Білогірського району). Усі ці чинники знижують мотивацію навчатися в школах з рідною
мовою навчання. Із 15 шкіл тільки сім у правочинних документах фіксуються як школи
з кримськотатарською мовою навчання. Школи з 2–3 мовами навчання здебільшого
не мають у правочинних документах навіть натяку на їх мовний статус, що дає змогу
адміністраціям вирішувати питання про організацію класів з рідною мовою навчання. За

Вплив установ системи освіти на процес мовної соціалізації дітей...

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

67

фінансових труднощів саме ці класи підлягають “оптимізації”, тобто ліквідації шляхом
об’єднання з класами із домінуючою мовою навчання. У 2009–2010 навчальному році
23,0% учнів кримських татар із різних причин не вивчали рідну мову. Факультативно
вивчали рідну мову 9,0% по 1 годині на тиждень без підсумкової оцінки. Кількість
тих, які не вивчали або вивчали факультативно, становила 32,0% усіх учнів кримських
татар. Ці учні не мають шансів оволодіти рідною мовою в школі.
51,5% із тих, що вивчають рідну мову і літературу як предмет, так само не повною мірою задовольняють свої мовні потреби через мінімальну кількість годин, що
відводиться на вивчення рідної мови. У загальноосвітніх школах АРК з російською
мовою навчання (593 шкіл) нині навчається 91,7% учнів – кримських татар, у
навчальних планах яких не відводяться години на вивчення кримськотатарської мови.
У кращому випадку її включають до варіативної частини навчального плану і відводять
1–2 години на тиждень загалом на вивчення мови та літератури.
Вивчення усіх мов у школах є обов’язковим, окрім рідної кримськотатарської.
Кількість відведених на вивчення кожної з обов’язкових мов годин у 2–3 рази перевищує
час, що відводиться на вивчення кримськотатарської мови, а це не сприяє її засвоєнню.
Уроки кримськотатарської мови у розкладі ставлять сьомими чи восьмими, що створює
великі труднощі для учнів, особливо в сільській місцевості взимку, де завжди існує
проблема з підвезенням дітей до школи з прилеглих сіл.
Широкого поширення в школах набуло заповнення батьками готових бланків заяв
на вивчення рідної мови у факультативній формі. Батьки, які не обізнані з тонкощами
організації навчального процесу, не підозрюють, що вибір за них уже зробили. Широко
практикуються різної форми анкетування батьків із заздалегідь визначеним результатом.
При реорганізації загальноосвітніх шкіл у гімназії, де обов’язковим є вивчення двох
іноземних мов, кримськотатарській мові годин не відводять. На обурені запитання
батьків звучить стандартна відповідь “ви не хочете, щоб ваша дитина була конкурентноспроможною”. На батьків у різній формі чинять тиск, “доведення до відмови
стає нормою”, не бажаючи йти на конфлікт з адміністраціями шкіл, батьки змушені
відмовлятися від вивчення їхніми дітьми рідної мови.
Із уведенням нових навчальних планів для шкіл першого ступеня з 2012–2013
навчального року, відповідно до яких вивчення іноземної мови починатиметься з першого класу, будуть з’являтися додаткові труднощі з виділенням навчального часу на
вивчення рідної мови.
Порівняно із 2009–2010 навчальним роком у 2010–2011 негативна динаміка процесу
навчання і вивчення кримськотатарською мовою збереглась, зросла кількість дітей, які вивчають її факультативно, з одночасним скороченням кількості тих, хто вивчає її як предмет.
У 2011–2012 навчальних роках не вивчали рідну мову вже 24,58% учнів – кримських татар.
Кількість тих, що не вивчали за останні п’ять років, збільшилася з 5644 до 8212 учнів [6].
Протягом 2011–2012 навчального року провели аналіз стану вивчення та навчання
мови у школах м. Євпаторії та Радянського району Автономної Республіки Крим. Заняття учнів у групах з вивчення кримськотатарської мови і літератури внесено у 55,5%
розкладу уроків загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) Євпаторії та у 84,4%
розкладу уроків ЗНЗ Радянського району.
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Таблиця 1
Динаміка кількості учнів–кримських татар, що навчаються кримськотатарською мовою
у 2009–2012 рр.*
навчальні роки
Номер
Форми вивчення
за пор.
2009–2010
2010–2011
2011–2012
Кількість учнів
32815
33428
кримськотатарської
(20,4% від
(19,01% від
національності
загальної
1
34814
загальної
кількості
кількості учнів
учнів АР
АР Крим)
Крим)
Навчаються в школах
кримськотатарською мовою
5592
5393
5498
2
навчання і класах у школах 2–3
16%
16,4%
16,4%
мовами навчання (початкова
школа).
Вивчають кримськотатарську
21221
19650
19665
мову:
60,9%
59,9%
58,8%
як предмет
17955
51,5%
14473
13120
(1–2 години
44,1%
39,25%
у тиждень)
3
факультативно
3144
9,0%
5090
6542
(1 година
15,5%
у тиждень
поглиблено
122
87
8
0,35%
0,26%
0,02%
4
Не вивчають кримськотатарську
8007
7772
8218
мову в жодній формі
23,0%
23,6%
24,58%
* За даними сектора освіти кримськотатарської МОНМС АР Крим.

Розклад занять не задовольняє 42,3% учнів, що вивчають кримськотатарську
мову і літературу. Із них 78,8% учнів понад усе не задовольняють останні й 7–8 уроки в розкладі занять із вивчення кримськотатарської мови. Відповіді респондентівучнів на питання: “Якими уроками проводяться заняття з кримськотатарської мови і
літератури?”, – ми отримали такі результати:
•
кримськотатарська мова вивчається на останніх сьомих уроках – 72,1%,
восьмих – 24,6% і перших – 3,3%;
•
кримськотатарська література вивчається на останніх сьомих уроках – 57,4%,
восьмих – 22,2%, а також четвертих – 14,8% і перших – 5,6%. Неприйнятний розклад, труднощі у відвідуванні факультативних занять призводять
до їх неефективності. У Євпаторії організували міжшкільний факультатив
із вивчення мови, на який діти з різних віддалених шкіл повинні приїздити
після основних занять.
Через скорочення годин кримськотатарської мови та літератури і переведення
вивчення їх як предмета на факультативну форму, не вивчення взагалі й інших причин
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з 2000 року до 2010 року (березень) за даними Кримського республіканського інституту
післядипломної освіти (КРІППО) кількість учителів скоротилася з 700 до 400 осіб.
Протягом нашого дослідження, проведеного у школах м. Євпаторії та сільських
школах Радянського району, з батьків, що відповідали на питання: “Що Вас не
задовольняє у теперішній формі вивчення кримськотатарської мови і літератури?” –
36,1% вказали на неприйнятність для себе й своїх дітей самої форми (факультативного
вивчення кримськотатарської мови і літератури). 30,6% батьків вказали на негативні
чинники, пов’язані з факультативним вивченням кримськотатарської мови і літератури.
А саме: “заняття не в основному розкладі”, “уроки поза розкладом”, “останні 7–8 уроки”. 33,3% батьків вказали на недостатню кількість годин, що відведена на вивчення
кримськотатарської мови і літератури та щорічне зменшення їх кількості.
Основною причиною постійного скорочення навчальних годин, відведених на
вивчення кримськотатарської мови і літератури, та скорочення кількості учнів, що
вивчають їх як предмет, є відсутність цих предметів у інваріативній частині навчального плану шкіл з російською мовою навчання. У них навчається понад 90% учнівкримських татар. Ці негативні процеси контрастують із тими досягненнями й позитивними процесами, що спостерігаються в галузі кримськотатарського мовознавства,
літературознавства, педагогіки, підготовки спеціалістів. Зусиллями викладачів кафедр
кримськотатарської мови та кримськотатарської літератури Кримського інженернопедагогічного та Таврійського національного університетів уперше за весь післявоєнний
період розроблено програми, створено підручники з мови та літератури для всіх класів
школи, навчально-методичні посібники, шкільні словники. Порівняно з початком 90-х
років минулого століття, коли не було підручників і навчальних посібників, забезпечення школярів підручниками на сьогодні змінилося, але їх усе ще не вистачає через
малі тиражі. На наявність серйозних проблем вказує й те, що з року в рік зовнішнє
незалежне тестування кримскотатарською мовою бажає складати 1–2 випускники шкіл.
Вивчення рідної мови дітьми національних меншин в АР Крим має свою специфіку,
пов’язану з трагічною історією депортації за етнічними ознаками за часів Другої
світової війни, післявоєнною міграційною політикою, сучасними етнодемографічними
показниками.
Німці, депортовані з Кримської АРСР (51 299 осіб) та АРСР німців Поволжя,
більшою мірою проживали на території Казахської РСР. Із території Казахстану з 1989
до 2009 року з 958 000 німецького населення виїхало у ФРН 780 тисяч осіб (81,4%). У
Криму в 2001 році проживало всього 2790 німців, із них – 884 особи (2010 р.) німецької
національності, депортованих звідси раніше.
Депортовані греки в місцях заслання при дисперсному розселенні мали високий рівень самоорганізації свого общинного життя, що дало змогу їм певною мірою
зберігати свою етнічну ідентичність. На півострові в 2001 році проживало 3036 греків,
із них – 2579 осіб, що були депортовані раніше.
Із депортованих раніше етнічних меншин-діаспор вірмен, болгар, греків, німців,
мовна ситуація найбільш сприятлива у вірмен, чисельність яких порівняно з даними
всесоюзного перепису населення 1989 року й всеукраїнського перепису 2001 року
збільшилася більше ніж у 3 рази за рахунок міграції частини вірменського населення
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як з районів міжетнічних конфліктів, так і Вірменії. Серед вірмен, що проживають в
Автономній Республіці Крим (10 088 (2001 р.)) і які переселилися сюди в наступні
роки, тільки 589 осіб (2010 р.) є депортованими та їхніми нащадками.
Із Криму було депортовано понад 15 тисяч болгар, дотепер повернулося всього 855
депортованих та їхніх нащадків. Усього у Криму в 2001 році проживало 2282 болгар.
Мовна та культурна близькість слов’янських народів при дисперсному проживанні
в місцях заслання сприяла культурній, мовній, а також етнічній асиміляції болгар у
російськомовному середовищі.
У результаті активної міграції з другої половини ХХ століття в Кримській області
УРСР починає також збільшуватися кількість представників різних етнічних спільнот.
За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року тут проживають етнічні
меншини-діаспори: білорусів (35157 осіб), татар (Поволжя) (12 602), євреїв (5531),
молдаван (4562), поляків (4459), азербайджанців (4377), узбеків (3087), корейців (3027)
та інші менші за чисельністю спільноти.
Етнічні меншини-діаспори мають різні рівні самоорганізації, що пов’язано з
тривалістю проживання і ступенем інтегрованості в місцевий соціум. Завдяки активності
етнічних спільнот стала можливою організація вивчення мов національних меншин.
У 2009–2010 навчальному році вивчали: вірменську мову – 114, болгарську мову – 77,
іврит – 22, німецьку мову – 117, новогрецьку мову – 301, естонську мову – 27, караїмську
мову – 10, польську мову – 45 осіб. Водночас діти великих за чисельністю діаспор,
таких як білоруська, татарська (Поволжя), азербайджанська, корейська та інших, взагалі
не вивчають рідні мови.
Більшість національних меншин-діаспор у Криму сьогодні стикаються з серйозними труднощами, пов’язаними з проблемою збереження рідних мов. В Україні створено
правову базу щодо організації вивчення та навчання рідними мовами, є певні досягнення
у цій сфері [5]. Водночас від ефективного вирішення цих проблем великою мірою буде
залежати збереження та розвиток мов корінних народів та етнічних меншин.
Можна зробити деякі висновки:
1. Незбалансованість системи освіти та її неефективна робота виражається в
диспропорції у співвідношенні кількості учнів етнічних груп та кількістю
шкіл з мовами навчання. У своїй основі мономовна дошкільна освіта не
виконує функції мовної соціалізації для кримськотатарських дітей і дітей
етнічних спільнот, а є, по суті, механізмом мовної асиміляції.
2. Наявна невідповідність відведеного часу на вивчення мов, що не відповідає
лінгвістичним і методичним нормам, призводить до неможливості засвоєння
учнями програми з кримськотатарської мови та літератури.
3. Необов’язковість вивчення рідної мови учнями-кримськими татарами при
обов’язковому вивченні всіх інших мов створює постійно діючий механізм
мовної асиміляції кримських татар.
4. Сучасний стан системи дошкільної та шкільної освіти в Автономній
Республіці Крим входить у явне протиріччя з принципами безперервної
мовної освіти: “В Україні функціонує система неперервної мовної освіти,
підкріплена виваженою мовною політикою держави, спрямованою на до-
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сконале володіння рідною мовою кожним її носієм, обов’язкове оволодіння
державною українською мовою всіма громадянами (незалежно від
національності, віросповідання, сфери суспільно-виробничої діяльності),
на знання іноземних мов, виховання мовної толерантності” [1].
Функціонування всіх мов підпорядковане єдиним лінгвістичним законам.
Штучне звуження сфер застосування й функцій кримськотатарської мови
веде до її деградації та зникнення, створює умови для дезінтеграції кримського суспільства, формує недовіру до інститутів держави.
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THE EDUCATION INSTITUTION INFLUENCE ON THE LANGUAGE
SOCIALIZATION PROCESS OF PRE-SCHOOL AND SCHOOL AGE
CHILDREN (THE CRIMEA TATARS AND NATIONAL MINORITY) IN
CONDITIONS OF MODERN CRIMEA
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The article focuses on the problem of language socialization of Crimea Tatar children
and of national minorities children of pre-school and school age in the system of education of
the Autonomous Republic of the Crimea, the education institution influence on the language
continuity of ethnic groups.
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ВЛИЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРОЦЕСС ЯЗЫКОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(КРЫМСКИХ ТАТАР И НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ)
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРЫМА
Р. Д. Куртсеитов
Крымский инженерно-педагогический университет,
ул. Маршала Жукова, дом. 27,кв. 52, г. Симферополь, Украина, 95035,
kurtseitov@mail.ru
В статье рассматривается проблема языковой социализации детей крымских
татар и национальных меньшинств дошкольного и школьного возраста в системе образования Автономной Республики Крым, влияние института образования на языковую
преемственность поколений.
Ключевые слова: языковая социализация, языковая преемственность, крымскотатарский язык, родной язык, этнические меньшинства.
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ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ
І. С. Нечітайло
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”,
вул. Лермонтовська, 27, м. Харків, Україна, 61000,
nechit@ukr.net
Статтю присвячено проблемі організації освітнього простору сучасного вищого
навчального закладу. Зроблено спробу сформувати цілісне бачення цього простору
через призму соціологічних уявлень щодо того, яким він має бути, щоб результати
освітнього процесу не розходилися з очікуваннями і потребами індивіда та суспільства.
При цьому соціологічне бачення освітнього простору вищого навчального закладу
розкривається через висвітлення процесів соціалізації та ідентифікації, що у ньому
відбуваються. Автор вважає, що необхідне ускладнення та розширення освітнього
простору може бути здійсненим за допомогою реалізації спеціальних освітніх програм, які є “центром тяжіння”, ядром освітнього простору вищого навчального закладу.
Ключові слова: освітній простір, соціальний простір, соціальна взаємодія.

У цій статті ми хотіли б торкнутися проблеми організації освітнього простору
вищого навчального закладу. Багато хто з сучасних вчених та провідних фахівців у
галузі освіти констатують той факт, що основним напрацюванням вітчизняної освітньої
політики, спрямованої на модернізацію вищої школи, є намагання зосередитися на
вирішенні тактичних завдань, пов’язаних з перетворенням форми освіти згідно з
принципами Болонської угоди. Проте ефективність модернізації багато в чому залежить від системних принципів організації освіти. При цьому, організація освіти є
цілеспрямованим вибудовуванням, упорядкуванням процесу управління освітою у
часовому та просторовому вимірах у відповідь на потреби людини і суспільства. Що
ж до принципів організації, то їх можна охарактеризувати як сукупність загальних
правил та положень, що забезпечують таке впорядкування та загальну доцільність
організаційної діяльності. На наш погляд, організація освітнього процесу повинна
починатися з організації освітнього простору кожного навчального закладу. Важливо,
щоб цей процес спирався саме на соціологічні уявлення про простір.
Загалом тема організації, проектування та конструювання освітнього простору
на сьогоднішній день є досить актуальною, такою, що активно обговорюється в наукових колах вітчизняних і зарубіжних учених та безпосередньо пов’язана з проблемою управління освітою. Освітній простір, так би мовити, у макромасштабі
− у контексті Болонського процесу та глобалізації освіти, розглянуто в роботах
М. О. Добриніна, Н. В. Касярум, О. В. Рябоконь, В. А. Сапогова, В. С. Сєнашеєнко,
В. В. Чепак. У контексті проблематики академічної мобільності та якості освіти по© Нечітайло І. С., 2012
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няття освітнього простору використовують Л. В. Косогорова, К. Ф. Красікова та
іншими. Серед наукових праць педагогічного характеру, автори яких звертаються до
висвітлення різноманітних сторін освітнього простору навчального закладу, слід згадати труди С. С. Анікіна, Т. О. Годіної, Ю. В. Драгнєва, І. Г. Захарової, І. Г. Пчелінцевої,
В. О. Новікової, Є. М. Смірнової-Трибульської, А. Д. Цимбалару та ін. Але підкреслимо,
що всі перелічені автори особливу увагу зосереджують на інформаційному просторі
навчального закладу. Серед праць, що носять психологічний характер, у яких ідеться
про суб’єктивний освітній простір, простір особистості, виділимо досить цікаві роботи
Г. В. Бутенка, Е. Ф. Зеєра, І. Г. Шендрік. У філософських працях поняття освітнього
простору найчастіше ототожнюється з поняттям соціокультурного середовища, як у
статтях І. А. Кадієвської, О. В. Марченко, Н. В. Родіонова та ін.
Зазначимо, що серед досить довгого переліку вчених, які розробляють проблематику
освітнього простору, соціологів дуже мало. Здебільшого це представники педагогічної
науки. Соціологічний погляд на проблему досить цікаво та оригінально, на наш погляд, представлений у роботах О. А. Попова, Ю. С. Мануйлова та О. В. Дмитрової.
Що ж стосується власне українських робіт, то їх кількість досить обмежена. Загалом
українські вчені вживають поняття “освітній простір” у контексті висвітлення питань глобальної єдності освіти та використовують його разом з такими поняттями, як
“Болонський процес”, “глобалізація”, “євроінтеграція” та подібними. Якщо у деяких
працях і йдеться про організацію освітнього процесу в окремому навчальному закладі,
то зазвичай розмова зводиться до поняття освітнього середовища чи інформаційного
простору навчального закладу.
Отже, зроблений аналіз останніх праць, присвячених проблемі проектування
освітнього простору, дав змогу виявити деякі “білі плями”, які потребують заповнення науковим знанням. І найперше, необхідно уточнити саме поняття освітнього
простору. Воно не може бути зведеним ані до освітнього середовища, ані до власне
інформаційного, власне культурного чи будь-якого іншого простору. Поняття “освітній
простір” є набагато ширшим та складнішим і потребує уваги саме з боку представників
соціологічної науки. І це дуже прикро, що соціологічних досліджень на цю тему вкрай
мало. Адже саме соціологи, як ніхто інший, з огляду на специфіку соціологічної науки,
можуть розробити та запропонувати системну, комплексну, оптимальну та насправді
дієву модель організації освітнього простору навчального закладу.
Метою статті є сформувати цілісне бачення освітнього простору сучасного вищого
навчального закладу; викладення власне соціологічних уявлень щодо того, яким має
бути цей простір, щоб результати освітнього процесу не розходилися з очікуваннями
і потребами індивіда та суспільства.
Треба сказати, що термін “освітній простір” досить популярний на сьогоднішній
день. Його можна зустріти мало не в кожній науковій праці на тему освіти. До вживання
цього терміна найчастіше вдаються при складанні стратегічних планів і програм розвитку, модернізації, реформування освіти. Існує величезна кількість різних інтерпретацій
поняття “освітній простір”, що пов’язане з його міждисциплінарним характером. Однак
така багатозначність швидше ускладнює його розуміння, ніж сприяє уточненню. На
підтвердження сказаного процитуємо слова одного з учасників минулорічної Інтернет-
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конференції, що була присвячена розгляду теоретико-методологічних питань освіти,
Ю. С. Мануйлова, який говорить про те, що на сьогодні словосполучення “освітній
простір” є збірним, маркувальним і ні до чого не зобов’язувальним виразом. Воно не
має строго окресленого обсягу значень і асоціюється з чимось на зразок ємного контейнера, куди можна помістити все, що завгодно: освітні послуги, комплекси, освітні
та виховні системи, установи, інститути, освітні практики та багато іншого” [9].
Якщо ж локалізувати це поняття в проблемному полі вищої освіти, то ситуація
аж ніяк не проясниться. Тут також знання щодо освітнього простору дуже розмиті і
носять скоріше ймовірнісний характер. На наш погляд, розгляд освітнього простору
ВНЗ з позиції соціології може сприяти виробленню ефективних підходів до його проектування, організації освітнього процесу відповідно до вимог і умов сучасного соціуму.
Адже, на думку авторитетних учених, саме в рамках соціологічного знання можлива
інтеграція важливих наукових ідей та поглядів [10]. Соціологія створює особливий
контекст діалогу, дискурсу різних наукових дисциплін щодо конкретних проблем, що
стосуються окремих індивідів, малих та великих соціальних груп і суспільства загалом.
Соціологія може стати платформою міждисциплінарної взаємодії задля вирішення цих
проблем. Отже, виходить, що саме в галузі соціологічного знання можливе зведення
існуючих, нерідко не співпадаючих та навіть протилежних, точок зору щодо визначення
освітнього простору, так би мовити, до “спільного знаменника”. Необхідність такого
синтезу продиктована завданням постійного вдосконалення освітнього простору з
метою забезпечення ефективності освітнього процесу у ВНЗ.
Для того щоб розкрити соціологічне бачення освітнього простору, треба з’ясувати,
яким змістом соціологи наповнюють поняття простору. Підкреслимо, що і стосовно
цього питання так само немає визначеності й однозначності. Ф. Теніс, Г. Зіммель,
Т. Парсонс, П. Бурдьє та багато інших відомих представників соціологічної думки пропонують різні дефініції: одні говорять про надіндивідуальний соціальний простір, інші,
навпаки, описують його як “сукупність субстанцій” (індивідів, груп), деякі акцентують
увагу на структурі соціального простору, його ієрархічності. Однак загальним для всіх
соціологів є уявлення про соціальний простір як такий, що ґрунтується на соціальній
взаємодії. З огляду на такі уявлення, освітній простір будь-якого навчального закладу може бути визначеним як соціальний простір, тобто простір соціальної взаємодії
суб’єктів освітнього процесу, включених у складну систему соціальних відносин (та сил
у формулюванні П. Бурдьє). Він виступає “формою емпіричного буття системи освіти,
соціокультурною конкретикою місця присвоєння особистістю життєво необхідного
і професійно значущого соціального досвіду, що задається освітнім оточенням у
діалектиці можливості і реальності” [6, с. 3].
Ми вважаємо, що соціологічне бачення освітнього простору вищого навчального закладу розкривається через висвітлення процесів соціалізації та ідентифікації в
цьому просторі. Як відомо, процес соціалізації являє собою підготовку людини до
включеності в багатогранне життя суспільства. У ході цього процесу відбувається
становлення особистості, засвоєння соціально значущих норм, цінностей і т. д.
Соціально-професійне становлення особистості у вищій школі забезпечується процесами соціалізації в рамках експертної та академічної культури. Соціалізація в рамках
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експертної культури − засвоєння правил, норм, цінностей, зразків поведінки, що стосуються сфери майбутньої соціально-професійної діяльності. Соціалізація в рамках
академічної культури − це, перш за все, засвоєння певних норм, зразків поведінки, а
також розвиток індивідуальних стратегій, що дозволяють досягти успіху в тих чи інших
практичних ситуаціях [7, с. 94–96].
Якщо розглядати ці процеси в контексті проблематики освітнього простору, то можна сказати, що вони протікають на перетині великої кількості полів (беручи до уваги
визначення соціального простору за П. Бурдьє) [2]. Кожне з цих полів характеризується
відносною “щільністю” внутрішніх соціальних взаємодій, що створює особливу атмосферу, яка має “силовий”, “притягувальний” характер стосовно індивідів, котрі перебувають
у цих полях. Поля взаємно переплітаються, і таке переплетення є достатньо тісним. В
освітньому просторі вищого навчального закладу в якості таких полів можуть розглядатися, з одного боку, різні навчальні дисципліни і спеціальності, за якими навчаються
студенти. З іншого боку − різні сфери діяльності: навчальна, наукова, культурно-масова,
управлінська тощо. Крім того, можна окремо говорити про інформаційне, культурне,
навчальне, виховне поле. Така диференціація знаходить відображення у наукових працях, які присвячені висвітленню лише одного окремого аспекту проблеми організації
освітнього простору. При цьому найчастіше використовуються такі формулювання, як
“культурно-освітній простір”, “інформаційний простір” та под. Тут ідеться про окреме
поле освітнього простору. Утім, для ефективного проектування освітнього простору, на
наш погляд, обов’язковим є формування цілісного його бачення.
Узагальнюючи сказане, зазначимо, що в освітньому процесі відбувається засвоєння
норм і цінностей того поля, під вплив якого потрапляє індивід. Таким чином і відбувається
процес соціалізації в цих полях, що складають структуру освітнього простору навчального
закладу. Однак, соціалізація є двоєдиним процесом, зміст якого визначається, з одного
боку, освоєнням усієї сукупності соціальних відносин і формуванням соціально значущих
якостей, а з іншого − ставленням до всього цього самого індивіда, актуалізацією його “Я”,
розкриттям індивідуальних здібностей і потенціалу особистості. Соціалізацію необхідно
розглядати не тільки як процес формування, а й як процес прийняття соціальних ролей,
норм і цінностей. Інститут освіти розглядається як найважливіший суб’єкт відтворення
рольових відносин у суспільстві. Вважається, що одним з механізмів прийняття цих ролей
є ідентифікація як спосіб інтеріоризації індивідами об’єктивної реальності.
Поняття “ідентифікація” та “ідентичність” співвідносяться, відповідно, як “процес” і “результат” цього процесу (або серії таких процесів, тому в одного індивіда
формується кілька ідентичностей). Найчастіше ідентичність розуміється як переживання та усвідомлення індивідом своєї приналежності до тих чи інших соціальних
груп і спільнот. Ідентифікація з певними соціальними спільнотами перетворює людину з біологічної істоти в соціального індивіда, дозволяє їй оцінювати свої соціальні
зв’язки і відносини в термінах “Ми” і “Вони”. На сьогодні поняття ідентичності все
ще залишається спірним, піддається критиці і потребує теоретичного та емпіричного
переосмислення. Класична дихотомія “Ми” і “Вони”, як і раніше, зберігається під час
опису процесу соціальної ідентифікації, однак можна виділити два основні моменти,
які характерні саме для сучасного розуміння ідентичності:
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1. Ідентичність стає об’єктом вибору. Люди починають розуміти себе і свою
ідентичність як об’єкт психологічної трансформації та соціального конструювання
[4, с. 27]. Вони самі конструюють свою ідентичність, причому не одну, а кілька, розробляють політики ідентичностей.
2. Поряд з орієнтацією людини на інших людей і групи, в якості підстави для
соціальної (само-) ідентифікації, соціальної інтеграції та диференціації, в нинішній час
виступає орієнтація на об’єкти. Об’єкти заміщають людей як партнерів по взаємодії і
все більшою мірою опосередковують людські відносини, роблячи останні залежними від
них. Зважаючи на цей підхід, об’єктно-центроване середовище визначає індивідуальну
ідентичність так само, як раніше це робили спільноти чи групи, і обумовлює існування
особливих форм соціальності, відмінних від тих, які зазвичай вивчали соціологи [7].
Сказане можна розглянути на прикладі процесів, що відбуваються в системі
вищої освіти. Соціальна (само-) свідомість формується протягом усього життя людини. У вузі цей процес, звичайно, тісно пов’язаний із професійним становленням
особистості. За роки навчання у студентів поступово складаються усвідомлені уявлення
про свою приналежність до соціальної, етнічної, професійної та іншої соціальної групи.
Відбувається формування специфічної соціальної ідентичності, пов’язаної як з вищою
освітою загалом, так і з певною соціальною групою чи сферою професійної діяльності.
Формування соціальної ідентичності у вузі здійснюється через трансляцію уявлень про
цінність ресурсів, що пропонуються певною навчальною дисципліною (як експертною
культурою) і через формування певних соціально-професійних, матеріальних, моральних очікувань, уявлень про індивідуальну та соціальну значущість, престижність
майбутньої професії, а також загалом про життя після закінчення вузу [7]. Кожна
навчальна дисципліна має свої особливі об’єкти, на яких весь час акцентується увага
студентів у процесі її вивчення та засвоєння. У якості таких об’єктів можуть виступати основні поняття дисципліни. Через понятійний апарат і окремі поняття як ядра
специфічних епістем1 освітній простір вищого навчального закладу може пропонувати “зразки світу” та “образи”, різні ідентифікаційні моделі [5]. Процес соціальнопрофесійної ідентифікації в цьому просторі передбачає співвіднесення індивідами
самих себе не тільки з представниками тієї чи іншої соціальної, професійної групи, а
й з тими об’єктами (поняттями, символами, атрибутами, прізвищами видатних людей
і т. п.), які мають стосунок до цієї групи. Кожна навчальна (чи наукова) дисципліна
має власний понятійний апарат, власну символіку, “своїх героїв” в особі видатних
поетів, полководців, винахідників, першопрохідців, філософів та ін. Усе перераховане
не є конкретною соціальною групою, скоріше це і є об’єкти. Вважається, що з цими
об’єктами студент може себе ідентифікувати так само успішно, як і з представниками
тих чи інших соціальних груп.
Сучасні соціальні реалії характеризуються багатогранністю і нестабільністю, ви1

Епістема − дискурс-формування, що визначає спосіб, яким світ представляється або “бачиться” (за М. Фуко). Це поняття відображає константний характер деякого специфічного
“мовного мислення”, дискурсивність, яка (що найважливіше!) неусвідомлюваним для
людини чином суттєво зумовлює норми її діяльності, сам факт специфічного розуміння
феноменів навколишнього світу, “оптику” його зору і сприйняття реальності.
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магають постійного вдосконалення механізмів, що забезпечують включення індивіда у
суспільство. Для того, щоб освітній простір вищого навчального закладу функціонував
ефективно, необхідно, щоб у ньому була розгорнута максимально широка палітра
соціальних відносин, які створюють умови соціалізації. І ці відносини не повинні бути
пов’язані лише з переданням / отриманням і засвоєнням професійних знань, умінь та
виробленням навичок. Повноцінність процесу соціалізації у вузі може досягатися за
рахунок структурування освітнього простору таким чином, щоб забезпечити занурення
студентів у сукупність суспільних взаємодій різного рівня складності, збагатити сферу освоюваних соціальних ролей. Робота з організації освітнього простору повинна
бути пов’язаною із організацією об’єктів ідентифікації таким чином, щоб задавати
спрямованість ідентифікаційним та соціалізаційним процесам у “потрібне” русло. Тобто
щоб в освітньому просторі навчального закладу формувалися / конструювалися, так
би мовити, “потрібні” і “корисні” індивіду й суспільству ідентичності: ідентичність
громадянина України (українця), ідентичність професіонала, інтелігента, порядного
сім’янина, гуманіста та багато інших.
Отже, ще раз хочемо наголосити на тому, що у проектуванні та організації
освітнього простору ВНЗ треба обов’язково прагнути до того, щоб цей простір був
не тільки “інформаційним”, “культурним” чи будь-яким іншим, а, насамперед, простором соціальним – тобто простором соціальних відносин. Для цього потрібне його
ускладнення і розширення, що, на нашу думку, може здійснюватися шляхом реалізації
спеціальних освітніх програм. І така думка не є випадковою. Адже саме освітня програма є “центром тяжіння”, ядром освітнього простору [11]. Без освітніх програм
освітні простори спроектувати, побудувати, організувати просто неможливо. Освітня
програма − це така собі “знаннєва” зона, яка дає можливість комплексно засвоїти
повну картину світу і ті стосунки, які об’єднують, пов’язують окремих індивідів у
цілісну систему під назвою суспільство. При цьому, на наш погляд, під освітньою
програмою не треба розуміти тільки відповідний, офіційно визнаний документ. Для
того щоб освітня програма сприяла процесу соціалізації та формувала “позитивні” (з
соціологічної точки зору) ідентичності, не достатньо лише прописати в документах, які
знання, в якому обсязі та в якій послідовності мають засвоїти ті, хто навчається. Поряд
із офіційною навчальною програмою, що викладається “явно”, існує так звана прихована навчальна програма. Це сукупності культурних смислів і моделей, які спонтанно
транслюються освітнім середовищем, системою взаємозв’язків і стосунків, зразками
колективної дії, які складаються в процесі освітньої комунікації на ґрунті реально
реалізованих у цьому середовищі цінностей та норм. Прихована навчальна програма
інкорпорована в практики акторів освітнього простору (учасників освітнього процесу).
Одна з відмінностей явної (офіційної) навчальної програми від прихованої полягає в
тому, що перша складається з цілком конкретних тем, зміст яких є очевидним широкому колу людей. Чого не можна сказати про приховану навчальну програму, структуру
якої можна уявити хіба що у вигляді специфічних епістем. Але це судження є досить
спірним, як і будь-яка інша інформація про феномен прихованої навчальної програми,
який у сучасній вітчизняній соціологічній науці є зовсім не дослідженим. Утім, на
думку відомих та авторитетних представників зарубіжної соціологічної думки, саме
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прихована навчальна програма виконує деякі соціально важливі функції, наприклад,
функцію соціального контролю [1; 3; 8]. Причому, ця думка ґрунтується на результатах чисельних емпіричних досліджень і дає підстави вважати, що розроблення чи /
та коригування прихованої навчальної програми відкриває можливості ефективного
управління процесом соціально-професійного становлення особистості в стінах вищого навчального закладу, її формування відповідно до вимог та викликів сучасного
соціуму. Дослідження прихованої навчальної програми з позиції соціології, визначення
її функцій, на наш погляд, може принести велику користь у здійсненні модернізації
всієї системи вітчизняної освіти.
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EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER SCHOOL: FEATURES OF
ORGANIZATION FROM POSITION OF SOCIOLOGY
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The article is devoted to the problem of organization of educational space in modern
higher school. The aim of forming of integral vision of this space is pursued through the
sociological point of view about what it must be to the results of educational process did
not conflict with expectations and necessities of individual and society. Thus sociological
vision of educational space of higher school opens up through illumination of processes of
socialization and identification that flow in this space. The author is convinced that necessary
complication of educational space can be carried out by means of realization of the special
educational curriculums that are the “center of attraction” of educational space.
Key words: educational space, social interaction, social space.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИИ
СОЦИОЛОГИИ
И. С. Нечитайло
Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия”,
ул. Лермонтовская, 27, г. Харьков, Украина, 61000,
nechit@ukr.net
Статья посвящена проблеме организации образовательного пространства современного высшего учебного заведения. Преследуется цель формирования целостного
видения этого пространства сквозь призму социологических представлений относительно того, каким оно должно быть, чтобы результаты образовательного процесса
не расходились с ожиданиями и потребностями индивида и общества. При этом социологическое виденье образовательного пространства высшего учебного заведения
раскрывается сквозь освещение процессов социализации и идентификации, которые
в нем протекают. Автор убежден, что необходимое усложнение и расширение образовательного пространства может быть осуществлено с помощью реализации специальных образовательных программ, которые являются “центром притяжения”, ядром
образовательного пространства высшего учебного заведения.
Ключевые слова: образовательное пространство, социальное взаимодействие,
социальное пространство.
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ПРОФЕСІЙНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
О. В. Бутиліна
Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. І. Дзюби, 16, м. Харків,Україна, 61019,
elena_butylina@mail.ru
У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності
студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію
студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено висновок про вплив
реформування системи вищої освіти в Україні на поширення феномену професійної
маргінальності у студентському середовищі.
Ключові слова: професійна маргінальність, студентство, установка, первинна
маргінальність, вторинна маргінальність.

В останні роки спостерігається посилення розриву між основними функціями
вищої школи: освітньою та функцією професійної підготовки, і це, зокрема, зумовлено зникненням інституту розподілу молодих спеціалістів та працевлаштування
випускників. Фахівці вищої школи з тривогою відзначають, що їхня праця є до певної
міри даремною, оскільки значна частина студентів за різних причин не може або не
хоче працювати за тією професією, яка відповідає освітній спеціальності.
ХХ сторіччя ознаменувалось суттєвою диференціацією та спеціалізацією освіти,
що було наслідками процесу ускладнення та прискорення темпів виробництва. Все
частіше на ринку праці стають затребуваними спеціалісти з глибокими знаннями у
певній професійній галузі. Система освіти, яка раніше була здебільшого загальною,
перетворюється на спеціалізовану і починає готувати фахівців для певних конкретних професій. Ми вважаємо, що поява самого феномену професійної маргінальності
студентів зумовлена зростанням значимості освіти у суспільстві.
Актуальність дослідження проявів феномену професійної маргінальності студентів
зумовлена тими реальними і масовими соціальними процесами, що, умовно кажучи,
відбуваються на перетині освітньої та професійної функцій вищої школи, їх відповідної
діяльності та векторів руху студентської молоді.
Проблемам освітньої нерівності, аналізу соціального становища і професійних
орієнтацій молоді присвячені праці О. Балакірєвої [1], С. Оксамитної [3; 4], Н. Паніної
[5]. Деякі дослідники вивчають питання соціального самопочуття молоді, особливості
формування її субкультури. Як окремий об’єкт дослідження виступає студентство в
роботах А. Лантух [2], Л. Сокурянської [6; 7], Н. Федоренко [9] та ін.
Незважаючи на це, сьогодні не існує цілісної концепції професійної маргінальності
студентства, не виокремлено сутнісних ознак прояву цього феномену в студентському
© Бутиліна О. В., 2012
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середовищі. Мета цієї статті – визначити явище професійної маргінальності студентства
та типологізувати студентів за рівнем прояву ознак досліджуваного феномену.
Ми вважаємо, що феномен професійної маргінальності студентства доцільно розглядати в широкому й вузькому значенні.
Професійна маргінальність студентства, у широкому розумінні, може розглядатися як стан певної відокремленості (відчуженості) молоді від майбутньої
професії. Цей феномен характеризує так звану природну маргінальність, тобто загальну непричетність та певну віддаленість молоді, яка навчається, від соціальнопрофесійної сфери суспільства як загалом, так і від конкретної професійної групи зокрема. Адже об’єктивно ця соціальна група знаходиться поки що на периферії соціальнопрофесійної площини. Навчання у ВНЗ є засобом придбання частки професійного
капіталу, збільшення якого забезпечить просування молоді у напрямку до професійної
групи. Студентству певною мірою притаманні невизначеність положення, нестійкість
та несформованість власного професійного статусу, оскільки те положення, що займає
студентська молодь у суспільстві в цей момент часу, передусім обумовлено соціальним
статусом їхніх батьків.
У вузькому розумінні професійна маргінальність студентства – це особливий
стан несформованості установки на професію, який знаходить своє вираження зокрема у ставленні до навчання й рівні академічної успішності та в тенденціях до
зміни профілю професійної підготовки. В цьому контексті мова йде про так звану
вторинну маргінальність. Зауважимо, що професійна маргінальність виступає показником ступеня віддаленості молодої людини від конкретного виду професійної
діяльності. Сформованість установки на певну професію впливає на мотивацію навчання, рівень поінформованості щодо специфіки майбутньої професії визначає стійкість
та однозначність професійної орієнтації. В тому випадку, коли уявлення про майбутню
професію поверхневі, існує слабка мотивація навчання, не визначені чіткі пріоритети у
професійній площині, відстань між індивідом та сферою його нинішньої (освітньої) та
майбутньої (професійної) діяльності є достатньо великою і має тенденцію до постійного
збільшення, аж до повного розриву. Подібний розрив, своєю чергою, може проявлятися
у формалізації процесу навчання (недисциплінованості, безвідповідальності, низькій
успішності тощо) чи навіть його припиненні або зміні профілю підготовки.
Можемо говорити про декілька основних форм прояву феномену професійної
маргінальності студентів. Суб’єктивні прояви пов’язані зі станом свідомості студентів,
аксіологічними компонентами, ставленням до майбутньої професії. Суб’єктивнооб’єктивні – включають набір знань і навичок, що має тенденцію до зростання
відповідно до терміну навчання у ВНЗ, та об’єктивні, які виражаються у зовнішніх
формах поведінки, що так чи інакше мають “професійне забарвлення”.
На нашу думку, основою для визначення цих трьох аспектів досліджуваного явища
може виступати установка на професію. “Установка – це готовність, схильність суб’єкта
до певної активності та дій відносно будь-якого об’єкта” [8, с. 383]. Звідси, установка
на професію може розглядатись як готовність до набуття фахових знань і навичок та дії
щодо їх практичної реалізації. Важливо з’ясувати ставлення молодої людини одночасно
до двох взаємопов’язаних сфер: освітньої та професійної. З огляду на це, досліджуваний
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нами феномен ми можемо розглядати у двох аспектах: перший – як налаштування на
отримання професійних знань, другий – як орієнтація на практичну діяльність за фахом.
Природним шляхом перетворення молодої людини у професіонала є його ефективна первинна професіоналізація (отримання спеціальних знань, розвиток здібностей)
та надалі робота за фахом, придбання практичних навичок, досвіду. Так, наприклад,
ті молоді люди, котрі чітко для себе визначили майбутню професію, цілеспрямовано
обирали ВНЗ та факультет, свідомо та емоційно готували себе до певної професії, шляхом навчання будуть швидко наближатись до відповідної професійної групи. Часто ці
студенти вже під час навчання намагаються працювати за майбутнім фахом, отримувати
не тільки теоретичні знання, але й практичний досвід, а відтак на виході з ВНЗ вони
стають володарями певного (іноді дуже значного) обсягу професійного капіталу, який
дає змогу їм швидко інтегруватись у ту чи іншу професійну групу.
Існує й інша група студентів, яка демонструє, так би мовити, “нестандартний”
шлях входження у професійні структури суспільства. Мова йде про тих молодих людей, які розглядають навчання як обіцянку, що дали батькам, або як певний період
життя, по закінченні якого вони мають отримати диплом – формальне підтвердження
освітнього рівня. Це молоді люди, що слабо мотивовані на навчання, байдужі до якості
знань, не орієнтовані на практичну діяльність за фахом. Такі студенти не лише не
наближаються до відповідної професійної групи, а швидше навпаки – рухаються у
зворотному напрямку, віддаляючись та відчужуючись. Їхнє маргінальне становище
у професійній сфері на етапі перебування у ВНЗ буде проявлятись лише в оціночних
судженнях стосовно навчання й майбутньої професії, незацікавленості, пасивності та
невисокій академічній успішності, проте у площині реальної професійної діяльності
поведінка таких псевдоспеціалістів може стати джерелом відкритих конфліктів та
явного відчуження їх від професійної спільноти.
Стратегії поведінки цих двох груп можна охарактеризувати як різноспрямовані.
Проте доцільно говорити ще про одну групу студентів, які також вирізняються високим потенціалом маргінальності. Це молоді люди, котрі вже під час навчання у ВНЗ
усвідомлюють, що вони “непотрібні в професії”, що перед ними постане складна
проблема працевлаштування за фахом, що їхній капітал не забезпечить перемогу в
конкурентній боротьбі на ринку праці. Вони розчаровуються у майбутній професії, не
будують планів професійно самореалізовуватись за фахом, тому відкрито заявляють,
що перебувають у стінах ВНЗ тільки заради отримання диплома про освіту. Ця група
потенційно дуже конфліктна, оскільки протиріччя між бажаннями працювати за фахом і можливостями працевлаштуватись повністю усвідомлено, отже, й усвідомлено
відокремлення, відчуження, обмеження їхніх можливостей просування у напрямку до
професійної сфери.
Поведінка представників зазначених груп дає змогу зробити припущення про посилення маргіналізації студентства, що виникає внаслідок відособлення студентської
молоді від їхньої майбутньої професії під час навчання. Саме цей процес привертає до
себе значну увагу і засвідчує факт порушення виконання системою вищої професійної
підготовки профорієнтаційної функції.
Ґрунтуючись на висловлених ідеях, можемо запропонувати символічний поділ
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студентства на декілька груп. Основа такої класифікації – рівень прояву феномену
професійної маргінальності. Згідно з цим основним критерієм ми виділяємо три групи студентів: 1) “професіонали”, 2) перехідна група, 3) “аутсайдери” (рис. 1). Перша група, яку ми умовно назвали “професіонали” – це студенти, що мають чітку та
стійку установку на професію. Їх вирізняє високий рівень обізнаності щодо специфіки
майбутньої роботи, готовність відчувати певні незручності, пов’язані з роботою, висока
мотивація навчання (освіта розглядається як умова входження у відповідне професійне
співтовариство), прагнення до постійного нарощування професійних знань та навичок
шляхом самоосвіти й розширення кола спілкування з професіоналами. Для цієї групи
студентів характерні низькі показники професійної маргінальності, адже впевненість
їхніх устремлінь виявляється у чіткому бажанні працювати за спеціальністю після
закінчення ВНЗ. Ці студенти, навіть у разі несприятливої професійної кон’юнктури на
ринку праці, будуть наполегливо шукати місце роботи за фахом, навіть якщо потрібно
починати з невигідних професійних позицій.

“Професіонали”:
студенти з чіткою
орієнтацією на
професію,
націлені на
самореалізацію

“Перехідна група”:
певна невизначеність
щодо майбутньої
професії,
суперечливі відчуття
й оцінки

“Аутсайдери”:
несформованість
установки на
професію,
орієнтація на зміну
профілю підготовки

Рис. 1. Типологія студентських груп за рівнем професійної маргінальності

Друга група, що зображена на рисунку 1, отримала назву “перехідна”. Її представникам притаманна суттєва невизначеність бажань, оцінок, прагнень стосовно майбутньої
професії. Це ті особи, хто сумнівається у правильності вибору напряму підготовки, не
має чіткої орієнтації на професійну самореалізацію за отриманим фахом. Перехідна група нестійка, її межі дуже рухливі. Можна припустити, що вона зменшується кількісно
й змінюється якісно у процесі “дорослішання” студентів. На випускних курсах тих, хто
не визначив своє ставлення до професії, майже не залишається. Переважна більшість
для себе вже чітко визначила: чи буде обрана професія справою життя, чи отримані
у ВНЗ знання й навички будуть виступати базою для освоєння іншого професійного
напрямку. Характерною особливістю цієї групи є те, що її представники перебувають
у стані пошуку. Тому в межах групи виникають тенденції тяжіння деяких її елементів
до більш стійких утворень. Отже, одна частина молодих людей згодом приєднується
до “професіоналів”, інша – перетворюється в “аутсайдерів”.
“Аутсайдери” – група, що презентує протилежний полюс устремлінь студентів
на етапі професійної освіти. Для цієї групи характерною є несформованість установки на професію, бажання та реальні наміри змінити професію та напрям підготовки,
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формалізація навчання й орієнтація на отримання тільки диплома про вищу освіту,
прагматичне ставлення до майбутньої роботи. Зазвичай негативні оцінки професії,
що надають представники цієї групи, поєднуються з небажанням працювати за фахом.
Ця типологія окреслює внутрішню неоднорідність студентського середовища, що
обумовлює різні шляхи інтеграції студентської молоді у суспільство через професію.
Внутрішня диференціація студентської молоді, зокрема, за ознаками сформованості установки на професію та налаштованості на практичну діяльність, може розглядатись як підґрунтя
для побудови стратегій подолання первинної та вторинної професійної маргінальності.
Руйнування системи державного замовлення та розподілу молодих спеціалістів
після закінчення ВНЗ змінила ставлення молоді до навчання, професії, роботи. В епоху глобалізації та технічного прогресу від працівника вимагаються не тільки знання і
вміння, передбачені певною професією, але й здатність творчо підходити до виконання
поставлених завдань, майстерність, спроможність здобувати нові знання і використовувати їх у своїй діяльності, уміння постійно примножувати, збагачувати власний досвід.
Звідси, завдання сучасних закладів вищої освіти дещо ускладнюється. ВНЗ повинні
не тільки підготувати висококласного фахівця у певній галузі, але й надати декілька
“рецептів”, що полегшать інтеграцію молодої людини у трудову сферу.
Відповідно розуміють ситуацію, що сьогодні склалась у суспільстві, й українські
студенти. Дослідження соціологів Харківського національного університету ім. В. Н. Ка
разіна, що проводились під керівництвом д. соц. н., проф. Л. Г. Сокурянської, довели
таке: орієнтацію сучасного студентства на матеріальний достаток необхідно сприймати як умову їх самореалізації. Зросла також значимість таких цінностей професії, як
“можливість мати престижну роботу, самостійно приймати рішення, домогтися високого
статусу в суспільстві, зробити кар’єру” [6, с. 374].
Усвідомлення високого рівня вимог, що висувають роботодавці до потенційних
працівників, приходить не тільки під час перших спроб працевлаштування, а, швидше,
ще під час навчання у вищому навчальному закладі. Однак, суттєво ставлення молоді до
процесу опанування професією поки що не змінюється. Освіта зазвичай зводиться до
отримання формального підтвердження (диплома) про закінчення того чи іншого ВНЗ.
Чому ситуація складається саме таким чином? Ми бачимо декілька взаємозалежних
причин цієї ситуації. По-перше (це головне), суттєво поглибився розрив між системою освіти і сферою виробництва. Ці взаємопов’язані сфери почали функціонувати
майже автономно. Промислове виробництво, яке сьогодні, на жаль, знаходиться у
складній ситуації й потребує модернізації та технічного оновлення, орієнтується на
високопрофесійних фахівців, проте не здатне забезпечити їм гідні умови праці та
рівень заробітної платні. Як результат, маємо суттєве зниження престижу інженернотехнічних професій. Переорієнтація у сферу виробництва послуг призвела до значних
деформацій на ринку праці (“перевиробництво” спеціалістів одного профілю, нестача
підготовки за іншим напрямком). Друга причина криється у реформуванні системи
освіти, небажанні (неспроможності) її адекватно реагувати на потреби ринку праці та
виробничої сфери. Як зазначила О. Балакірєва, “сучасна вища освіта певним чином є
не професійною і не спеціалізованою, а, швидше, загальною (своєрідною передумовою
для подальшого професійного самовизначення)” [1, с. 11].
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Отже, можна констатувати, що сучасне студентство, яке набуває певні теоретичні
знання у стінах вищих навчальних закладів, не достатньо послуговується ними у
реальній практичній діяльності. Тому молодь маргіналізується, оскільки виходить на
ринок праці “неозброєною”, із незначним набором ресурсів, якими вона може розпоряджатися у процесі адаптації до нового для неї професійного середовища.
Для сучасного студентства і освітня, і професійна сфери виступають своєрідними
агентами маргіналізації. Головним завданням вищої школи повинне стати посилення
профорієнтаційної функції. Формування установки на професію є одним із найважливіших
засобів зниження рівня професійної маргінальності студентства. Несформованість такої
установки призводить до прояву типових рис професійного маргінала: 1) безвідповідальне
ставлення до навчання (орієнтація на отримання диплома про вищу освіту); 2) необізнаність
стосовно специфіки майбутньої професії; 3) орієнтація на іншу професію; 4) відсутність
бажання працювати за професією після закінчення ВНЗ (це свідчить, з одного боку, про
усвідомлення неконкурентоздатності та непрестижності майбутньої професії, з іншого
– про власну нездатність реалізувати професійні функції); 5) нездатність (небажання)
постійно збільшувати знання, оволодівати практичними навичками; 6) невпевненість у
власному професійному майбутньому.
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The article examines pre-conditions of studentship professional marginality phenomenon
appearance. Essential characteristics of this phenomenon are determined, students’ typology
according to level of professional marginality display is suggested. The author makes
conclusions concerning influence of reformation of higher education system in Ukraine on
spreading of professional marginality phenomenon in students’ environment.
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В статье рассматриваются предпосылки возникновения феномена профессиональной маргинальности студенчества. Определяются его сущностные характеристики,
предлагается типология студентов по критерию уровня проявления профессиональной
маргинальности. Автор делает вывод о влиянии реформирования системы высшего
образования в Украине на распространение феномена профессиональной маргинальности в студенческой среде.
Ключевые слова: профессиональная маргинальность, студенчество, установка,
первичная маргинальность, вторичная маргинальность.
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СОЦІОЛОГІЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
УДК 331.556 (477.87)

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЗАКАРПАТЦІВ:
НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН
Н. І. Ігнатоля
Ужгородський національний університет,
вул. Університетська,14, м. Ужгород, Україна, 88018,
ignatola23@gmail.com
У статті розкрито тенденції і напрямки переміщень трудових мігрантів
Закарпатської області. Здійснено короткий екскурс в історію розвитку заробітчанства
на цій території. Акцентовано увагу на соціально-демографічних характеристиках трудових мігрантів і основних потребах та проблемах цієї соціальної категорії населення.
Ключові слова: трудова міграція, заробітчанство, соціальні потреби, тіньова
економіка.

Процес міграції безпосередньо пов’язаний з економічними перебудовами в будьякій країні. Саме структурна перебудова економіки, конверсія оборонного комплексу,
банкрутство та ліквідація низки підприємств промисловості, зупинка виробництва
та інші проблеми нашої держави призвели до суттєвого скорочення та вивільнення
робочої сили. Водночас дефіцит державного та регіональних бюджетів і незначна
частка іноземних інвестицій не дає змоги за короткий проміжок часу перепідготувати
та перерозподілити великі обсяги вітчизняної робочої сили. Усе це стало передумовою появи значної кількості вільної робочої маси, а держава не в змозі забезпечити її
необхідними робочими місцями.
Трудова вимушена міграція як складне соціальне явище сприяє обміну трудовими
навичками, досвідом і знаннями, сприяє розвитку особистості, впливає на сімейний
склад, статево-вікову і професійно-кваліфікаційну структури суспільства, веде до
оновлення кадрів, безпосередньо пов’язана із соціальною, галузевою та професійною
мобільністю населення [1].
Закарпатська область через близьке прикордонне розміщення до країн зі стабільною
економікою стала однією з перших з-поміж інших регіонів за кількістю трудових
мігрантів. Згідно з результатами офіційного моніторингу, 125–250 тис. мешканців
працюють за кордоном.
Але при цьому треба мати на увазі, що чимала сума заробітчанських грошей,
© Ігнатоля Н. І., 2012
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вочевидь, вливається у “тіньовий” обіг, що загострює наявні соціальні диспропорції,
коли передусім страждають ті, хто отримує фіксовані, зокрема, бюджетні доходи. Тут
варто згадати і про порівняно нову тенденцію, спричинену надходженням закордонних заробітків – зростання цін на товари та послуги на внутрішньому ринку. Особливо відчутним її вплив останнім часом виявився на ринку житла. Зокрема, протягом
останніх трьох років помешкання в Ужгороді подорожчали приблизно в 2,5 раза.
Дослідження теоретичних та практичних складових трудових міграцій, удосконалення різного роду важелів управління ними знайшли втілення та набули розвитку в науковій літературі з позицій різноманітних теорій і концепцій: просторової
самоорганізації населення (І. Прибиткова), теорії соціального капіталу (Г. Беккер,
Т. Шульц, Дж. Мінцер, Л. С’яастад), концепції міграційних мереж (Ф. Хьюго, Е. Тайлор,
Д. Массей), трьох стадій міграційного процесу (Л. Рибаковський), теорії глобального
міста (І. Валерстайн) та ін.
Низка робіт висвітлюють ті чи інші аспекти розглянутої теми. �����������
Аналізу понять “міграція”, “трудова міграція” присвячено роботи О. Малиновської,
М. Романюка, С. Чеховича, О. Хомри та ін. Соціально-економічний аналіз
трудових міграцій розглядається у роботах таких дослідників�����������
,����������
як М. Денисенко, П. Дорінгер, В. Євтух, Ж. Зайончковська, В. Іонцев, Е. Лібанова,
В. Ніколаєвський, В. Переведенцев, О. Позняк, С. Сассен, О. Старк, М. Тодаро,
М. Шульга тощо. Вивченню трудових міграцій з позиції державного управління цими
процесами присвячено роботи Т. Ачакосо, О. Малиновської, С. Чеховича. Дослідженням
міграцій у регіональному розрізі займаються В. Овод, М. Романюк. Вплив міграцій на
демографічний розвиток розглядається у роботах О. Позняка, Д. Едієва. Мотиваційним
чинникам трудової міграції присвячено наукові розробки О. Шиманської, М. Шульги.
Метою статті є дослідити напрямки і тенденції змін трудових переміщень
закарпатців.
Найбільш поширеними термінами, що висвітлюють поняття міграції, є міграція,
еміграція та імміграція. У перекладі з латинської “migratio” означає переміщення,
переселення. У вузькому значенні – міграція населення є кінцевим результатом
територіального переміщення, який закінчується зміною постійного місця проживання, це в прямому розумінні означає “переселення”. Міграція населення в широкому
розумінні – це будь-яке територіальне переміщення, яке здійснюється між різними населеними пунктами одної або декількох адміністративно-територіальних одиниць, незалежно від тривалості, регулярності і цільового напрямку. Еміграція робочої сили – це
переміщення громадян із однієї держави в іншу з метою працевлаштування; імміграція
робочої сили – в’їзд у державу громадян інших країн з метою працевлаштування згідно
з діючими міжнародними угодами [2].
До зовнішніх трудових мігрантів віднесені громадяни України працездатного віку,
які займалися оплачуваною економічною діяльністю на території інших країн постійно,
сезонно або тимчасово (у тім числі ті, які працювали без офіційного статусу). До них
не відносять прикордонних маятникових трудових мігрантів, а також осіб, які виїхали
на постійне місце проживання. У закарпатців можна виділити особливий соціальний
статус – “стихійних рекреантів”, які приїжджають із заробітків, щоб відпочити вдома.
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Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми трудової міграції,
вивчення її є необхідним підґрунтям для вирішення проблеми на практиці. Тому
необхідне висвітлення загального поняття трудової міграції.
Масштаби еміграції, її особливості і напрямок рухів зумовлені конкретними
соціально-економічними, політичними, ідеологічними і релігійними причинами. Масова міграція Закарпатців в Америку, Канаду, Аргентину, Бразилію, Австралію, країни
Європи змінила економічну і політичну географію і там, і тут, незалежно від того,
усвідомлювався цей факт чи ні. Наша еміграція викликана (споконвічно, а деякі її
складові і зараз) не одним чинником, а низкою причин – війнами, голодом, розчаруванням, переслідуванням влади, стихійними лихами, міжнаціональними, міжетнічними
конфліктами, що змусили людей іти з рідних місць, кидати нажите і шукати пристановища в чужих краях. Для того, щоб зрозуміти процес міграції, необхідно визначити
основні етапи вимушеної трудової еміграції із Закарпаття.
1. Перша хвиля еміграції закарпатських трудових мігрантів (заробітчан) почалася
в 1870 р. Саме тоді кілька десятків русинів з Підкарпатської Русі виїхали на заробітки
на вугільні шахти штату Пенсильванія в США. У 1899–1913 р. з Підкарпатської Русі
виїхало приблизно 120 тис. осіб. Бідність і неграмотність дозволяли їм працевлаштовуватися тільки на важку роботу. Навіть у 1905 році в США 63% всіх українських
іммігрантів були неписьменними.
2. Друга хвиля охоплює міжвоєнний період. Починаючи з 20-х років ХХ століття
виїзд відновився й існував з тією або іншою інтенсивністю до початку Другої світової
війни. У 1939 році більше 8 тисяч закарпатських сезонних робітників працювало в
поміщицьких господарствах в Угорщині. Восени 1942 р. тільки з Мараморощини влада
завербувала в центральні області Угорщини більше 14 тис. осіб. Не зменшився виїзд і
в США.
3. Третя хвиля еміграції почалася з кінця Другої світової війни і продовжувалася
аж до 1985 року. То були сезонні виїзди на роботу в Росію, Казахстан, інші республіки
СРСР. Велику кількість закарпатців було відправлено за оргнабором у Донбас, у шахти.
Виїзд в інші країни світу був зупинений досить могутнім бар’єром – кордонами СРСР.
Цікавим фактом є те, що на заробітки почали виїжджати і жінки, а в деяких випадках
і молодь до 16 років. На відміну від перших хвиль, відносно мала кількість мігрантів
залишилася постійно проживати в місцях заробітків. Це дозволило значній кількості
закарпатців, особливо з бідних гірських сіл і районів, значно поліпшити свій добробут.
Про це свідчать будівлі кінця 60-х – початку 70-х років у селах Рахівського, Тячівського,
Іршавського, Свалявського й інших районів.
4. Четверта хвиля почалася з кінця 1980-х і триває до наших днів. У цей період
Україна на шляху формування правової бази для єдиного економічного простору – ринку робочої сили – зробила тільки перші несміливі кроки. Виїжджають по-різному: хто
за приватними запрошеннями без права на працевлаштування, хто за туристичними
візами, але працевлаштовуються за кордоном здебільшого нелегально.
Виїзди Закарпатців за кордон швидко стали звичним і розповсюдженим явищем.
Наші співвітчизники працюють у Сполучених Штатах, Великобританії, Німеччині,
Франції, Ізраїлі, Туреччині, Греції, на Кіпрі та у багатьох інших країнах.
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Чималу роль у міграції закарпатців відіграли і продовжують відігравати два останніх
катастрофічних паводки, що змусили велику кількість людей виїхати з рідних місць.
Загалом, трудова міграція останнє сторіччя підтримує реальну (сімейну) економіку
майже половини населення нашого краю.
Розглядаючи проблеми вимушеної трудової міграції громадян України за кордон,
треба з’ясувати – які ж саме наслідки має ця проблема для України, а зокрема для
Закарпаття? Серед позитивних результатів трудової міграції можна назвати: послаблення тиску безробіття на національному ринку праці, зниження соціальної напруги
у суспільстві; надання можливості реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити
рівень кваліфікації, ознайомитись зі світовим досвідом, покращити матеріальне становище як самих мігрантів, так і членів їхніх родин; інвестування коштів в економіку
через створення спільних підприємств з іноземними засновниками [4].
Водночас вплив міграційних поїздок на розвиток трудового потенціалу та економіки
не можна вважати однозначно позитивним. Серед негативних наслідків вимушеної
трудової міграції для України назвемо такі: втрата найконкурентноздатнішої частини
власних трудових ресурсів; уповільнення темпів розвитку науково-технічного прогресу
внаслідок численної інтелектуальної міграції українських учених за кордон; поширення
випадків зловживань та ошукувань громадян приватними агентствами з працевлаштування; використання наших громадян за кордоном на низько кваліфікованих, важких
роботах із шкідливими умовами праці, наявність випадків їхньої дискримінації та
експлуатації з боку місцевих роботодавців; тривала відірваність трудових емігрантів
від родин, існування можливостей потрапити у воєнні конфлікти і навіть загинути;
підвищення злочинності та соціальної напруги у суспільстві через міжнаціональні
конфлікти.
Статистичні органи Закарпаття ще недостатньо висвітлюють міграційні процеси
у статистичній інформації. Зокрема, у статті щорічника “Закарпаття’2010” взагалі
відсутня інформація про міграцію населення, хоча у статистичному щорічнику за 2009 р.
така інформація частково є. Оскільки у статистичних щорічниках Закарпаття включно до
2010 р. відсутня інформація про міграцію населення за статтю та за віковими групами,
такі дані сформовані за статистичною інформацією Державного комітету статистики
України (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл мігрантів за статтю та віком у Закарпатській області
Кількість прибулих
Кількість вибулих
Сальдо міграції
Вікові групи
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
1
2
3
4
5
6
7
Усього
5628
4082
7004
4958
-1376
-876
в тому числі у
віці, років
0–4
381
210
407
302
-26
-92
5–9
235
161
303
223
-68
-62
10–14
143
141
184
181
-41
-40
15–19
997
533
1477
905
-480
-372
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Закінчення табл. 1
1
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80 і старші
із загальної кількості
у віці:
молодшому за
працездатний
працездатному
старшому за
працездатний
додатково:
у віці 15–70 років

2
1034
863
524
362
235
215
160
166
98
84
61
41
29

3
807
668
413
255
184
184
144
113
80
62
42
41
40

4
1021
1039
688
481
331
284
198
208
145
105
61
40
32

5
827
704
456
299
220
202
167
143
91
76
58
56
48

6
13
-176
-164
-119
-96
-69
-38
-42
-47
-21
1
-3

7
-20
-36
-43
-44
-36
-18
-23
-30
-11
-10
-16
-15
-8

797
4518

535
3165

958
5663

747
3739

-161
-1145

-212
-574

313

382

383

472

-70

-90

4090

-1239

-643

працездатного віку
у віці 15–70 років

80,3
84,2

3447
5977
% до всіх мігрантів
77,5
80,8
84,4
85,6

75,4
82,5

83,2
90,0

65,5
73,4

4738

Дослідження, які згруповані у табл. 1 стосовно розподілу мігрантів за статтю та
віком у 2010 р., на нашу думку, в регіоні проведені вперше, і вони свідчать про те, що:
загалом переважає міграція чоловіків порівняно із жінками. Так, в
аналізованому році сальдо міграції за рахунок чоловіків становило –
1376 осіб, а за рахунок жінок – 876;
найбільша частка зменшення населення за рахунок міжрегіональної та
міждержавної міграції припадає на населення, старше за працездатний вік,
а також у віці 15–70 років (за методологією МОП, розрахунки за якою проведено автором). Зокрема, у працездатному віці з регіону вибуло 80,8%
чоловіків, а жінок – 75,4% у відношенні до кількості всіх вибулих, а у віці
15–70 років відповідно, – 85,6 та 82,5%;
масштаби міграції населення у віці, молодшому за працездатний, незначні і
ще менші порівняно з населенням, старшим за працездатний вік. Отже, Закарпатська область і за рахунок від’ємного сальдо міграцій втрачає трудові
ресурси та частково трудовий потенціал, які поповнюють такою категорією
населення інших регіонів України та країни зарубіжжя.
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Науковий інтерес представляють дослідження основних напрямів міграції населення в розрізі районів і міст регіону, в тому числі і за природно-економічними зонами.
Показники свідчать про такі негативні тенденції двох зазначених міграційних процесів
у регіоні [4]:
загалом відбувається звужене відтворення населення за рахунок цих напрямів
міграції. Так, в аналізованому році сальдо міграції становило -2333 особи.
Така сама тенденція характерна для всіх природно-економічних зон, і особливо значне зменшення населення відбулося у передгірній (сальдо міграції
– 1327) та в гірській (-968 осіб);
найбільша частка негативного сальдо міграції припадає на міжрегіональну
міграцію (-1528 осіб або 65,5% до всіх напрямів міграції). У розрізі
природно-економічних зон дещо протилежні тенденції. Так, у низинній
природно-економічній зоні переважає міждержавна міграція порівняно з
міжрегіональною, а у передгірній та гірській, навпаки, – міжрегіональна
міграція. Більш масштабна міжрегіональна міграція впливає на зменшення
чисельності населення області та природно-економічних зон, проте цей напрямок міграції не впливає на кількість населення України;
за рахунок міждержавної міграції в 2011 р. населення регіону зменшилось
на 805 осіб або на 34,5% у відношенні до всіх напрямів міграції. Найбільш
негативне сальдо міждержавної міграції у низинній природно-економічній
зоні (- 510 осіб), а також у гірській (- 220 осіб), і значно нижчий показник у
передгірній (- 93 особи);
Головною передумовою явища заробітчанства та його описаних масштабів є
необхідність забезпечення добробуту багатьох сімей. Найбільш вагомими соціальними
наслідками є: зменшення напруженості на ринку праці, сприяння розв’язанню проблеми безробіття (шляхом забезпечення надлишкової робочої сили роботою в іншій
країні); сприяння валютним надходженням від трудових емігрантів, які в подальшому
інвестують в економіку країни; підвищення кваліфікації працівників, які мають змогу
переймати досвід інших країн для його подальшого застосування на батьківщині;
здійснення тимчасової міграції як альтернативи до виїзду на постійне місце проживання; для країни, що приймає мігрантів (країна-реципієнт), важливою є можливість
задовольняти потребу в трудових ресурсах, тимчасово залучати кваліфіковану робочу
силу, не витрачаючи часу і фінансів на її підготовку [5].
Однак не треба забувати, що трудові мігранти в найбільш продуктивний період
свого життя не беруть ніякої участі у створенні національного доходу. Трудова міграція,
як масове явище, не сприяє наповненню пенсійного та соціальних фондів через
відсутність відрахувань від заробітної плати заробітчан. Україна втрачає кращий трудовий потенціал. Виїзд молоді на роботу за кордон має негативні демографічні наслідки,
руйнує сімейні відносини. До негативних явищ відносять і те, що через збільшення
валютних ресурсів окремих сімей відбувається зростання цін на товари та послуги на
внутрішньому ринку без відповідного підвищення купівельної спроможності основної
маси населення. Додається до цього й дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів. Негативними наслідками є й те, що українці працюють за кордоном зазвичай нелегально
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і майже незахищені від сваволі роботодавців. Часто їх робочий день ненормований, а
можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу немає.
Нині у Європі та інших країнах сформувався стійкий попит на українські трудові
ресурси. Їх основною конкурентною перевагою є згода на роботу за заробітну плату,
яка у декілька разів нижча від тієї, яку роботодавець виплачує своїм співвітчизникам.
Географічна спрямованість потоків нелегальних мігрантів має і східний (зазвичай Росія), і
західний вектор. Основними центрами тяжіння трудових мігрантів області є такі країни, як:
Польща (зайнятість у сільському господарстві у більшості випадків має
сезонний характер);
Чехія (зайнятість у промисловості і на будівництві, здебільшого чоловіки);
Італія (зайнятість у сільському господарстві та послуги домашньої прислуги,
переважна більшість жінок-мігрантів);
Португалія, Греція (чоловіки і жінки у сільському господарстві і сфері послуг);
Росія (робота на будівництві у великих містах та в інших галузях економіки).
Трудова міграція породжує чимало проблем, тому перед державою та органами
влади на місцях постає завдання створювати економічні передумови для повернення
громадян України, які працюють за межами нашої держави, забезпечувати їх роботою і соціальним захистом вдома. Належить внести зміни до державної міграційної
політики та забезпечувати правовий захист українських мігрантів шляхом укладення з
відповідними країнами угод з легалізації наших громадян, які працюють у цих країнах,
приєднання України до багатосторонніх міжнародних угод з цих питань. Важливо
також створити належні умови для легалізації заробітків трудових мігрантів, які повертаються в Україну, забезпечити реальну підтримку їх активних підприємницьких
та соціальних дій, сприяти створенню за допомогою наших заробітчан нових приватних виробничих структур, підприємств з переробки сільгосппродукції та закладів
побутового обслуговування, найперше у селі. Головне – цілеспрямовано проводити
економічні реформи, що сприятимуть поліпшенню життя українців на рідній землі.
Безробіття – категорія економічна. І кожен відсоток зростання виробництва – це крок
уперед, а кожен відсоток зменшення – крок назад, збереження бідності та стимул до
трудової міграції. Серед заходів, що їх вживає Міністерство праці та соціальної політики
України: включення до національної стратегії пілотного проекту з профнавчання та
розвитку малого підприємництва в Україні, що дасть змогу забезпечити профпідготовку
та допомогти у започаткуванні власної справи певній кількості (80–100) осіб – фактичним і потенційним жертвам торгівлі жінками; посилення контролю за діяльністю
туристичних фірм – одного з основних джерел нелегальної міграції; вдосконалення
ліцензування посередницької діяльності з працевлаштування громадян за кордоном.
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The article reveals trends and directions of movement of migrant workers from
Transcarpathian region. A short discourse in the history of migrant workers in the area is
done. The attention is payed to socio-demographic characteristics of migrant workers and
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Н. И. Игнатоля
Ужгородский национальный университет,
ул. Университетская, 14, г. Ужгород, Украина, 88018,
ignatola23@gmail.com
В статье рассматриваются тенденции и направления перемещений трудовых
мигрантов из Закарпатской области. Рассматривается история развития трудовой миграции на этой территории. Акцентируется внимание на социально-демографических
характеристиках трудовых мигрантов и на основных потребностях и проблемах этой
категории населения.
Ключевые слова: трудовая миграция, потребности, теневая экономика.
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УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ ДО ПОЛЬЩІ ТА ГРЕЦІЇ В СИСТЕМІ
КЛАСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙ
О. А. Ровенчак
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
rowentschak@gmail.com
Статтю присвячено виробленню розгалуженої системи класифікацій міграційних
процесів. Класифікація здійснюється за такими критеріями, як правовий статус, спосіб реалізації, кількість мігрантів, повторюваність, відстань, тривалість,
добровільність, причини/цілі. Теоретична розробка стала основою авторського
емпіричного дослідження різновидів української еміграції до Польщі та Греції. У
статті проаналізовано класифікацію цих міграцій за наведеними критеріями із деяким
акцентом на останньому – причини міграцій, які групуються і розглядаються у трьох
площинах – соціальній, культурній та особистісній.
Ключові слова: міграція, класифікація, міґрант, українські міґранти до Польщі,
українські міґранти до Греції, причини міграції.

Хоча значні переміщення населення спостерігались і раніше, але початком
міжнародної міграції1 в її традиційному розумінні (що передбачає перетин державного кордону) прийнято вважати середину ХІХ ст., коли сформувались кордони
національних держав та з’явились певні технічні можливості фіксації їх перетину. З
того часу робота у галузі дослідження різних аспектів міграційних процесів велась
здебільшого у найзначніших країнах-реципієнтах потоків міґрантів, покликаючи до
життя плідні дискусії у різних сферах науки. Особливої актуальності такі дослідження
набули з розвитком ґлобалізаційних процесів та зростаючою диверсифікацією потоків
міґрантів наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. В українській соціології зацікавлення
сучасними процесами міжнародної міграції спостерігається з середини 1990-х рр.
Проте ці дослідження мають досить фрагментарний характер і приділяють мало уваги
таким аспектам міжнародної міграції як, зокрема, проблеми системної класифікації
міжнародної міграції. Завданням цієї статті є вивчення місця української еміграції до
1

Міжнародна міграція за своїм змістом – це найперше перетин адміністративного кордону,
добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду
до місця (країни) в’їзду за наявності або відсутності законних підстав, на певний період
часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання. Сучасна
міжнародна міграція – це також соціокультурний за суттю процес, що передбачає зміни у
соціальній, культурній та особистісній сферах життєдіяльності як самих міґрантів та їхніх
спільнот, так і суспільств еміграції та імміграції та окремих осіб (чи груп осіб), що в них
проживають.
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Польщі та Греції у розгалуженій системі класифікації міжнародної міграції, зокрема й
за критерієм причин міграції на основі виробленої теоретичної основи та проведеного
авторського емпіричного дослідження. У своїй роботі спираємось також на певні напрацювання в межах зазначеної теми таких авторів, як Л. Рибаковський, А. Адеподжу,
А. Ічдуйгу, А. Іонцев, Е. Макознак, І. Цапенко, М. Тоба, А. Дмітрієв, Ю. Дощицин та
Н. Лапін, А. Гуревич, А. Мазин.
Дослідження стосовно українських еміґрантів проводилось протягом 2008–2010 рр.
у Польщі, Греції та Україні. Респондентів для дослідження підбирали за методом
снігової кулі, для дослідження використано цільову вибірку, основними критеріями
гомогенності якої стали: стать, досвід перебування у Польщі чи Греції, що у часовому
вимірі становить щонайменше 1 рік та трудова зайнятість в країні імміграції. Для збирання основної частини інформації обрано метод напівструктурованого інтерв’ю. Варто зазначити, що висновки стосовно зазначених питань у цьому дослідженні спираються
на думки респондентів і бачення проблем із їхньої точки зору. Об’єктом дослідження
виступають міґрантки із України у Польщі та Греції та міґрантки, що мають досвід
проживання у Польщі та Греції і знаходяться в Україні.
Аналізуючи публікації за темою дослідження, робимо висновок, що іншими авторами не було вироблено комплексної системи класифікації міграції у соціогуманітарних
науках загалом та у соціології зокрема. Особливо актуальним це питання є з огляду на
зростаючу диверсифікацію міграційних потоків. Для адекватного вивчення як давно
існуючих, так і нових видів міграцій важливо чітко окреслити якнайширше коло цих
видів та класифікувати їх за певними критеріями. Довідкова література найчастіше
виділяє такі види міграції, як зовнішня (міжконтинентальна та континентальна) і
внутрішня, організована та неорганізована, добровільна та примусова (або, як її називає
А. Дмитрієв, міграція працівників і спеціалістів та міграція біженців), зворотня та
незворотня або у ширшому розумінні маятникова (до одного місяця), сезонна (від
одного місяця до одного року), довготермінова (більше ніж один рік) та постійна (не
передбачає повернення на батьківщину) [1, с. 251; 2, с. 244; 3, с. 224–225; 4, с. 133–134;
5, с. 6]. Різноманітні системи класифікацій міграції наводять також Л. Рибаковський
[6], А. Адеподжу [7], А. Ічдуйгу [8], А. Іонцев [9], Е. Макознак [10], І. Цапенко [11],
М. Тоба [12].
Проте більшість існуючих класифікацій відображають лише певний аспект
міграції (причини, тривалість, правовий статус міґрантів тощо) або застосовують
різні критерії для однієї класифікації, тому вважаємо за доцільне запропонувати свою
систему класифікації міграцій, здійснену за певними критеріями. Вона відповідає
полісемантичному характеру міграції як соціального феномену. За правовим статусом міграції поділяють на: 1) легальні, 2) нелегальні та 3) напівлегальні. За способом
реалізації міграції можна поділити на: 1) стихійну, 2) організовану (вищим державним
або приватним органом) та 3) ланцюгову. За кількістю міґрантів пропонуємо поділити
міграції на: 1) групову, 2) сімейну та 3) осібну. Міграцію можна також класифікувати
за критерієм повторюваності: 1) одинична міграція, 2) повторювана (поїздки, які повторюються з певною періодичністю), 3) епізодична (поїздки, які не є регулярними). За
критерієм відстані виділимо два основних типи міграції: 1) внутрішню та 2) міжнародну.
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Міжнародну міграцію, своєю чергою, поділяємо на а) міжконтинентальну, б) континентальну та в) регіональну. Згідно з критерієм тривалості міграцію найчастіше поділяють
на: 1) постійну і 2) тимчасову. Тимчасова міграція ж поділяється на: а) довготривалу,
б) короткотривалу, в) сезонну та г) маятникову. Відповідно до того, наскільки міграція
є добровільною, виділяємо такі її різновиди: 1) добровільна, 2) примусова (примушує
влада) та 3) вимушена (усупереч бажанням людей, до якої спонукають стихійні лиха,
війни, голод, переслідування тощо). Можна виділити три типи вимушених міґрантів:
а) особи, що шукають притулку, б) особи, що мають тимчасовий статус біженця та
в) власне біженці. Очевидно, найбільш обширною складовою класифікації міграції
є класифікація за критерієм причин/цілей. Тут ми виділяємо дев’ять видів міграції:
1) сімейна, 2) репатріація (або рееміграція), 3) релігійна міграція, 4) міграція з етнічних
мотивів, 5) екологічна міграція, 6) туристична, 7) освітня, 8) політична (а) “політичних
біженців” – населення, яке підтримує політичну опозицію та, відчуваючи загрозу,
змінює місце/країну постійного проживання, а також б) міграція дипломатичного
корпусу і військових). Найбільш розгалуженою структурою у цьому сегменті володіє
9) економічна міграція: в ній можна виділити міграцію а) “економічних біженців” та
б) трудову міграцію. Трудову міграцію поділяємо, з одного боку, на: 1) міграцію з метою працевлаштування за спеціальністю, отриманою раніше; 2) за спеціальністю, яка
їй не відповідає. З іншого – за критерієм професійно-кваліфікаційного рівня міґрантів:
1) некваліфікованих або низькокваліфікованих працівників; 2) висококваліфікованих
кадрів (* зі зміною місця роботи, але не спеціальності та * зі зміною лише географічного
місця роботи); 3) інтелектуальна міграція; 4) міграція бізнесменів-інвесторів1.
Міграція як явище має, звичайно, певні передумови виникнення, спонукальні
обставини, приводи, підстави – причини міграції. Як саму міграцію поділяємо на
еміграцію та імміграцію, так і причини її також розділяємо на причини еміграції та причини імміграції, або, як їх ще називають, її “підштовхуючі” та “приваблюючі” фактори
відповідно [14, с. 93]. Проте у цій роботі не будемо зосереджуватись на такому поділі;
важливим тут є інше: причини міграції лежать у соціальній (у широкому розумінні)2,
культурній та особистій площинах, а також окремо можна виділити екологічні чинники.
До особистих причин відносимо ті, що стосуються задоволення приватних інтересів
самого міґранта та його сім’ї, до культурних – етно-релігійні та рекреаційно-освітні
причини. Серед найважливіших соціальних виділяємо групи економічних, політичних,
демографічних причин. На відміну від двох попередніх, що притаманні переважно
для еміграції, остання категорія причин є однаково важливою і для еміграції, і для
імміграції3.
Щодо зв’язку між причинами міграції та видами потоків міґрантів (диверсифікованих
за різними, наведеними вище, критеріями), можна навести деякі закономірності.
Політичні причини, наприклад, має здебільшого примусова та вимушена міграція,
1
2

3

Див. детальніше [13].
Соціальне (в широкому розумінні) у житті суспільства включає ті сфери, що не входять до
культурної чи особистої площин, а саме: економічну, політичну, демографічну та власне
соціальну (у вузькому розумінні).
Див. детальніше [15].
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економічні – вимушена або добровільна; те ж стосується й етно-релігійних причин.
Рекреаційно-освітні та різні особисті причини має зазвичай добровільна міграція, а
екологічні, навпаки, вимушена. Таку особисту причину, як наявність певної етнічної чи
релігійної ідентичності (як приклад – єврейської), має міжнародна, легальна, сімейна,
одинична, постійна, добровільна, етнічна (чи релігійна) міграція (або реімміграція)
[16]. З такою ж точністю, напевно, можна визначити і міграцію, що має демографічні
причини. Це головно економічна, добровільна (або вимушена), постійна, міжнародна,
одинична, сімейна (або групова), ланцюгова (або стихійна) міграція. З іншого боку,
стосовно правового статусу, наприклад, нелегальна та напівлегальна міграція має, у
більшості, соціальні причини, тоді як легальна може з однаковою ймовірністю мати
як культурні чи соціальні, так і особисті причини.
Отже, як бачимо, всупереч поширеним твердженням про те, що різні види міграції
змішуються і саме тому не можуть бути чітко класифікованими, завдяки запровадженню низки критеріїв видається можливим віднести якийсь її вид до певної категорії
міграції, зокрема і за причинами міграції (еміграції та імміграції). Звісно, з розвитком
міграційних процесів з’являються її нові види і, відповідно, класифікацію потрібно
доповнювати та вдосконалювати.
Перейдемо до визначення різновиду української міграції до Польщі/Греції в
авторській системі класифікації міграцій.
У визначенні типу міграції за критерієм леґального статусу в країні перебування зазначимо таке. У Грецію при першій міграції більшість українських імміґрантів
виїжджає на основі офіційного документа – візи, але, здебільшого, це короткотривалі
туристичні візи, по закінченню терміну дії яких імміґрант нелеґально залишається в
Греції, тобто, це напівлеґальна міграція: “Ми нелегально були… Я була з 1995 року. ... А
документи я зробила в 2001-му.” [ГГ; Р., 69 р.]1. Також кілька респондентів зазначило,
що мають досвід нелеґального перетину грецького кордону за допомогою “спеціальних
людей”2: “... ногами пішки через гори. ... І ми приїхали в Болгарію ... Перевів нас той
во болгарську і потім попіт грецьку [границю], отак пересунули попід ті дроти.”
[ГГ; М., 44 р.], “Мені відкрили візу на Словакію, на 5 днів. ... там бусік, був зроблений
такий ящик куда входе два чоловека [для нелегального перетину кордону шенгенської
зони].” [ГГ; Д., 52 р.], “там дванадцять чоловік нас набрали і так завезли в Грецію,
по пішоходному переходу, то ми з Македонії до Греції по-пластунськи по цій воранині
лізли, ... вони нелегально нас перекидували...” [ГУ; Н., 40 р.]. В результаті трьох хвиль
1

2

Ця стаття містить посилання на тексти деяких із 120 інтерв’ю, які, залежно від країни
трудової міграції та країни, де проводилося опитування, мають такі умовні позначення: ПП
(опитування проводилося в Польщі); ПУ (опитування проводилося в Україні, респондентка
має досвід проживання в Польщі); ГГ (опитування проводилося в Греції); ГУ (опитування
проводилося в Україні, респондентка має досвід проживання в Греції). Цифри коло буквених
позначень означують порядковий номер інтерв’ю в загальному масиві даних. Букви після
крапки з комою є першими літерами імен/псевдонімів респонденток, а цифри означають їх
вік.
Терміни “спеціальні люди”, “спеціальні фірми”, “спеціальні організації” тощо запозичені автором із лексикону респондентів, що взяли участь у проведеному дослідженні.
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леґалізації основна частина опитаних українських імміґрантів у Греції отримали тимчасовий дозвіл на проживання і роботу: “в мене є документи з 2000-го року. Шо два роки,
я поновлюю. ... тепер вже нас будуть робити на 10 і більше.” [ГГ; Л., 61 р.], а ті, хто
одружився із греками – дозвіл на постійне проживання або громадянство цієї країни:
“В мене документи вже підійшли отримувати, ... для того щоб я працювала лікарем
тут треба було грецьке громадянство.” [ГГ; Л., 45 р.], “Зараз малий буде мати 18
років. Напевно на другий рік будемо давати папери на громадянство.” [ГГ; О., 37 р.].
Тобто станом на момент проведення дослідження (часто при повторних міграціях)
для переважної більшості опитаних у Греції та для 2/3 опитаних в Україні на момент
останньої міграції в Грецію їх статус в цій країні був легальним.
Для в’їзду в Польщу до 2003 р. українські міґранти не потребували віз і перебували
в цій країні легально. На момент проведення дослідження останнім статусом більшості
респондентів у цій країні також був леґальний, що базувався на наявності здебільшого
робочої (чи іншого виду) візи, а також дозволу на тимчасове чи постійне проживання:
“Карта постійного перебування ... дозволяє мені проживати в Польщі, працювати
тут ... в мене є всі права як у польських громадян, крім права обирати президента
і парламент польський” [ПП; М., 42 р.]. Варто зазначити, що у більшості дозвіл на
постійне проживання мають ті, чиї сім’ї частково/повністю проживають у Польщі. Також досить поширеним є напівлегальне перебування на основі протермінованої робочої,
туристичної, гостьової візи чи дозволу на проживання: “як вертаєшся [розлучаєшся],
то автоматично забирають позволення на працю ... ну, зараз я нелегально сиджу”
[ПП; С., 61 р.]. Зустрічаються й респонденти, які в’їхали в Польщу на безвізовій основі
і продовжували залишатись там і тоді, коли такий дозвіл втратив силу.
За способом реалізації в українських міґрантів у Греції переважає ланцюгова
міграція, (коли одні імміґранти, які виїхали раніше, допомагають виїхати і влаштуватись “новим” міґрантам): “Тай так пішло таке, як Вам сказати, – ланцюгова реакція
від приятелів. ... Одна поїхала, друга, третя, пише, дзвонить, шо добре і приїжджай.
І я через туристичне бюро, позичила гроші на дорогу, потім там відробила, прислала
гроші сюди” [ГУ; Ю., 65 р.]. Крім того, такий підвид організованої міграції як приватноорганізована – організація виїзду офіційно існуючими приватними туристичними
фірмами, що, окрім основної діяльності, займаються перевезенням міґрантів для подальшого працевлаштування в Греції, або приватними нелегальними “спеціальними
організаціями”, що також займаються перевезенням/працевлаштуванням міґрантів:
“Тоді у 90-х вже хтось тут був, і складали групи і везли як туристів, і ми тут сиділи
і чекали роботи” [ГГ; Л., 49 р.]. Досить поширеним у Греції є поєднання цих двох
видів, натомість практично відсутня стихійна міграція (окрім хіба повторних міграцій
за наявності документів, що підтверджують дозвіл на легальний статус перебування
в Греції).
У Польщі значно менше поширеною є приватно-організована форма міграції, а
першість тут тримає ланцюгова міграція: “До Польщі то було просто, звичайно я не
кидалася по ніяких туристичних, тільки їхала до колежанки … бо то є надійніше, то
вже знаєш шо та людина якось тебе не кине” [ПП; А., 45 р.], “Хтось поїхав, другому
знайшов роботу, потім потягнули цілу рідню, і так далі, і так далі, но то мене стягнула
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цьоця” [ПП; Л., 50 р.]. Друге місце тут за стихійною формою міграції. Характерною
вона є у більшості для тих, хто починав свої поїздки до 2003 р.: “Фактично, так. [перша поїхала в Польщу] І я за собою всіх тягну. Перша братова, тепер Оксана [дочка]
приїхала” [ПП; І., 55 р.].
Загалом, ланцюгова міграція в Польщу/Грецію поширена із кінця 1990-х рр., коли
в цих країнах уже встигли “осісти” і створити певні імміґрантські мережі ті, хто виїхав
на початках цієї хвилі української еміграції.
За критерієм кількості осіб у Греції переважає дві форми міграції: осібна та групова. Маються на увазі групи, організовані туристичними/“спеціальними” фірмами, про
які йшлося вище: “Та то цілий автобус був, група. Тоді то був такий період, шо ми
виїжджали масово” [ГУ; М., 52 р.]. Під осібною міграцією тут розуміємо виїзд окремо
взятого міґранта, діючими документами при повторних міграціях або переважно під виглядом туриста, не повідомляючи перевізника про намір залишитися в країні імміграції:
“Нє, я їхала сама. Але тут була одна з аптеки. ... Я їхала сама, бо я знала, шо вона тут
є” [ГГ; Л., 61 р.]. Значно менше поширеною є сімейна міґрація – здебільшого при повторних поїздках на тривалий час. При цьому члени сімей рідко залишаються на такий
же довгий період. Вони або починають міграцію через якийсь час після респондента:
“... потім я забрала свого чоловіка, потім свою сестру, а потім сестри чоловіка. ... А
потім ми забрали дітей” [ГГ; О., 35 р.], або ж просто приїжджають на деякий час і
повертаються раніше за респондента: “Приїхав спочатку син, я йому зробила виклик,
він працював ... він два місяці тільки витримав і поїхав до Львова. Потім невістка
приїхала на роботу, чотири місяці витримала і поїхала” [ГУ; Н., 65 р.].
У Польщі переважає осібна міграція (ланцюгова чи стихійна) через те, що відстань
ближча, простіше організувати переїзд: до 2003 р. через безвізовий режим, а після
2003 р. все ж простіше самостійно отримати польську візу, ніж грецьку, відповідно,
респонденти практично не використовують “спеціальних” приватних організаторів/
фірм: “Просто моя родичка була в Кракові і я вже так поїхала” [ПП; О., 55 р.]. У
Польщі мало поширена класична сімейна міграція. Натомість, члени сімей частіше
приїжджають до респондентів у Польщу (відвідують їх), а не здійснюють міграцію
разом із ними. Це можна вважати своєрідною, несинхронізованою, сімейною формою
міграції. Групова форма міграції іноді притаманна організації такого типу роботи, як
сільськогосподарські (або іншого роду) “плантації”. Крім того, при повторних поїздках
(як у Польщу, так і в Грецію) форми міграції за кількісттю осіб можуть змінювати одна
одну, взаємозалежно із змінами форм міграції за іншими критеріями.
За критерієм повторюваності в обидві країни українські міґранти здійснюють
здебільшого повторювану міграцію. Проте близько половини українських міґрантів
із досвідом проживання у Греції, але опитаних в Україні складає одинична та
епізодична міграція, це пов’язане із проблемами нелегального/напівлегального статусу і неможливістю в’їхати знову в Грецію через попередню депортацію. Епізодична
міграція стає можливою, якщо для наступного виїзду в Грецію респонденти змінюють
паспорти (офіційно змінивши попередньо прізвище). Крім того, одинична міграція характерна для тих, хто мав на меті заробити певну суму і повернувся, досягнувши мети
за одну поїздку. В Польщі повторювана міграція є можливою через відсутність віз у
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згаданих часових межах і можливість досить легко виробити візу із запровадженням
візового режиму, а також з огляду на відстань.
За критерієм відстані ми розглядаємо міжнародну регіональну міграцію до
Польщі та міжнародну континентальну міграцію до Греції, а сам критерій відстані,
як і правового статусу, тісно пов’язаний із критерієм тривалості міграції.
Абсолютна більшість респондентів із досвідом проживання в Греції зазначають,
що виїхали в цю країну на тимчасове проживання із метою повернутися через рік
або більше, проте очікувану тривалість міграції респонденти визначають значно
меншою, ніж виявилося насправді: “Я не думала оставатися жити. В мене була
економічна проблема і я на рік, ну, максимум півтора року виїжджала” [ГГ; М., 50 р.],
“Відкрита віза в мене була на десять днів, але ті десять днів затягаються на роки,
бо ми заплатили гроші” [ГУ; Ф., 67 р.]. У будь-якому разі тут ідеться про тимчасову
довготривалу міграцію. При цьому серед опитаних у Греції характерним є так званий
“міф про повернення” – респонденти зазначають, що повернуться, але не вказують
конкретних термінів: “Кожен раз надіялась, шо все ж таки я поїду швидше додому ... а
вже останні чотири якихось роки ... навіть про то не думаю” [ГГ; Д., 55 р.], оскільки
не можуть оцінити, скільки часу сім’я в Україні ще буде потребувати фінансової допомоги у зв’язку із різними потребами: “Я спочатку думала на два роки їхати ... Люди
всі їдуть на рік, на два, а тепер і по десять, по дванадцять. Той хату почав будувати,
той діти вчить, той внуки вже підросли вчить. І так всім виходить, шо мусить там
бути довше” [ГУ; В., 61 р.]. Проте ми вважаємо таку арґументацію не зовсім достатньою. Однією із причин невизначеного терміну повернення є, на нашу думку, острах
перед повторною адаптацією в Україні, де респонденти не проживали постійно 5–10,
а то й 15 років, з іншого боку – тривалий шлях інтеграції у грецьке суспільство, який
не минув безслідно. Додавши до цього особистісні (сімейні) причини еміграції, про
які йтиметься далі, отримаємо дещо повнішу картину обставин виникнення такого
явища, як “міф про повернення”. Крім того, у Греції в окремих випадках ідеться і про
постійну міграцію при повторних виїздах – українські імміґрантки, які в Греції одружились із грекми, але навіть вони не відкидають перспективи повернення в Україну
через певний період часу чи за певних обставин: “Ніколи не говори “ніколи”. ... Якщо
захочу. Маю там квартиру, є куди їхати. Але залежно скільки хто буде жити з нас.
Кажуть, може, вдовою лишуся ... То діти будуть по своїх квартирах, а я поїду собі
додому” [ГГ; О., 37 р.].
Серед опитаних українських імміґрантів у Польщі близько половини – це,
здебільшого, імміґранти, які на момент інтерв’ю здійснюють тимчасову короткотривалу та сезонну міграцію. Інша половина – представляє (станом на момент проведення
дослідження) тимчасову довготривалу міграцію. Проте вони, здебільшого маючи досвід
тимчасової сезонної та маятникової міграції, згодом змінивши тип роботи (наприклад, із
роботи в човниковій торгівлі чи на “плантаціях” на роботу типу ехо/mesa – прибирання,
догляд та інше), змінили і форму міграції на тимчасову короткотривалу чи тимчасову
довготривалу: “До того часу, то були мої такі доривчі роботи ... можна було їздити
на 2–3 місяці ... Тепер це буде по-іншому виглядати, я буду мати відпустку... відпустку,
а так, ну, націлено працювати цілий рік” [ПП; О., 31 р.]. У той же час, 2/3 опитаних
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в Україні із досвідом проживання в Польщі представляють тимчасову сезонну форму
міграції: “найбільше, що можна було витримати, то 3 місяці, 2 місяці, 1,5 місяця, а
так на рік-два ніколи не ризикувала їхати. То дуже важко” [ПУ; Н., 39 р.]; а решта –
здебільшого, тимчасова короткотривала (іноді – довготривала) міграція: “Це може
бути раз на три місяці, раз у шість місяців, або й раз на рік, переважно це буває перед
святами” [ПУ; Г., 38 р.]. Крім того, для цієї ґрупи респондентів характерним є тип роботи на “плантаціях”. Можна зробити певні висновки: оскільки респонденти опитані
в Україні, частіше перебувають власне в Україні, то вони могли саме із цієї причини
потрапити у вибірку за методом “снігової кулі”. Також їх можна вважати потенційними
міґрантами, що у майбутньому змінять форму міграції за критерієм тривалості у бік
збільшення тривалості, як це зробили свого часу опитані у Польщі. Крім того, варто
зазначити, що опитані в Україні мають загалом менший досвід міграції і складають
дещо молодшу вікову групову, ніж опитані в Польщі. Тобто можна припускати, що
група “ПУ” знаходиться загалом на ранішому етапі міграції до Польщі, ніж група “ПП”,
тоді як група респондентів, опитаних в Україні із досвідом роботи в Греції, навпаки,
загалом знаходяться на пізнішому етапі міграції – власне кажучи, завершення міграції
реімміграцією на постійне проживання в Україну.
Щодо критерію добровільності, то всі респонденти як у Польщі, так і в Греції
зазначають, що міграція не була примусовою, чи вимушеною, хіба що деякі із них
вважають, що рівень життя сім’ї в Україні є таким, що “змушує еміґрувати”, але все
ж зазначають, що до виїзду їх спонукало власне бажання, тобто міграцію можемо
позиціонувати виключно як добровільну.
Як у Польщі, так і в Греції більшість респондентів зазначають, що основні причини міграції лежать в економічній площині: “Не там в якихось цілях туристичних
– поїхати побачити країну, а заробити гроші. ... Це була найважливіша причина”
[ПП; Н., 29 р.], “Важке, як на той час, матеріальне становище. Все. То була єдина
причина” [ПУ; О., 59 р.]. У рамках економічної міграції йдеться про такі форми, як
трудова міграція та міграція економічних біженців. Найбільш поширеною є власне
трудова міграція. Проте кожен десятий опитаний із досвідом проживання в Греції та
кожен третій у Польщі вважає себе економічним біженцем, принаймні на початках
міграції до певного покращення свого матеріального становища: “... я приїхала от
сюди – безвихідь в мене була вдома. ... Нормально [на момент останнього візиту в
Україну], допустім, в крайньому разі не було такої біди, шоби вже не було шо їсти
і так дальше” [ГГ; Л., 58 р.]. Але іноді респонденти відносять себе до економічних
біженців, у той час як основною метою перебування в Польщі/Греції визначають, наприклад, оплату навчання дітей чи купівлю житла. У випадку економічних біженців
ідеться про міграцію як “стратегію виживання сім’ї”: “Ну я була бідна, аж синя. Мій
малий – впав сніг, і він не мав до школи в чім піти. ... То були злидні настоящі. ... не
маєш копійки де взяти. Коли чоловік робив на роботі, йому давали ящик оцту і мішок
круп. То були гроші?” [ГГ; М., 44 р.], “Тато помер, брат пішов в армію ... три баби
осталось, мужиків ніяких, ніяких заробків, нічого, ну і за останні гроші зробила паспорт, та й мусила їхати заробити” [ПП; С., 35 р.].
Якщо ж говорити про трудову міграцію, то в Польщі причинами її визначають
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здебільшого загальне покращення матеріального становища сім’ї: “Попросту була
така економічна ситуація в сім’ї, шо я мусіла поїхати шось доробити” [ПП; О., 52 р.],
“... діти зачали доростати і вчити треба, і те, і все, а тут ... ні діда в Америці, ні
баби в Італії. І дуже прозаїчна і сумна картина” [ПУ; Л., 49 р.], “По любому, що поїду
в Польщу, якщо тут ліпшого нічого не буде. А що тут? Тут би взагалі: ні не вдівся,
ні не з’їв, ні нічо” [ПУ; О., 37 р.], “Ми не спроможні забезпечити в нашій країні наше
майбутнє життя, в нас масове безробіття, також мала заробітна плата, що мене
не задовільняє” [ПУ; Г., 38 р.]. Крім того, досить поширеною причиною є розрахунок із
боргами: “Борги в мене сягнули понад 1000 доларів, то 7 років назад, то були страшні
гроші” [ПП; А., 45 р.]; і значно менше – оплата навчання дітей.
У Греції спектр таких причин є дещо ширшим. Тут ідеться про (у порядку спадання актуальності): 1) оплату навчання дітей: “Економічна проблема, то що треба
було дитину вчити. Ми ж привикли нашим дітям давати освіту, в нас не колонія”
[ГГ; В., 45 р.]; 2) купівлю житла: “вже дитина була, жили з батьками, тяжко жити
було і поїхали, щоб заробити на своє житло, якусь квартиру” [ГГ; Н., 30 р.]; 3) загальне покращення матеріального становища сім’ї: “Вона [дочка] любить гарно вдягатися і дорого дуже вот ... і я їй скажем, чоботи [купую], які вона взуває, за 150
євро” [ГГ; Т., 39 р.], “Я не була з бідних. Я в торгівлі працювала, добре мені було. ...
але мені треба було дітей забезпечити. ... дітей на ноги поставити” [ГУ; Н., 65 р.];
4) розрахунок із боргами: “За квартиру не плачено, чоловік помер – була вже сама я з
великими боргами” [ГУ; Д., 65 р.]; 5) лікування членів сім’ї: “Матеріальні причини…
На лікування мого чоловіка” [ГГ; Р., 69 р.] та 6) створення/розвиток малого приватного
бізнесу: “Ми поїхали, можна сказати, якось матеріально підвищити. ... я за квартиру
думала, чоловік – за бізнес думав. В нас так і вийшло: спочатку бізнес” [ГУ; Н., 33 р.].
Така різниця, очевидно, пов’язана із тим, що суми заробітків у Польщі є значно
меншими, ніж у Греції і, відповідно, меншою є ймовірність заробити загалом більшу
суму, щоб покрити більші видатки в Україні.
Що стосується видів економічної (трудової) міграції за кваліфікацією, то переважна більшість респондентів зазначають, що працюють у країні імміграції за іншою
спеціальністю, ніж в Україні, або суміщають їх, крім того, виконують низькокваліфіковану
роботу. Проте варто зазначити, що близько 10% українських імміґрантів у Греції та
українських імміґрантів із досвідом проживання в Польщі, але опитаних в Україні
працюють / частково працюють у країні імміграції за спеціальністтю. Винятком можна
вважати групу українських імміґрантів у Польщі, опитаних у Польщі. Чверть таких
респондентів зазначає, що на сучасному етапі працюють за тою ж спеціальністю, що
і в Україні, у той час як у більшості на початках своєї міграції працювали за іншою
спеціальністю. Крім того, при повторюваних міграціях ця група респондентів відносить
себе до категорії висококваліфікованих працівників, що здійснюють міграцію, зокрема,
через незадовільний рівень матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
своєї професійної діяльності в Україні: “Там воно якось легше працювати. ... всі технічні
засоби, які потрібні. В мене було доступний Інтернет в школі. ... Доступний ксерокс.
І безкоштовний. І … кодоскоп. Прошу дуже, там було в школі” [ПУ; О., 59 р.]. Отже,
перебуваючи досить тривалий час у Польщі, змінюючи типи та місця роботи, значній
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частині українських імміґрантів у цій країні вдається професійно самореалізуватися
краще, ніж в Україні, і наступні міграції здійснювати ще й з такою особистісною причиною, як самореалізація.
Якщо розглядати інші групи причин, окрім соціальних (а саме, економічних), то
серед причин міграції до Греції мають місце й особистісні (сімейні) як основні причини (йдеться, зокрема, про психологічні наслідки розлучення чи небажання виконувати
роль дружини у сім’ях, де присутні девіації різного роду): “В мене були дуже важкі
стосунки з чоловіком, він був дуже нервовий. Жахливе життя прожила ... я старалася вийти з того, шукала собі довго, шо зробити, і тут мене якось ... осінило, треба
десь їхати” [ГГ; Л., 61р.]. У таких випадках економічні причини відходять на другий
план. Також в окремих випадках при повторних міграціях у Грецію (як, до речі, і в
Польщу) йдеться про таку особистісну причину імміграції, як возз’єднання/утворення
сім’ї. Певні культурні причини (туризм з метою розширення світогляду та освіта) зазначаються респондентами із досвідом проживання у Греції як другорядні: “основна
причина – економічна, а ну, друга причина – я просто хотіла поїхати і подивитися ...
Я просто із зацікавленості хотіла поїхати за границю” [ГГ; Г., 54 р.].
У Польщі ж практично не спостерігається інших (крім економічних) причин як основних. Проте у деяких випадках йдеться про особистісні та культурні як другорядні:
“Економічні, в першу чергу, звичайно, шо тут я отримую набагато більшу заробітню
платню, ніж я отримувала дома … це така основна причина. Ну, поза тим, мені
подобається цей край, Варшава – велике місто” [ПП; О., 31 р.], “... я мала проблему
матеріальну і шо чоловік мені завдав дуже багато біди вдома” [ПП; І., 55 р.].
Найімовірніше, причина полягає в тому, що вирішення особистісних (сімейних)
проблем-причин простіше на більшій відстані та при більшій тривалості міграції. З
іншого боку, тривале перебування в країні імміграції, спричинюючи певні особистісні
проблеми в існуванні до того недевіантних сімей респондентів (особливо, коли
чоловік проживає в Україні), виводить особистісні причини в ранг основних, поруч із
економічними при повторних міграціях респондентів цієї групи, або навіть робить їх
основними, відсуваючи на задній план економічні, з яких починалася міграція.
Отже, в аналізі останнього критерію класифікації української еміграції до Польщі
та Греції можна зробити певні висновки. Основна група причин міграції (еміграції
та імміграції) українських трудових міґрантів до Польщі/Греції є соціальні, а саме,
економічні, оскільки тут не йдеться про демографічні, політичні, чи інші причини
соціальної площини. Також прогнозованим був факт другорядності культурних та
особистісних груп причин української еміграції. Проте досить несподіваним виявився факт першочерговості особистісних причин еміграції частини респондентів до
Греції, які насамперед стосуються досвіду перебування у девіантних сім’ях, тоді як
досить логічно виглядає така причина імміграції, як утворення/возз’єднання сім’ї у
групі респондентів, чиї сім’ї проживають у країні імміграції. Також непрогнозованою
була особистісна причина самореаліації при імміграції до Польщі, коли йдеться про
повторні міграції.
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THE PLACE OF UKRAINIAN MIGRATION TO POLAND
AND GREECE IN MIGRATION CLASSIFICATION SYSTEM
O. Rovenchak
Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,
rowentschak@gmail.com
The article is devoted to the multibranch system of migration classification development.
Migration is categorized by the following criteria: legal status, mode of implementation,
migrants’ quantity, repeatability, distance, duration, voluntariness, courses. The theoretical
concept is a basis for author’s empirical survey on Ukrainian migration to Poland and Greece
types. The article also analyses these migrations classification according to called criteria
slightly emphasizing the last one. The courses of migration are inquired in three dimensions:
social, cultural and personality.
Key words: migration, classification, migrant, Ukrainian migrants to Poland, Ukrainian
migrants to Greece, courses to migration.

УКРАИНСКАЯ МИГРАЦИЯ В ПОЛЬШУ И ГРЕЦИЮ В СИСТЕМЕ
КЛАССИФИКАЦИИ МИГРАЦИЙ
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
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Статья посвящена созданию разветвленной системы классификации миграционных процессов. Классификация производится по таким критериям, как правовой статус,
путь реализации, количество мигрантов, повторяемость, расстояние, продолжительность, произвольность, причины/цели. Теоретические наработки стали основой авторского эмпирического исследования разновидностей украинской миграции в Польшу
и Грецию. В статье анализируется классификация этих миграций за предлагаемыми
критериями с акцентом на последнем – причинах миграции, которые рассматриваются
в трех плоскостях: социальной, культурной и личностной.
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Статтю присвячено проблемі відображення соціально-економічних проблем
сучасності в українських ділових засобах масової інформації. У статті розглянуто
процес функціонування в Україні ділових засобів масової інформації та процес їх
соціальної спрямованості, висвітлено особливості вектора подання тих чи інших
соціально-економічних явищ у ЗМІ.
Ключові слова: ринкова економіка, ділові засоби масової інформації, ділова преса,
ділова аналітика, ділові бізнес-ресурси, діловий інтернет-портал, масова комунікація,
соціологія масової комунікації.

Ділові засоби масової інформації є відносно новим явищем у вітчизняному медіапросторі. Ділова преса є можливою за умов ринкової економіки, що породжує високе
конкурентне середовище, яке потребує незалежних економічних оцінок. Ділові видання
виросли з суспільно-політичних засобів масової інформації, коли попит на оцінки їх
економічних розділів став надто великим. Перші ділові видання з’явилися у Великій
Британії та США і були аналітичними виданнями, що аналізували біржові котирування. Сьогодні у світі існують сотні ділових засобів масової інформації. Але в сучасній
соціології майже немає досліджень впливу таких мас-медіа на громадську думку. Ці
видання спеціалізуються на інформації, яка є затребуваною у національної економічної
та політичної еліти. Здебільшого саме ділові медіа формують громадську думку цих
еліт про більшість соціально-економічних явищ, які є наявними в Україні. Тому, на
нашу думку, дослідження цього аспекту є важливим для сучасної української соціології.
Мета статті – дослідити особливості висвітлення соціально-економічних проблем
сучасного українського суспільства в ділових мас-медіа.
На сьогодні проблема відображення соціально-економічних проблем у ділових засо© Мосаєв Ю. В., 2012
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бах масової інформації знаходиться в зародковому стані. Сучасна наука здебільшого зосереджена на дослідженні ринку ділових медіа, в той час як якісні показники інформації
ще не стали актуальною для соціологів проблематикою. Передумови дослідження
цієї проблематики в рамках соціології масових комунікацій сформовані в працях
Ж. Бодійяра, П. Бурд’є, М. Назарова, М. Маклюен, Т. Науменко, Л. Федотова та ін.
Ділові видання є частиною сучасного світового та українського медіа-простору.
Ділові засоби масової інформації повинні аналізувати ділову інформацію та подавати
ділові новини. Більшість ділових медіа, окрім чисто ділової інформації, мають розділи,
де розглядають актуальні проблеми суспільства, політики, культури тощо. На нашу
думку, саме ця інформація є провідною для української еліти, яка і відповідальна за
функціонування нашої держави. Аналітична частина нашої роботи ґрунтується на
контент-аналізі матеріалів електронних версій українських ділових медіа.
У вибірку нашого контент-аналізу потрапили найвідоміші українські ділові ресурси: газети “Коментарі”, “Комерсант-Україна”, “Економічні ізвестія”, “Діло” та “Бізнес”;
журнали “Профіль”, “Експерт-Україна”, “Контракти”, “Влада грошей”, “Гроші.ua”;
телеканали “UBR” і “Перший діловий”; інтернет-видання “Економічна правда” та
“Фінансовий огляд”.
Майже всі зазначені медіа розглядають соціально-економічну ситуацію в Україні
в рамках внутрішньої та зовнішньої політики. Тому в багатьох виданнях помітний
тренд стосовно того, що більшість соціально-економічних проблем в Україні виникає
через політичні потрясіння. Ось у матеріалі К. Лазоренко з “По грузинським следам”
прямим текстом прописані побоювання погіршення інвестиційного клімату в країні
через арешт Ю.Тимошенко [13]. А видання “Комерсант-Україна” за кілька днів до
цього аналізувало справу зазначеного політика в розрізі ефективності співпраці судової
гілки влади зі спецслужбами. Газета “Діло” приділяє значну увагу саме проблемам
соціальної сфери. Особливо цікаво вони подають інформацію про дефіцит учителів та
лікарів у провінції [10]. Водночас у матеріалі лише констатується наявність проблеми та
натякається про неможливість вирішити цю проблему за рахунок молодих спеціалістів,
яких вузи випускають недостатню кількість і більша частина з яких не працює за фахом
або працює в приватному секторі, залишаючи державу наодинці зі своїми проблемами.
До того ж, у матеріалі не йдеться про перспективи вирішення зазначеної проблеми.
Щотижневик “Коментарі” часто друкує цілі блоки стратегічної соціальної аналітики.
Один з останніх прикладів такої роботи – спеціальний випуск, присвячений стану
здоров’я українців та можливостей підвищити середню тривалість життя в нашій
країні. Піонер ділових медіа-газета “Бізнес” – зосереджується на інфраструктурних
проблемах соціальної сфери. Журналісти видання порівнюють Україну зі школярем, що
кілька років залишався на повторний курс перенавчання, бо, маючи пристойний рівень
економічних показників, соціальна сфера країни знаходиться на рівні таких країн, як
Молдова, Вірменія та Грузія, що лише зараз намагаються вийти на радянські стандарти
соціальної сфери, не маючи таких ресурсів як Україна [15]. Те ж видання акцентує увагу
на те, що більшість роботодавців повинно усвідомити майбутній дефіцит кадрів для
реальної економіки і вже зараз треба почати придивлятися до студентів. Подібна логіка
зумовлена демографічною ямою, в яку потрапило українське суспільство на початку
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90-х років ХХ століття. Проблема малої кількості дітей у школах та вищих навчальних
закладах скоро перекинеться і на реальну економіку.
Видання “Контракти”, широко розглядаючи соціальну тематику, зосереджується
на проблемі змін клімату на українських теренах. Журналісти видання, аналізуючи
зміни клімату, вбачають суттєві економічні наслідки цього процесу. За даними авторів
видання, аграрії Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Одеської,
Хмельницької та Запорізької областей уже зараз несуть великі збитки від зміни клімату
[16]. Підтверджують ці факти й авторитетні аграрні аналітики, але в матеріалах немає
чіткої схеми вирішення цієї проблеми, що може віддавати популізмом і не привертати уваги представників ділових кіл, які не займаються аграрним бізнесом. А для
представників аграрного бізнесу ця проблема і так відома. Та вона і залишається проблемою, бо на неї не звертають уваги можновладці та представники інших бізнессекторів. Але зважаючи на те, що проблеми аграріїв у цьому випадку перетворюються
на глобальні для країни та світу, вирішення їх вимагає співпраці держави та бізнесу.
Журнал “Експерт-Україна” найбільш активно висвітлює проблему безпеки в
соціальних мережах [11]. Видання підтримує загальний тренд про небезпечність розголошування індивідуальної інформації в соціальних мережах і дає поради, як уникнути
проблем з незаконним їх розповсюдженням через інтернет. Також видання наголошує
на існуванні цілих мереж шахраїв, які спеціалізуються на незаконному збиранні персональних даних заради шантажу або продажу компаніям, що спеціалізуються на мережевому маркетингу, політичних партіях тощо. Загалом відзначимо високу професійність
матеріалів на соціальну тематику в цьому виданні.
Журнал “Влада грошей” акцентує увагу читачів на те, що територіальна цілісність
України знаходиться під загрозою і причина тут не в політичних і ментальних протистояннях на історичному підґрунті, а в зазіханнях сусідніх країн [12]. Окрім
славнозвісного українсько-російського конфлікту через острів Тузла, останнім часом
поширилося обговорення в ЗМІ українсько-румунського протистояння. Цей конфлікт
має глибокі історичні передумови, що пов’язані з пактом Молотова-Ріббентропа і спробами відвоювати Одеську область та саму Одесу Румунією в період Другої світової
війни. Останніми роками навіть міжнародні судові установи розглядали спір між двома
країнами з приводу спірної території на острові Зміїний. Основна причина румунських
зазіхань – це встановлення історичної справедливості та геологічні прогнози з приводу нафтових та газових багатств Причорноморського шельфу. Історичний фактаж
та геополітичний і соціальний аналіз цієї проблеми дає можливість з різних сторін
подивитися на проблему територіальної цілісності України.
Нещодавно ліквідований журнал “Профіль” склав рейтинг викривлень соціальної
справедливості, що процвітають у нашій країні. Починається цей своєрідний рейтинг
тезою З. Бжезинського про те, що Україна знаходиться в полоні геополітичної боротьби
між Росією та США [2]. На думку автора, паритет у цій боротьбі дає можливість Україні
зберігати свою незалежність. У матеріалі іронічно висміюється занадто великий владний інтерес підготовки до Євро-2012, де Україна є співорганізатором турніру разом з
сусідньою Польщею [3]. Така іронія викликана тим, що, на думку видання, підготовка
до Євро-2012 йде всупереч соціальній політиці України загалом. Заявлено в матеріалі
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і тезу про монополізацію виконавчою владою інших владних гілок у країні. На думку
видання, зовнішньополітична діяльність України спрямована на:
ведення газових переговорів з Росією;
одержання кредитів від МВФ і Всесвітнього банку;
спрощення візового режиму з Євросоюзом;
залучення азіатських інвестицій в українську економіку.
Видання “Грошi.ua” приділяє увагу проблемі Євроінтеграції і на фоні інтеграційних
процесів дуже дивується факту поганого знання українцями іноземних мов. Тому
журнал приділяє увагу вивченню іноземних мов різними верствами населення. Автори
видання вважають, що вивчити кілька іноземних мов під силу кожному українцю, якщо
виважено підійти до пошуку освітньої програми [14]. Виправдовуючи свій профіль,
видання детально аналізує на своїх шпальтах процес вибору освітньої програми, даючи
багато корисних порад у цьому напрямі.
Український бізнес-ресурс ubr.ua приділяє багато уваги положенню на ринку праці
і положенням трудових ресурсів узагалі. Зазначимо, що йдеться про бізнес-ресурс нового покоління з віртуальною холдинговою структурою, який включає в себе телеканал
ділових новин, віртуальну ділову студію, що працює заради підтримки ділового блоку
на Першому національному каналі. Ubr зауважує, що в 2012 навчальному році суттєво
покращиться ситуація з абітурієнтами, бо шкільне навчання полишать більше ніж 350
тисяч школярів, що надасть можливість українським вишам вийти зі стану стагнації [1].
Не оминає український бізнес-ресурс і моральних проблем сучасного українського
суспільства. За даними дослідження, здійсненого на замовлення цього аналітичного
ресурсу та проведеного на міжнародному кадровому порталі порталі hh.ua, 66,6% опитаних не готові вести “брудну” і нечесну конкуренцію у своєму трудовому колективі
та “підставляти” друзів заради вигод для своєї кар’єри [17].
Інший діловий ресурс “Перший діловий”, розглядаючи соціальні проблеми, часто акцентує увагу на проблемах лудоманії. Під лудоманією ми розуміємо залежність
особистості від комп’ютерних ігор та інтернету. Видання приводить результати
дослідження проведеного Університетом Меріленда. Студенти, відлучені від Інтернету
й ЗМІ, стали проявляти ознаки абстинентного синдрому [9]. Відповідно до результатів
опитування, проведеного американською технологічною компанією TeleNav, більше половини американців скоріше відмовилися б на тиждень від шоколаду, алкоголю й кави,
ніж від своїх телефонів. У ході дослідження було встановлено, що третина опитаних
відмовилися б від сексу, 22% – від зубної щітки, а 21% скоріше б вийшли з будинку
без взуття, ніж без мобільного телефону. 66% кладуть поруч із собою свої смартфони,
коли лягають спати [9].
Електронне видання “Економічна правда” на своїх шпальтах піднімає питання
незахищеності шахтарів на робочому місці. Видання цитує прем’єр-міністра України
М. Азарова: “Всі шахти повинні бути обладнані телекомунікаційними системами
контролю і спостереження, які будуть в онлайновому режимі передавати об’єктивну
інформацію про дотримання норм безпеки у цей центр” [6]. Аналізуючи реакцію влади
на останні випадки масової загибелі шахтарів на українських шахтах, видання приходить до висновку, що якість умов роботи як шахтарів, так і інших представників
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робітничих професій є дуже низькою. Видання звертається до української еліти з
проханням сприяти покращенню цієї ситуації. Ці матеріали є досить рідкісними в
українській діловій пресі.
Електронне ділове видання “Фінансовий огляд” приділяє багато уваги етикосоціальним проблемам. Наприклад, проблема низької культури українців, що
виливається в забруднення українських автобанів побутовим сміттям, яке розкидають
водії [8]. А це не дає можливості через брак коштів якісно ремонтувати існуючі автошляхи та будувати нові. Проаналізувавши цей матеріал, можна прийти до висновку,
що кількість сміття біля автобану безпосередньо залежить від його ширини. Чим
ширший автобан, тим більше він забруднений. У матеріалі також акцентовано увагу
на відсутності достатньої кількості урн для побутового сміття. Автори матеріалу приходять до висновку, що вирішення цієї проблеми має стратегічне державне значення.
Отже, українські ділові видання широко висвітлюють соціальні та соціальноекономічні проблеми сучасного українського суспільства. Роблять вони це професійно й
усвідомлюють той факт, що на них покладена функція інформувати про них українську
економічну еліту. В українських ділових виданнях розглядається широке коло соціальних
і соціально-економічних проблем сучасного українського суспільства. Ділові видання
розглядають соціальну та соціально-економічну проблематику в розрізі ділового поля
України. Останнім часом зростає тренд соціальної відповідальності бізнесу перед
суспільством. Проте ділові видання здебільшого виконують тільки інформаційну
функцію, не пропонуючи технологій вирішення цих проблем.
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The article is devoted the problem of reflection of socio-economic problems of
contemporaneity in the Ukrainian business mass medias. The process of functioning in
Ukraine of business mass medias and process of their social orientation is examined in the
article. In-process examined a feature to the vector of representation of socio-economic
phenomens.
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ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ В ДЕЛОВЫХ
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Статья посвящена отображению социально-экономических проблем современности в украинских деловых средствах массовой информации. В статье рассматривается
процесс функционирования в Украине деловых средств массовой информации и процесс их социальной направленности. В работе рассматриваются особенности вектора
подачих тех или других социально-экономических явлений.
Ключевые слова: рыночная экономика, деловые средства массовой информации,
деловая пресса, деловая аналитика, деловые бизнес-ресурсы, деловой интернет-портал,
массовая комуникация, социология массовой коммуникации.

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6. С. 115–127
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2012. Issue 6. P. 115–127

УДК 316.347: 303.094.4

ТРАДИЦІЇ І КУЛЬТУРА ЛЕМКІВСЬКИХ РОДИН
НА ПРИКЛАДІ МЕШКАНЦІВ СЕЛА ЗИНДРАНОВА
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
Б. Вєнцкєвіч
Католицький університет імені Івана Павла ІІ в Любліні,
факультет соціальних наук у Сталевій волі,
вул. Раклавіцька, 14, Люблін, Польща, 20950,
ylisch@gmail.com
Проаналізовано вплив інституту сім’ї на формування і відтворення соціальної
ідентичності лемків у сучасній Польщі. Розглядаються результати соціологічного
дослідження, проведеного серед лемків, які проживають у селі Зиндранова. Предметом
дослідження було значення культури і родинних традицій.
Ключові слова: родина, культура, традиції, ідентичність.

Сім’я є спільнотою, що формує життя як окремої людини, так і суспільства загалом.
Вона залишається первинною спільнотою для індивіда, і з цієї точки зору сім’я має
суттєве значення у розвитку людини. Родина дає початок новому життю і одночасно є
основою існування і розвитку своїх членів. Завдяки родині функціонує суспільство, в
якому ця первинна група формується. Також, з цього погляду, родина має невід’ємне
право активної участі в житті локальної, національної чи державної спільнот. Сім’я
бере активну участь у релігійному і культурному житті суспільства. Існує взаємозв’язок
між родиною, її культурою і спільнотою, в якій родина формується.
У сучасному глобалізованому світі, де медіа відіграють важливу роль, обмін
інформацією відбувається майже миттєво. Це спричинює те, що ми можемо дуже швидко дізнатися про звичаї та стиль життя мешканців майже будь-якої частини земної кулі.
Ця ситуація спричинює стирання відмінностей між способами життя мешканців міст,
сіл або ж осіб, які належать до різних суспільних прошарків. Сьогодні важко відрізнити,
хто є робітником, фермером, працівником фабрики чи вчителем. Майже всі так само
одягаються, харчуються, проводять вільний час, а також використовують подібну культурну спадщину. Раніше одяг, спосіб харчування, організація урочистостей, тип житла і
його дизайн відрізняли родини інтелігенції від родин міщан чи селян, а сьогодні ми уже
не спостерігаємо цих відмінностей. Поширюваний масовою культурою стиль життя
зумовлює те, що усі ми є “такі самі” майже в усіх сферах життя. Також дедалі частіше
відбувається “затирання” відмінностей між стилем життя різних національних чи етнічних
груп. Національні меншини для вияскравлення своєї індивідуальності по-різному розкривають свою культуру. Роблять це, наприклад, шляхом створення різноманітних товариств,
створення яких не завжди було можливим, особливо у соціалістичній Польщі.
© Вєнцкєвіч Б., 2012
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Вирішальне значення для створення національних об’єднань мали політичні,
соціальні та культурні зміни, що відбулися після 1989 року. Майже до кінця 80-х років
ХХ сторіччя у Польщі існувало близько 10 організацій національних меншин. Початок 90-х років ХХ сторіччя відзначається значним приростом кількості організацій,
створених на підставі національних ідентичностей. У 1990–1992 роках їх кількість
збільшувалась майже на 25 організацій щороку (на той період їхня частка становила
близько 36% від усіх громадських об’єднань Польщі). У наступні три роки (до 1995
року) також спостерігався значний приріст кількості організацій національних меншин.
Лише починаючи із 1997 року відбувається зниження динаміки приросту організацій,
що мають національний характер. Станом на сьогодні в Польщі зареєстровано 191 товариство національних меншин і 19 з них було ліквідовано. Згідно з даними Головного
управління статистики Польщі, у 2008 році у Польщі діяли 172 таких об’єднання1.
Поширення масової культури спричинює водночас відхід від регіональних і локальних, а також етнічних культур. Отже, сьогодні існує небагато етнічних груп, які
намагаються підтримувати власні традиції і культуру. Однією з таких груп є лемки.
Лемків також називають “русинами” або “руснаками”. Вони утворюють етнічну групу,
що має своєрідну культуру, а також специфічний діалект. Назви “лемко”, “Лемківщина”
походять із першої половини ХІХ сторіччя, ймовірно, від частого вживання населенням
слова “лем” (“але” – в українській літературній мові). Хоча спочатку ця назва могла
мати зневажливий відтінок, пізніше часто використовувалася самими лемками і їх
сусідами [1, c. 7].
Культурою лемківських родин займалося багато дослідників у минулому. Також
сьогодні можемо знайти багато праць, які стосуються цієї етнічної меншості. Напевно, важливим доповненням до досліджень, присвячених лемкам, буде ця соціологічна
розвідка, присвячена продовженню культури сімей цієї етнічної групи в Польщі.
Визначення територіального ареалу Лемківщини – питання спірне. Найчастіше
зустрічається така інтерпретація: її територія простягається по обидва боки Карпат
від басейну ріки Ослави, а також Заборца аж до Попраду на заході. Лемки – це група
горян, поряд із гуцулами і бойками [2]. Лемки – це суміжна етнічно-культурна група.
Аж до часів розпаду Австро-Угорщини цей край становив культурну, етнографічну
і мовну цілісність. Натомість після розпаду австро-угорської імперії частина лемків
опинилася на території міжвоєнної Польщі, а частина – на території сучасної Словаччини. У Польщі лемки заселяють територію Низького і Сондецького Бескидів. Культура лемків поєднує впливи сусідніх культур, з якими населення мало контакт через
численні подорожі, але також вона містить низку архаїчних елементів. Зокрема це
стосується багатьох звичаїв і вірувань. Лемківські родини завжди характеризувалися
прив’язаністю до традицій, а також дистанційованістю від усіляких змін. Лемківські
родини відрізнялися від своїх сусідів багатьма характерними рисами, такими як, наприклад, мова.
Спочатку лемківський діалект не мав писемної версії. Писемна версія лемківського
1

Джерело даних: головне Управління статистики департаменту демографічних досліджень,
дані опубліковані у матеріалах прес-конференції 24 серпня 2010 року.
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діалекту сформувалася лише у перших роках ХХ сторіччя під значним впливом
церковнослов’янської мови. Цієї мови навчали у школах на Лемківщині до 1939
року, але остаточно її не було визнано окремою мовою, а лише діалектом [2]. Сучасні
лемківські родини використовують діалект української мови із забарвленням словацької,
угорської і польської. М. Місяк пише, що найважливішими характерними елементами
культури лемків є різновид будови селищ, тип церковної архітектури, вигляд двору,
мова і віра [3, c. 67].
Ситуація лемківських родин значно змінилася після ІІ Світової війни. Це був дуже
важкий період для лемків у Польщі. Влада міжвоєнної Польщі намагалася не допустити
розвитку цієї групи шляхом репресій і потужної асиміляційної діяльності. У радянський
період свідченням ворожого ставлення комуністичної влади до лемків була відсутність
згоди на реєстрацію хоча б одного лемківського товариства [4, c. 18]. Багато лемків у
міжвоєнний та післявоєнний період змушені були залишити попередні місця проживання. Частина з них була переселена на західні і північні польські землі, а частина
– на територію України. Важкий період для лемків був пов’язаний із акцією “Вісла”,
коли багато населення було переселено на інші землі Польщі. Як пише М. Олєснєвіч,
переселення відбувалися у нелюдських умовах [5, c. 51]. У 50-х роках частина лемків
отримали змогу повернутися на колишні місця проживання.
Сучасні лемківські родини використовують діалект української мови із забарвленнм
словацької, угорської і польської. Лемки майже завжди займалися сільським господарством, а також вирощуванням овець, коней і великої рогатої худоби. Населення також
займалося ремеслами. Село найчастіше складалося з однобудинкових дворів. Будинок
складався із двох кімнат та сіней і так званого майданчика, на якому молотили збіжжя,
у цьому приміщенні також тримали віз, а збоку була стайня для худоби. Горище виконувало функцію стодоли, на ньому тримали солому. Якщо існував другий будинок,
то це була найчастіше маленька комора для збіжжя. Також характерним елементом
культури лемків була церковна архітектура.
Сучасні процеси урбанізації, а також зміна організації аграрних господарств мають значний вплив на зміни в різних сферах життя, зокрема в культурній та сімейній.
За даними загального перепису населення за 2002 рік, 5850 громадян Польщі задекларували, що є лемками [6, c�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. 20–21]. Станом на сьогодні лемки створили 5 громадських об’єднань. З них три мають свої постійно діючі органи на території Лемківщини, у
південних районах підкарпатського і малопольського воєводств. До лемківських товариств належить понад 1200 членів. Найбільше товариство діє в Горліцах. Це об’єднання
лемків, що налічує 959 членів1.
Однією з місцевостей, де проживає найбільше лемківських родин, є селище Зиндранова. З огляду на це, у цій місцевості за допомогою методу анкетування було проведене
соціологічне дослідження стосовно значення рідної культури серед лемківських родин.
Соціологічне дослідження охопило усі домогосподарства, які належать до лемківських
родин. Як показують результати анкетування, у досліджуваній місцевості Зиндранова є
1

Дані походять з Головного управління статистики департаменту демографічних досліджень,
опубліковані у матеріалах прес-конференції 24 серпня 2010 року.
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досить стійкі власні етнокультурні традиції, хоча б такі, як пісні чи говірка. Характерним
для родин цього селища є наявність таких конфесійних афіліацій: римо-католицької,
греко-католицької, православної та неопротестантів (конфесія Свідків Єгови). Село
перед ІІ Світовою війною налічувало майже 200 будинків, натомість на сьогодні близько 70. Опитування було проведене у березні 2009 року серед осіб старших 15 років, в
усіх житлових будинках, які належать до села Зиндранова1. Респонденти із великим
зацікавленням і дуже охоче відповідали на питання про власну долю та історію їхніх
родин. Серед респондентів чоловіки становили 42,9%, а жінки 57,1% (табл. 1).
Стать респондентів (дані у %)
Разом
Стать
N=84
Жінки
57,2
Чоловіки
42,8
Разом
100,0

Таблиця 1

За віковою структурою найбільшу групу становлять респонденти, старші 60 років
(26,2%), далі вікова категорія 40–49 (23,8%), 15–18 років – 16,7%, 50–59 років – 14,3%,
20–29 років – 9,5%, а 30–39 років – 9,5% (табл. 2). Респонденти найчастіше мали середню освіту (36,1%), а також середню технічну (22,2%), професійно-технічну (16,7%).
Кожен десятий респондент (11,1%) має загальну середню та гімназійну освіту (8,3%).
Вікова структура респондентів (дані у %)
Разом
Вік
N=84
15–18
16,7
19–29
9,5
30–39
9,5
40–49
23,8
50–59
14,3
Старші 60 років
26,2

Таблиця 2

Вищі навчальні заклади, а також школи після ліцеїв закінчило по 2,8% респондентів.
Більше половини респондентів повідомили, що походять з польських родин (56%),
майже кожен п’ятий респондент повідомив, що походить з русинських родин (використовували саме цю самоназву – пол. rusini), з українських родин походить 14,3%
лемків, що брали участь у дослідженні, а із словацьких – 1,2%. Майже кожен десятий
респондент (9,5%) стверджував, що має інше походження, але не зазначив яке.
Більшість родин села Зиндранова вели після періоду міграції осілий спосіб життя,
часто асимілюючись з місцевим населенням. У результаті цього процесу характерним
1

Дослідження було проведене М. Бялас, студенткою соціології Люблінського католицького
університету.
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також стало укладення змішаних шлюбів між поляками і лемками, що є порівняно новим явищем. На питання, якою є ідентичність респондентів, найчастіше відповідали,
що відчувають себе поляками (рис. 1).
15,5%
Поляком

Лемком

22,6%

61,9%

Як лемком так і поляком

Рис. 1. Почуття ідентичності респондентів-лемків

На питання, чи мають почуття власної культурної відмінності, більшість (61,9%)
відповідали “так”, 38,1% опитаних зазначило, що не мають такого почуття. Ці результати свідчать про те, що хоч переважна частина родин у досліджуваній місцевості
усвідомлює власну (відмінну від польської) ідентичність, значний відсоток респондентів
мають іншу думку. Можна зробити висновок, що це є наслідком як процесу поширення
масової культури, так і змішаних шлюбів, які посилюють зв’язки з іншою етнічною
групою (в результаті актуалізується питання про те, яка культура має бути домінуючою
в родині, а також на основі якої з культур виховувати дітей).
Показником важливості культури є звернення до неї у щоденному житті. З цієї причини респондентів запитали, чи в повсякденному житті та взаємовідносинах з іншими
людьми вони наголошують на власних культурних відмінностях.
Серед усіх опитаних у щоденному житті і в контактах з іншими людьми на власних
культурних відмінностях наголошує лише кожен десятий (10,7%) респондент, натомість
переважна більшість (89,3%) респондентів зазначили, що не підкреслюють власної
відмінності у щоденному житті. Такий розподіл може бути спричинений відсутністю
потреби підкреслювати ці відмінності. Можливо, це пов’язано з бажанням пристосуватися до поведінки більшості у групах, у яких респонденти найчастіше перебувають,
таких як трудовий колектив чи школа, а можливо, багатьом здається, що власну культуру потрібно звести передусім до приватної сфери і життя в родині. З цього приводу
потрібно поводитись так, як інші, як більшість (для чого бути іншими і відрізнятися
від групи?).
У житті будь-якої людини, як і суспільства, основою екзистенції (існування)
є цінності. У кожній культурі існують головні цінності, що становлять сутність
функціонування будь-якого суспільства. Ієрархія цінностей може змінюватися залежно від місця, часу чи інших чинників. Якими є сьогодні найважливіші цінності для
опитаних лемківських родин із села Зиндранова?
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Таблиця 3
Найважливіші цінності для жителів села Зиндранова (дані у %)
Родина
Здоров’я
Кохання
Дружба
Віра
Вітчизна
Гроші
Інше

31,5
23,8
13,8
5,8
13,8
8,5
1,9
0,9

Як бачимо з отриманих даних, найважливішою для лемків цінністю є родина (31,5%).
Такий результат є характерним і для більшості польського суспільства, і для етнічних
меншин, що проживають у Польщі. Родина завжди є однією з найважливіших цінностей
у житті майже кожної людини. Вищезгадані результати є свідченням того, що всупереч
змінам і багатьом різноманітним суспільним та економічним процесам така цінність, як
родина, є міцно вкоріненою у традиціях і культурі лемків села Зиндранова. Респонденти
також високо цінують здоров’я (23,8%). Кохання і віра є найважливішою цінністю для
13,8% опитаних. Майже кожен дев’ятий респондент за найвищу цінність вважає вітчизну
(8,5%), і цікавим є те, що лише для 1,9 % опитаних лемків найважливішими є гроші.
У лемків із села Зиндранова питали про те, що має для них найбільше значення
серед таких цінностей, як освіта, виховання, передача цінностей і традиція. Респонденти найчастіше висловлювали думку, що це освіта (35,4%), майже кожен четвертий
респондент вважав, що виховання (26,1%), третє місце в ієрархії відводили передачі
цінностей (21,7%), а останнє – традиції (16,8%). Результати можуть свідчити про те,
що сучасні лемки усвідомлюють, яку важливу роль у сучасному світі відіграє освіта.
Нині не походження, а лише знання і освіта дають кращий старт у житті, а також
створюють можливості самореалізації і покращення життєвих стандартів. Необхідно
звернути увагу на важливість виховання у свідомості респондентів. Це є дуже важливим,
оскільки саме виховання у сучасному постмодерному суспільстві втрачає значення.
Говориться, що кожен має право приймати самостійні рішення, визначаючи свій стиль
життя, натомість дедалі частіше знецінюється значення родини і її вплив на виховання
молоді. Дещо нижче ранжуються цінності, хоча вони є найважливішими в житті для
однієї п’ятої респондентів. Отримані дані показують, що на фоні виховання, освіти і
передання цінностей найменше значення має традиція.
У процесі дослідження вирішено поставити респондентам питання, чи в їхніх родинах традиції передаються з покоління у покоління. З отриманих результатів випливає,
що аж у 83,3% родин лемківські традиції передаються із покоління в покоління, а в
16,7% традиції предків не передаються (див. рис. 2).
Дані ці можуть пояснюватися тим, що багато родин у селі Зиндранова є
багатопоколінними (об’єднують три і більше поколінь), тому з цього погляду найстарше
покоління має можливість найпростішим способом передати молодшому поколінню
давні традиції життя, а також культуру свої предків.
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16,7%

Так
Ні

83,3%

Рис. 2. Передання традицій із покоління у покоління серед лемківських родин
села Зиндранова

У кожній родині є особа, що відповідає за передання цінностей і родинних традицій.
З цієї причини респондентів запитали, хто їм найчастіше передавав або передає традиції
їхніх предків.
Таблиця 4
Особи, що передають лемківські традиції (дані у %)
Прабабуся
4,0
Прадід
3,5
Бабуся
23,0
Дід
21,0
Мама
23,5
Тато
19,0
Література
6,0
Разом
100,0
N-84

Характерним є те, що, як випливає з отриманих даних, у цьому випадку немає
однієї конкретної особи, яка б домінувала у переданні традицій предків (таблиця 4).
Мама, тато, бабуся і дід є однаково активними у цій площині. Хоча серед цих чотирьох осіб привілейовану позицію займають мама (23,5%) і бабуся (23,0%). Трохи більше однієї п’ятої респондентів вказали на дідуся як на особу, яка найчастіше
передає лемківські традиції в родині, а 19,0% ствердили, що батько найчастіше дбає
про передання традицій пращурів. Незначний відсоток респондентів стверджували,
що найчастіше лемківські традиції передавали їм прадіди (близько 4,0). Треба також відзначити, що 6,0% респондентів вказали, що про традиції своєї етнічної групи
найчастіше дізнаються із книжок. Отримані результати свідчать про те, що родина
є тією групою, яка найчастіше дбає про власну культурну спадщину. Виникає це із
культуротворчої функції родини. Як пише Л. Дичевскі, кожна родина створює власну
систему комунікації, має свою історію, плекає генеалогічний зв’язок, зберігає пам’ятки
своїх прабатьків, а також може використовувати характерні звороти і слова. Крім того,
родина по-своєму оцінює суспільну і політичну реальність, а також реалізує певні
цінності, дотримується норм і зразків поведінки. Усі ці категорії творять культуру
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конкретної родини. Це призводить до того, що, незважаючи на те, живемо ми у тому
самому будинку чи місцевості, відвідуємо подібні інституції, а також купуємо у тих
самих магазинах, кожна родина по-іншому використовує ті ж самі речі, по-іншому проводить вільний час, по-іншому облаштовує оселю чи хоча б по-іншому приймає гостей.
Пов’язане це із відчуттям власної відмінності від сусідів або ширшої спільноти [7, c. 38].
Важливим елементом власної культури є володіння національним одягом і
літературою, що стосується прабатьків. Як видно із результатів досліджень, лише 8,3%
респондентів твердять, що мають у своїй власності традиційний лемківський костюм.
З іншого боку, лемківською літературою володіє більше половини опитаних (57,1%),
натомість 42,9% не має літератури, пов’язаної із власною етнокультурною групою.
Володіють лемківською літературою найчастіше найстарші особи. Цікавим є те, що
лемківською літературою володіють значно частіше особи, які мають середню освіту
(9,5%), ніж респонденти з вищою освітою (7,1%) (табл. 5).
Таблиця 5
Володіння лемківською літературою з точки зору освіти (дані у %)
Володію
Освіта
Не володію
літературою
Вища
7,1
4,8
Професійно-технічна
2,4
0,0
Середня
14,3
13,1
Технічна
8,4
7,0
Гімназія
1,2
3,6
Шестирічна обов’язкова початкова школа
9,5
28,6
Усього
42,9
57,1

Найчастіше володіють лемківською літературою особи, які мають середню освіту
(14,3%). Те, що особи із вищою освітою значно рідше володіють літературою про свою
етнокультурну групу, ніж особи із середньою, технічною чи початковою освітою, може
пояснюватися тим, що більшість цих осіб у процесі професійної реалізації значно частіше
звертаються до професійної літератури, ніж до літератури, пов’язаної із традиціями їхніх
прабатьків. Це зовсім не означає відсутності зацікавлення своїми традиціями. Справа лише
у тому, що в сучасному світі з його шаленим ритмом до людини ставлять щораз більші
вимоги і не вистачає часу на зацікавлення непрофесійною діяльністю.
Важливим аспектом культурного життя етнокультурної спільноти є мова, яка
вживається у повсякденному житті. Респонденти найчастіше вживають польську мову
(табл. 6).
Мова, яку вживають лемки у повсякденному житті (дані у %)
Мова, яку найчастіше вживають лемки у селі Зиндранова
Польська
Лемківська
Як польська, так і лемківська
Разом

Таблиця 6

N-84
50,0
3,6
46,4
100,0
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Майже половина лемків використовує як польську, так і лемківську мову (46,4%).
Хоча тільки незначний відсоток мешканців Зиндранови розмовляє лише лемківською
мовою, необхідно зазначити, що половина з них не забула про свою рідну мову і, окрім
польської мови, використовує мову, характерну для своєї етнокультурної групи. Здається
очевидним, що використання польської мови пов’язане із функціонуванням у польському суспільстві. Польська мова є офіційною як у школі, так і в урядових установах чи на
роботі. Натомість вживання лемківського діалекту української мови є “добровільним”,
є пам’яттю про своє походження і власну культуру. Окрім цього, у змішаних родинах
важко використовувати лише лемківський діалект. Мова є однією з основних цінностей
кожної культури та ідентичності суспільства, втрата чи виключення її із повсякденного
життя може призвести до дезорганізації чи навіть до розпаду певної культури. З цієї
причини стійкість лемківського даілекту, незважаючи на польськомовне середовище,
свідчить про те, що культура лемків є глибоко вкоріненою у свідомості та практиках
родин, які живуть у селі Зиндранова.
Якою є думка лемків стосовно поширення власної культури? Опитані лемки
найчастіше давали позитивні відповіді (табл. 7). Значна більшість 88,1% респондентів
підтвердили, що лемки поширюють і передають свою культуру. Протилежну думку
висловили тільки 4,8% опитаних. Менше ніж кожен десятий з учасників дослідження
не мав власної думки з цього приводу. Це свідчить про усвідомлення власних культурних особливостей. Участь конкретної особи у культурному житті спільноти виникає
з приналежності до певної соціальної групи. Ця участь, хоч і є добровільною, але
становить своєрідну перевірку приналежності до групи.
Таблиця 7
Поширення лемківської культури (дані у %)
Чи лемки поширюють власну культуру?
N-84
Так
88,1
Ні
4,8
Важко відповісти
7,1
Разом
100,0

Далі опитуваним лемкам поставили запитання про те, у який спосіб найчастіше
поширюється їхня культура. З отриманих даних випливає, що найчастішою формою
поширення лемківської культури є різноманітні фестивалі, а також спеціальні заходи,
присвячені цій культурі (42,9%) (табл. 8). Наступною формою поширення лемківської
культури є організація виставок (26,2%), а також різноманітні зустрічі (20,2%). Кожен
десятий з опитаних стверджував, що важливим елементом поширення лемківської
культури є конференції (10,7%).
Респондентів питали також про те, хто найчастіше займається організацією культурної
діяльності. Згідно з отриманими даними, найчастіше ініціатором з поширення лемківської
культури є “Лемківське товариство” (28,9%) (див. табл. 9). Далі “Об’єднання лемків”
(19,0%), а також засновник “Музею лемківської культури” Теодор Ґоч (15,5%), як і “Музей лемківської культури в Зиндранові” (14,3%). Понад одну п’яту респондентів не змогли
відповісти на питання про те, хто займається поширенням лемківської культури (21,4%).
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Таблиця 8
Способи поширення лемківської культури (дані у %)
Яким способом поширюється лемківська культура ?
N- 84
Фестивалі та спеціальні заходи
42,9
Виставки
26,2
Зустрічі
20,2
Наукові конференції
10,7
Разом
100,0
Таблиця 9
Ініціатори заходів з поширення лемківської культури (дані у %).
Хто є ініціатором організації різноманітних фестивалів і зустрічей,
N-84
пов’язаних із лемківською культурою?
“Лемківське Товариство”
29,8
“Об’єднання Лемків”
19,0
Теодор Ґоч, засновник “Музею лемківської культури”
15,5
“Музей лемківської культури”
14,3
Не знаю
21,4
Разом
100,0

Аналізуючи наведені вище результати, можна ствердити, що існує декілька
організацій, які займаються просуванням лемківської культури. А серед
індивідуальностей вирізняється мешканець села Зиндранова Теодор Ґоч. Незважаючи
на свій вік, він бере активну участь у поширенні лемківської культури.
Важливим елементом стійкості лемківської культури є активна участь членів цієї
спільноти. Як показує проведене соціологічне дослідження, більшість опитаних загалом
не бере активної участі у поширенні культури своєї групи. А участь у різноманітних
організованих заходах, пов’язаних із поширенням лемківської культури, декларує 47,6%
респондентів. Рівень участі опитаних лемківських родин у суспільно-політичному житті
загалом є середнім (64,3%) (табл. 10). Незначною мірою у справах нашої країни бере
участь 15,5%, а відсутність зацікавлення у цьому питанні задекларував майже кожен
п’ятий респондент (19,0%). Лише 1,2% серед усіх респондентів стверджує, що бере
дуже активну участь у суспільно-політичному житті.
Таблиця 10
Участь родин села Зиндранова у суспільно-політичному житті (дані у %)
Як ви оцінюєте свій рівень участі у суспільно-політичному житті Польщі?
Високий
Середній
Низький
Взагалі не беру участі
Разом

N-84
1,2
64,3
15,5
19,0
100,0

Безсумнівно, дуже важливу роль у зміні національної ідентичності лемків відіграла
полонізація, а також вимушені міграції в сорокових роках та пізніше (на добровільній
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основі), особливо в міські райони. Наслідком міграції часто була втрата зв’язку із
власною етнокультурною групою [6]. Натомість у 90-х роках відбувається своєрідна
зміна поколінь, а також вплив масової культури. Представлені результати свідчать, що
лемківська культура є привабливою для більшості родин Зиндранови, незалежно від
віку респондентів. Незважаючи на численні зміни, які відбулися у Польщі протягом
останніх десятиліть, ця культура, як і раніше, є життєздатною. Можна стверджувати,
що опитані лемки у більшості мають почуття групової ідентичності, а одночасно їм
притаманне почуття спільності та сталості своєї групи у часі та просторі. Розбіжності
думок членів групи і водночас збереження групової ідентичності є доказом того, що в
ній існують надіндивідуальні структури солідаризації. Окремі індивіди, як і вся група,
усвідомлюють цінність власної культури, яку плекають і охороняють. Вона є основою
людського спілкування та забезпечення стабільного розвитку спільноти лемків. Культурна ідентичність виконує різноманітні функції у суспільстві. Леон Дичевські наголосив
на трьох найважливіших функціях культурної ідентичності, а саме на: 1) вкоріненні
індивіда у суспільне життя; 2) поєднанні системи культури із системою суспільства
(загальносуспільна інтеграція може ґрунтуватися на підставі культурної системи);
3) механізмі селективності, завдяки якому з’являється можливість розпізнавати, що
можна прийняти від іншої культури, а що потрібно відхилити [8, c. 71–73]. Безсумнівно,
механізм селективності тим краще виконує функцію, чим більшою є свідомість власної
культури, через те, що свідомість дає можливість оцінити власну культуру і відмежувати
її від чужої. Відповідно, втрата цієї свідомості може призводити до послаблення власної
культурної ідентичності.
У статті розглянуто культуру лемків, які проживають в селі Зиндранова, одній із
найбільших локальних спільнот лемків. У соціологічних дослідженнях сконцентровано особливу увагу на життєздатності та ідентифікації лемків з власною культурою і
найбільш важливих цінностях.
Анкетування було проведене у 2009 році серед усіх лемківських родин, тому можна
припустити, що воно є репрезентативним. Особливе значення має факт, що дослідження
було проведене у кінці першого десятиліття ХХІ сторіччя, у період впливу постмодерної
культури. Період пропагування масової культури часто пов’язаний із зменшенням
значення або витісненням ролі локальної, народної культури, а також культури етнокультурних груп. Тому таким важливим є проведення дослідження у цей період.
Із досліджень випливає, що лемки, які сьогодні проживають на території Польщі,
відчувають себе як поляками, так і лемками. Більшість опитаних у повсякденних
відносинах з іншими особами не окреслюють своєї культурної своєрідності. Найбільш
важливими цінностями серед респондентів є родина і здоров’я. Для однієї третини
найважливіше значення має освіта, виховання і збереження цінностей. Дві третини з
них бере участь у суспільно-політичному житті. Більше половини опитаних лемків бере
активну участь у поширенні власної культури. Як випливає з представлених
соціологічних досліджень, незважаючи на те, що лемки зазвичай не маніфестують
своєї культурної своєрідності, і незважаючи на значні суспільно-культурні зміни у
сімейному житті, вони надалі намагаються плекати і зберігати власну культуру. Можна стверджувати, що реалізується своєрідний заповіт Теодора Ґоча, діяча зі сприяння
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розвитку лемківської культури, який писав: “Прошу лемків, щоб охороняли і шанували
свою культуру, релігію і традиції. Рідної мови в родині ніхто нам не дасть, якщо не
подбаємо про це самі” [9, c. 158]. Сьогодні продовження і плекання власної культури
вимагає багатьох зусиль, участі і культурної активності. Це особливо важко з огляду
на те, що сьогодні переважає мода на масову і популярну культуру, нехтування рідною,
традиційною культурою. Саме тому так багато людей замість культури власної групи вибирають культуру, пропоновану засобами масової інформації. Проте для досліджуваних
лемківських родин власна традиція і культура, що передається із покоління в покоління,
надалі є важливим орієнтиром, що свідчить про ідентифікацію з культурою своєї групи.
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Католический университет имени Ивана Павла ІІ в Люблине,
факультет социальных наук в Сталёвой воле,
ул. Раклавицкая, 14, Люблин, Польша, 20950,
ylisch@gmail.com
Проанализировано влияние института семьи на формирование и воссоздание социальной идентичности лемков в современной Польше. Рассматриваются результаты
социологического исследования, проведенного среди лемков, проживающих в селе
Зындранова (Польша). Предметом исследования было значение культуры и семейных
традиций.
Ключевые слова: семья, культура, традиции, идентичность.
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
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THE ROLE OF INFORMAL CONNECTIONS IN THE LIFE
OF THE YOUTH IN UKRAINE
T. Basina
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м-н Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61077,
tbasina@gmail.com
The article provides the examination of the strategies that are applied by the young
people in order to achieve some goals or obtain some services. The question of transformation
of the of blat relations into the non-monetary exchange of connection is raised.
Key words: connections, corruption blat relations, education.

Many countries of Eastern Europe, and Ukraine in particular, have declared democratic
regimes. However, these new democracies face serious problems; people treat the state
institutions with mistrust. The post-soviet countries, where transformation towards new
political system is taking place, find themselves in a situation in which lawfully elected
representatives are not trusted by their electorate, and thus the process of transformation is
hindered by the lack of support of the masses.
Ukrainian people have little trust in their government. They believe that many officials
abuse of their status for the sake of personal enrichment at the expense of the society. It
might seem that the transition to democracy has to influence the formation of active civic
participation, but the results of numerous opinion polls show quite the opposite. Citizens
do not participate and do not trust most organizations, associations, trade unions, etc. In
2010, about 60 per cent of Ukrainian respondents pointed out that they do not trust political
parties [1, p. 515]. 83.6 per cent claimed that they do not belong to any public organization
or political movement [1, p. 488]. An interesting situation is also observed concerning the
problem of accepting or denying active forms of protest. Only 26.2 per cent are ready to take
part in legal meetings and demonstrations; the rest agree to sign collective petitions – 26.7
per cent, or to participate in electoral campaigns – 20.2 per cent, in the case of restriction
of their rights [1, p. 501]. Thus, people mainly prefer to rely only on themselves and their
friendship connections in order to improve their economic situation.
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The system of networks and blat relations during soviet times is studied and described
by many scholars such as Ledeneva A. 1999, Lovell S., Ledeneva A., Rogachevskii A. 2000,
Radaev 1999, Miller W., Koshechkina T., Grodeland A. 2000, 2001, etc. In these studies, it
has been shown that connections and networks were used mainly for obtaining deficit goods
and services. With the help of the transformation of the market, economy deficit vanished and
now the question of existence and forms of use of connections in post-soviet independent
Ukraine can be raised. Do people use connections to obtain some goods or services? In which
spheres personal connections are still valuable and can be seen as a main or the only way to
obtain services?
Nowadays, there are a lot of studies on the corruption situation in Ukraine (Transparency
International, USAID etc.) that include analysis of ways and spheres, where mainly briberies
are given with a help of connections. However, these studies tend to examine the situation
more from the quantitative perspective of the date that helps to make generalized conclusion.
Yet, this article is based on the qualitative survey that was conducted during 2010 in
Ukraine. The main research task was to find out typical cases of using connections by the
young adults, discover the spheres of application of these connections and the strategies
that youth use. The qualitative semi-structured interviews were held with the young highly
qualified people of 25–35 years old with bachelor or master degree.
This group of people was almost not involved into Pioneer or Komsomol organizations,
they did not have any experience of participation in formal soviet organizations and
associations, they were still too young to know what did it mean deficit and how to cope
with soviet authorities. At the same time this group of people is among the first generation that
finished Ukrainian schools. These young people are the main audience to whom Ukrainian
politicians refer and who can build a new democratic society with an active position of citizens
and civil rights implementation.
The purpose was to interview young people who had finished their studies at the public
universities and had at least 4–5 years of working experience. Taking into account the delicate
character of the research topic, the respondents were chosen according to the snowball
technique based on the acquaintance and friends of the friends’ contacts of the researcher.
The Higher Education System in Ukraine
The Higher Educational System in Ukraine is presented by the variety of institutions that
give possibility to get special secondary education and bachelor, master and doctoral degrees.
There are several levels of accreditation of educational institutions in Ukraine. The
institutions such as technical secondary schools and colleges form a part of institutions of
level I and II of accreditation. However, universities and academies that give a bachelor or
master degree form the III and IV levels of accreditation. Every year more than 100 thousand
students graduate from the institutions of I and II levels of accreditation and about 500
thousand students graduate from the III and IV levels of accreditation [2].
According to the official statistics, in 2010 the total amount of young people from 15
till 35 years old is 12 millions of people, that is about 29,8 per cent of the whole population
of Ukraine [3, p. 8–12]. The amount of university students consists of 2 400 000 persons.
There are 854 institutions in Ukraine. This quantity includes 349 institutions of III and IV
levels of accreditation [2].
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1992/93
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2007/08
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2010/11

Table 1
The number of Student and Institutions of Ukraine 1990–2011
Number of institutions:
Number of students in thousands
I-II level of
III-IV level of
I-II level of
III-IV level of
accreditation
accreditation
accreditation
accreditation
742
149
757,0
881,3
754
156
739,2
876,2
753
158
718,8
855,9
570
350
468,0
2318,6
553
351
441,3
2372,5
528
353
399,3
2364,5
505
349
361,5
2129,8

Ukraine in the middle of 1990th
With the collapse of the USSR, Ukraine gained its independent status, and transformation
processes in political and economic systems began. Tatyana Zaslavskaya defined transformation
as a “gradual, radical, relatively quick change of the social nature of society caused by external
factors and internal necessity” [4, p. 132]. Among distinguishing features of transformation in
post-soviet countries are inevitability of long period of anomy and weak controllability and
predictability of all processes [4, p. 133]. The authors of the book “A culture of corruption?”
underline that the situation in post-soviet countries is “more a transition from communism
than a transition to functioning market economy” [5, p. 39]. Hans van Zon, in his book “The
political economy of independent Ukraine” (2000), shows that the gap between the rhetoric
of the government and concrete policy is huge. Transformation to the market economy during
early 1990s was accompanied by the price liberalization that led to 1000 per cent of inflation
in 1992 [6, p. 51]. About 40 per cent of the population appeared below the official poverty line.
Process of privatization or grabitization [7, p. 142] of state-owned enterprises involved
informal capital redistribution. The main role in this process was played by the former party
leaders, or nomenklatura [8].
A typical feature of the social structure change in Ukraine during 1990s was intensive
descending stratification. Former skilled workers, scientists, teachers, who used to work for
the state organizations found themselves unemployed or unpaid when a lot of organizations
collapsed with the fall of the USSR. Comparing Ukraine to other ex-socialist countries of
Eastern Europe, the following differences can be seen [9, p. 60] :
•
In Ukraine more people work without being paid (16 per cent versus 5 per cent),
•
The salary of every third Ukrainian is not sufficient to buy all necessities (32 per
cent in Ukraine versus 19 per cent)
•
50 per cent of Ukrainians receive unregistered income (versus 20 per cent)
•
52 per cent of Ukrainians “often or sometimes” cannot afford food (versus 19 per
cent), clothing – 66 per cent (versus 32 per cent).
Ukrainian population was dissatisfied with current economic situation. According to the
data from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 78 per cent of
people shared the feeling of economic pessimisms [5, p. 51]. This pessimism was intensified

The Role of Informal Connections in the Life of the Youth in Ukraine

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

131

by the inability of local leaders to solve problems [10, p. 225–232] and by the low level of
trust in capability of the central government to improve the economic situation. 75 per cent of
the respondents of the focused groups all over Ukraine pointed out that government officials
treated them worse during the period of Ukrainian independence than under communist times
[5, p. 68].
Since the state welfare system failed to function adequately, the main strategy employed
by people was reliance on themselves and family networks [11, p. 19].
The Ways to Enter to the Public University
During the transformation period in Ukraine in early 90th, people had very hard economical
conditions. However, even in this situation, the value of the education was very high and
the availability of a diploma of specialist and/or master degree were seen as an important
resource of life success.
In order to enter university in Ukraine it was necessary to take two or three entrance
exams. The subjects of these exams depended on the faculty choices. For example, to enter
into the psychology department you had to do exams in Mathematics, Biology and Ukrainian
language; to enter the law faculty there were exams in Ukrainian history, Ukrainian language
and Law: To enter the faculty of economics you had to do exams in Mathematics and Ukrainian
language. There were some faculties that had special exams, that consisted in a mixture of several
disciplines, like the case of the faculty of sociology. The exam name was ‘Men and Society’,
and it consisted of questions about philosophy, history, and ethics. In order to pass this exam,
the students had to study some special books or to go to special preparation courses that were
held at the university. The same thing happened with the entrance to the faculty of design. In one
of the exams, students had to draw a portrait of the person and if you did not have any special
additional education, it was very unlikely to pass this exam. Every year in spring there was a
week of “Open Doors” when all faculties did presentations of themselves, and where it was
possible to find out all the necessary information about the admission procedure. It has to be
mentioned that during soviet times the system of higher education was free of charge. However,
in early 1990th the system of budget places and paid places was introduced. If you do not pay for
your studies, it means that you have a budget place, and your education is financed by the state.
Yet, if you did not get a budget place you can try to apply for a paid place at the same faculty.
In this section respondents were asked to tell their experience of entering the university,
to mention which exams they were taken, when and how they found about the list of exams,
and how they were preparing them.
According to the interviews, several entrance strategies were observed.
The first strategy “reliance on oneself“ consists in self-preparation for the exams. In
theory, the amount of knowledge that was given in school had to be sufficient in order to pass
any kind of entrance exams to the university. During the last year at school, pupils more or
less had ideas about their future careers and about the faculties in which they want to enter.
Thus, normally they dedicated more time for subjects which would be at the entrance exams.
“I entered university by myself. I had my school diploma with honors. It means that I
had a golden medal. So I had only to have interview with the admission board on economics.
I passed it and that it is. Many of my friends told me that I was lucky, I do not know, maybe
yes [W/30 years old, marketing specialist]”.
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“I was the best in my school at English. I took part in school competitions at English
and I got a second place in the city competition at English. Also I spent a year in the USA.
I took part in the exchange program and I was living with an American family and studied
in an ordinary American school. It was very interesting experience for me and I was sure
that my level of English was enough to enter the faculty of foreign languages by my own. By
the way, I also finished school with the golden medal and had a privilege in the admission
process. I had to take only one exam – English exam and that is it. All my friends told me that
I was naive if I expected to pass without any money. Still, my mother did not have any extra
money to pay for entrance exams so I just took the exam. I was completely shocked when I
found out that I did not pass [W/29 years old, sociologist]”.
The amount of budget places is always smaller than paid places and every year it reduces.
That is why there is a very big competition for budget places and it is hard to get one. Even
if you are a very good student and have perfect marks in your school, it does not guarantee
to enter the faculty that you choose. The best strategy in this case is to apply for paid places.
“You have to believe me; I entered university without any help. I took all the exams
and paid for my studies. It was the only possibility to enter. I wanted to enter the faculty of
international relations but there, for sure, I had to pay some bribery, otherwise, it would have
been impossible to enter. I was smarter and went to another faculty, the faculty of economy
and law. That faculty was not so prestigious. I studied one year there and then I asked to move
to the faculty I wanted from the very beginning [M/31 years old, economist”].
“In order to enter into the law school I just did exams and paid for my education.
Everybody can enter if they pay for the education, even if you do not know how to write, you
will get a place. It is a business and nothing more. The university has to get some profit [M/
29 years old, lawyer]”.
It can be seen that for respondents their ability to pass the exams played the second role,
they do not believe that they entered university because of their knowledge. They believe that
the main reason why they got the place was the ability to pay for their studies.
“I was forced to pay for my studies; otherwise, I would not have got a place. They told
me that there were no more budget places free. However, the admission committee promised
me that if I had excellent marks at the first semester I would be able to apply for a budget
place. In reality, I had to pay for my studies two years despite the fact that I had excellent
marks in all subjects. I felt very bad when I saw that some of my colleagues had been moved
to budget places even though they had lower marks than mine. At the end, with the help of
a connection of my uncle, we found a man at the faculty to whom we paid money and after
this, I was moved to a budget place [W/31 years old, economist]”.
According to the empirical data taken from the research held in 2006 by the Department
of Sociology of V.N. Karazin Kharkiv National University “High school as a subject of
socio-cultural transformation” (representative sample is 3057 students from 31 universities
of Ukraine, head of the project prof. Sokuryanskaya), more than 76 per cent of students
admit the importance of knowledge during the admission process. At the same time bribes
(10 per cent), parents connections (19,2 per cent) and so called financial aid from parents to
university (5,1 per cent) are seen as some additional factors that can help to enter university.
The second strategy of entering the university is a ‘reliance on the additional preparation
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techniques’. Students participated in preparation courses in the university that they wanted
to enter or they had some private classes with some professor from the university.
“I went to the preparation course, in order to enter faculty of sociology. The course lasted
four months and we had lectures in economy, history and culture. I liked that the professors
that gave lectures were the professors from the faculty of sociology. I could get to know them
better and they can recognize me at exam. I was sure that they would give all necessary
knowledge to pass the exam, because only they know which kind of questions they will ask
at exam. Nobody was giving us guaranties that we will enter but I think all my friends with
whom I went to courses entered the university [W/29 years old, sociologist]”.
“In our faculty, it does not matter if you have a school certificate with honors or merits.
The most important thing is to draw a portrait of men. Professors can immediately see if you
came from an ordinary school or from the secondary drawing school. I did not have special
studies in this subject and that is why I took private classes with a professor from the faculty.
Still, I was not sure if I would enter. There was an unwritten rule about not taking students
without a special secondary drawing education. That is why my father went to the dean of the
faculty and paid him 150 dollars. Yes, I know that now it is not so big amount of money but in the
early 1990th it was a lot. Now you have to pay at least 3 or 4 thousand dollars to enter. Before,
only some people gave bribes, but now, everybody have to do it [M/35 years old, designer]”.
There are almost no negative attitudes towards the bribes in the answers of respondents.
Bribes are seen just as part of some processes, like part of the rules that you have to follow
in order to achieve your goal.
“I had two professors with whom I was preparing for entrance exams. One was a
professor of Ukrainian language. I wrote dictations with her and later she was in the admission
committee. She was giving us the exam and she made sure that I did not do a lot of mistakes
in the text. My father paid her for private classes only, but the price for every class was very
high, about 20 dollars. It was better to pay and be sure that you will pass. The second professor
helped me to prepare myself for the exam ‘Men and Society’. I do not think that I could have
passed this exam without a special preparation. We did not study all these things at school
[W/31 years old, sociologist]”.
However, it is very important not only to have money to give bribes, but also to have
direct contacts with the officials at the university, or to know some mediators who can provide
some contacts or just play a role of guarantors:
“My mother had a friend who was the wife of the professor with whom I prepared for
the exam [W/30 years old, sociologist]”.
“I finished this faculty and was in good relations with the dean of the faculty. Thus, when
my sister wanted to apply to this faculty I went to the dean and paid money. He knew me.
That is why he took money [W/31 years old, economist]”.
“At our university, there is a big gap between the person who gives money and the
recipients. There is a vertical structure of mediators. There is a team of workers that check if
there is a trap or no. You can start having private classes with one professor who is not in this
chain. Later this professor will tell the dean of the faculty his opinion about the student and
will recommend such a smart person. Then some people from the dean’s office will contact the
future student and will tell him which other steps he has to do [M/35 years old, designer]”
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It can be seen that the ‘reliance on the additional preparation techniques’ strategy is in
many cases a hidden bribery strategy. Private classes and trainings are just the hidden ways
to pay for entrance exams. It can be called as ‘insurance of entering’.
Moreover, there is a third strategy of entering university that is called ‘reliance on the
bribery’. In this case, students are sure that there is no other way to enter university apart
from the additional payment to some officials. This does not mean that the level of their
knowledge was low; on the contrary, many of them had school certificates with excellent
marks. Still they do not believe in fair examinations. Sometimes, this distrust is based on
their own experience when they were not accepted to the faculties and had to wait one year
more to apply again, or what is more common situation, they rely on the experience of others:
“Informant: We did not have any connections with university officials, we just went and
got to know the dean of my future faculty and we liked each other.
Interviewer: So you did not pay any money then?
Informant: You ask me strange questions, of course we did.
Interview: But did you give money personally?
Informant: You are very funny. I was not at that meeting, my father went to a dean, told
him which company he had and how important was for him that I would study at the faculty
of international relations. Otherwise, it would have been impossible to enter and have had a
budget place. Later, when I had already finished the university I helped some of my friends to
get in contact with a dean and enter university. I just called and told him that some nice people
that are my friends want to find out information on admission procedure [W/30, economist]”.
Every society has certain traditions and behavior patterns, which are considered to be
the norm. Often people make different kinds of presents to keep social contacts that can be
useful in the future. This context can be traced in a well-known Russian saying: “Do not have
100 rubles but rather have 100 friends”.
The analysis of the strategies of entering university shows that the need to pass exams
activate existing family contacts or force to look for strategies that can help to obtain these
new contacts with officials. Even though money plays a significant role, yet money plays a
secondary role comparing to the connections as a main need.
It can be outlined that the admission system in Ukraine did not offer equal opportunities
to all students. The new independent evaluation system of students’ knowledge is on the
stage of implementation now. From 2008, in order to enter university, students have to pass
Independent Tests on different subjects. The list of subjects can be chosen on the basis of
the university requirements and vary between different faculties. The results of the Test can
be sent to any university all over Ukraine. The student will be accepted to those universities
where academic average corresponds to the results of his/her Independent Test. According
to the sociological opinion poll, held in 2009, 82,8 per cent of high school graduates trust to
this new Independent Testing System [12, p. 652]. It will be very interesting to compare the
old and new systems in the short run.
On the basis of the observed entering strategies, one can assume that the university
system in Ukraine had many weak points that made possible to have cases of corruption
sometimes. There were situations in which it was very difficult to study and obtain degree
without briberies. Nevertheless, all students underlined that there were conditions to pass
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exams without any additional payment. If a student attended classes and did all required
tasks there was no need to worry, the most important was the knowledge. This information
is also confirmed by the national opinion poll1. It is shown that to gain a good mark the most
important thing is the knowledge (86,4 per cent), participation in seminars (71,5 per cent)
and classes attendance (70,6 per cent). However, the presents for professors (7,4 per cent)
and influence of some connections (7,1 per cent) still play some role in getting marks.
The use of presents and some connections is highly needed, mainly for those who missed
a lot of classes or did not study the subject well:
“I did not go to sport classes and that is why every half of the year was buying a bottle
of Champaign for the professor. It was an easy and quick way to get credits [M/ 29 years
old, lawyer]”.
“I did not attend seminars on sociology. That is why I had to buy several parcels of
printing paper for the department of sociology. This was the way that allowed me to be
admitted to the test on this subject [M/31, economist]”.
Many students underlined the difficulties in passing the exam on Ukrainian language.
During 1990th, the rules of orthography were changed and nobody was sure how to write
words.
“I think the main headache that I had in the university was the exam on Ukrainian
language. Everybody were putting some money to their student’s record book and only like
this I got excellent on this subject [W/26 years old, psychologist]”.
“Our professor told us that we have to buy a book on Ukrainian Language that she
published in order to pass the exam. If you bought the book, you got some extra point. Of
course, I bought that book [W/31, economist]”.
The system of evaluation of students’ work changed several times during the last decades.
At first, in the 1990th, the oral exams and written essays were the main ways of evaluation of
students’ work. There are some weak and strong sides of this system. As can be seen from
the stories of respondents, the main weak point was that the mark could be negotiated with
the professor by means of some presents and money. Later on, this evaluation system was
changed to the credit system where for each kind of work, the student get some points, and the
final mark depends on the sum of points that the students gather during the whole course and
exam. Moreover, all exams are taken only in written form, in order to have some evidence to
which both the professor and the student can apply. There are also supporters and opponents
of the written form of exams. Some professors think that students do not know now how to
express their point of view and how to build their arguments. This article does not have the
goal of examining all pros and cons of the new evaluation system. Yet, the new system tries
to eliminate the impact of briberies and to have equal standards for all students.
Strategies to Obtain Job and Medical Service
After graduating at the university, young specialists faced the need to look for a job. During
the interviews, former students showed the stable willingness to look for a job by themselves.
Some of them had part-time jobs during their university years, but some of them did not. Yet,
1

Research “High school as a subject of socio-cultural transformation” held in 2006 by the
Department of Sociology of V.N. Karazin Kharkiv National University (representative sample is
3057 students from 31 universities of Ukraine, head of the project prof. Sokuryanskaya).
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the main strategy was to look for a job through HR companies and internet. The availability of
influential friends or parents with their own businesses did not affect the strong willingness to rely
only on themselves. The use of connections and friends’ contacts were accepted only in the form
of advises about which HR agency to go or to which company it might be useful to send a CV.
“It is better not to work with relatives and friends, because it is hard to separate personal
and working relations. You will never know if you achieve success because of your own skills,
or because your boss is your friend [M/31 years old, economist]”.
“Normally if you have some business with your friend, at the end you do not have neither
friend nor business [W/28 years old, economist]”.
“I think it is hard to rely on some reference when you take a new person to job. In our
country a positive reference means only that the former employer did not have any big conflicts
with the person [M/32, lawyer]”.
Such a strong desire to depend only on the formal ways of finding job and the evidence
that shows the ways and results of these strategies lead to the question of whether we can limit
the use of connections only to the strategies of university entrance of these former students.
Further analysis showed an enormous area for the connections applicability.
The main areas where connections are needed are medical institutions, police, internal
revenue services, all kind of governmental agencies. All these areas can be structured according
to the descending order.
The most referring area is that of medical services. Almost in every family of our
informants there were some situations in which they had to go to the doctor or to be in a
hospital. When one had to go to the doctor it was important to go to an acquainted doctor.
This specialist can be a friend of the family or a well-known doctor that one of our friends,
or a friend of our friends recommended:
“I will not go to a doctor if nobody recommends him/her, because I want to know that
he/she is a good specialist. Now it is hard to find a highly professional doctor [W/30 years
old, sociologist]”.
The existence of a recommendation to a particular doctor does not mean that people
will obtain a service for free. Unofficial payment is an evitable part of the visit to the doctor:
“I pay to the doctor for every visit. It is normal. If there was some official holiday before
my visit, I also bring some present as a sign of respect to this doctor. I think she is a good
specialist and I depend on her [W, 31 years old, economist]”.
Now there are many private clinics or paid services within state clinics. In this situation,
two strategies are observed. If a person goes to the private clinic, he/she pays to the cash desk
the official price of an appointment. If a patient goes to the paid doctor in the state clinic,
then he/she, in addition to the official price, gives some money to the doctor unofficially. It
happens because the prices in the state clinics are very low and do not reflect the real price,
according to the opinion of the respondents:
“I was operated in the state hospital but in the paid department. The official price was
120 grivnas (12 euros). This is not a real price, it is some kind of a joke. This doctor was
my father’s friend. I asked him what was the real price I had to pay him. He told me and I
paid [M/30 years old, lawyer]”.
Special attention has to be given to the state hospitals in Ukraine. There you have to pay
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for everything: sheets on the bed, all medicaments and for all medical tests; and of course
you have to negotiate the price of the operation with the doctor:
“The first time that my wife was pregnant, we went to the hospital by ambulance and
the doctors were very surprised that we did not have any connection in that hospital. That
time we paid only to the nurse that was with my wife all the time. However, the second time
that my wife expected a baby and had some problems, her sister found some friend whose
mother worked in the hospital. When we arrived to the door of the hospital all doctors knew
that we were not just from the street, that the head of the department was our friend and that
we would pay for all things [M/35 years old, designer]”.
With the example of the medical service system it can be seen how the majority of
problems are solved in Ukraine. If you need to get some certificates or obtain some permissions
from some officials, the best strategy is to get to know some of the officials and to pay him/her:
“If you need to obtain some personal certificates mainly you do not need any reference,
just pay money and the problem will be solved [M/31 years old, economist]”.
“Nobody asks you to give bribes to officials but this is the only way to get things done.
This is only your decision to solve or not to solve the problem [M/30 years old, lawyer]”.
The ability and the need of using personal connections and networks to obtain some
services can be seen as a special feature of the transformational period in Ukraine. However,
this phenomenon has its roots in the soviet past. The system of connections and networks was
highly spread during Soviet times. Harvard Project interviews conducted with soviet refugees,
in Germany and the USA at the beginning of 1950s, showed that widespread deficit of all
products, that forced people to look for survival strategies [13, p. 167]. There was a wellknown abbreviation “Zis” that meant “znakomstva i svyazi” (acquaintances and connections)
[13, p. 168-169] and a lot of folk sayings, the most common of which were “Blat is higher
than Stalin” or “You have to have zis” [14, p. 27].
Economy of shortages during Khrushchev’s Thaw led to the formation of a highly
spread practice of “nesuny” (carriers), that meant bringing something from workplace [15,
p. 132]. It was seen as a matter of pride if something was given to a friend in trouble or need.
Furthermore, the important role of informal distribution brought a new type of entrepreneur
– blatmeister or a broker [14, p. 114]. These persons knew who could be bribed and which
kinds of gifts were needed. The distinctive features of Khrushchev’s Thaw were the spreading
of informal networks in different spheres and formation of the complex system of strong and
weak ties of connections or “circles” [15, p. 186]. Furthermore, with the Leonid Brezhnev’s
government blat flourished most widely. Everybody was involved in diverse informal networks
and circles [14].
Therefore, the process of formation of the Soviet society and the actualization of
communist ideals were accompanied by the people’s struggle for consumer goods and political
freedoms. These circumstances led to the formation of the wide system of informal networks,
which was the only way of dealing with “the paradox between ideology of equality and
practice of differentiation through privileges, and the closed distribution systems” [15, p. 186].
The use of family and friends’ connections can be observed in both Soviet time and
independent time of Ukrainian existence; however, the spheres and ways of use of this
system of connection were different. During Soviet times a special type of use of connection
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prevailed and was called blat. Blat can be seen in most cases as non-monetary exchange or
“favor of access” to variety of goods and services [15, p. 185]. Most often favors of access
were associated with friendly relations, nevertheless they were not limited by this type of
relations. System of informal networks included circles of acquaintances, where besides
strong ties of kinship relation and weak ties of friends, the main role was played by indirect
contacts and recommendations. To be rich during soviet times meant to be a person with a
huge amount of direct and indirect connections in different spheres. Money did not give the
possibility to buy deficit products or to obtain some services.
Following the logic of Ivan Krastev, in post-communist era “blat was replaced by
bribery…the economy of favors was replaced by the economy of paid services” [16, p. 333].
It is hard to deny the bribery strategies; nevertheless, it is impossible to reduce the whole
system of informal networks to bribery networks.
Based on the information from the interviews with youth adults, it can be shown that
the sphere and the ways of applicability of connections changed. The implementation of the
market economy in Ukraine removed the deficit and the shortage of goods, however the lack
of financing at social institutions and the low level of salaries of officials led to the flourishing
of corruption and bribery practices. Yet, it would be wrong to say that the blat vanished. The
blat transformed from the non-monetary exchange and access to variety of goods and services
to non-monetary exchange of connections.
The way to obtain some services in Ukraine consists of a two-stage process. The first
stage includes the analysis of which persons can help to get some services, and search for
the needed contacts through direct and indirect connections. This stage is the most important
because only connections and trust between actors can help to establish relations with the
needed person. Connections are the evidence that the person can be trusted and his/her
willingness to contact some officials is not a trap. Only by these circumstances, the second
stage of getting needed services can take place. On the second stage, the act of bribery is
taking place and the required services can be obtained.
Conclusions
Thus, on the bases of the conducted study, some conclusions can be made. First of all, it
can be seen that the availability of personal connections is observed as an important resource in
getting things done for informants. One of the main areas where young people had the possibility
to use their own connections or their relatives’ connections was the experience of entering the
university. The majority of respondents admitted that they did not believe in the opportunity to
enter university only on the basis of their own knowledge. This tendency led to the allocation of
several strategies such as reliance on oneself; reliance on the additional preparation techniques
and reliance on the bribery. In two of the three strategies, the diverse ways of payments to
officials were observed. The payment or bribery was seen as an inevitable part of the entering
process, however, negative connotations were not observed at the informants’ answers. Yet,
it has to be underlined once again, that our conclusions based on the qualitative date and the
obtained strategies can be seen as some lines of behavior that were found among others.
The analysis of the weak points of the evaluation system in the universities led to the
allocation of the second area, where the use of contacts and money could help to reach some
goals. It has been shown that the admission and educational systems in Ukraine do not give
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equal opportunities to all students. This may be seen as a cause and effect of the necessity
to use connections.
Moreover, the under-funding of medical system and the local councils led to the
dissemination of the networking system. Even though our respondents did not live during
soviet times and were not involved into the blat connections, they still reproduce the blat
system in a transformed form.
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Автор у статті висвітлює результати проведеного соціологічного дослідження
теоретичних засад та особливостей процесу соціалізації сучасної української молоді.
Визначено фактори, що впливають на процес соціалізації молоді. Виявлено рівні проходження цього процесу. Автором розроблено універсальну модель соціалізації молоді.
Ключові слова: соціалізація, математичне моделювання соціальних явищ,
системна модель соціалізації.

Постановка проблеми. В останні два десятиріччя українське суспільство пережило значну кількість соціальних змін. Найбільш вагомими стали зміни соціальнополітичного, соціально-економічного та соціокультурного характеру. У зв’язку з цим
можна стверджувати про наявність трансформацій як на рівні суспільства в цілому, так
і на рівні окремих соціальних груп, соціальних інститутів.
В умовах сьогодення стан українського суспільства може бути охарактеризовано як
перехідний – від кризи і реформування до соціальної стабільності, тому, щоб зрозуміти,
яким наше суспільство буде в майбутньому, необхідно звернути увагу на сучасну
молодь. Саме вона утворить наше майбутнє суспільство, а вивчення особливостей
соціалізації молодого покоління як соціальної групи, зокрема виявлення її проблем і
інтересів, дозволить спрогнозувати майбутнє.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо соціалізації порушували
такі зарубіжні науковці, як Д. Джос, Д. Доллерд, Т. Кемпер, Л. Колберг, Дж. Кольман,
А. Маслоу, Дж. Мід, Т. Ньюком, А. Оллпорт, А. Парк, К. Роджерс, В. Уолтер, Д. Хорке.
Серед російських науковців, які досліджували проблему соціалізації молоді, можна
виділити роботи Н. Аітова, Ю. Волкова, Я. Гілінського, І. Кона, В. Лісовського, В. Магуна,
Г. Осипова, С. Парамонова, В. Стегнія, М. Тітми, А. Яковлева [1].
Проблеми соціалізації молоді досліджували  такі українські вчені, як В. Волович, Є. Лазоренко, М. Лукашевич, М. Михальченко, В. Москаленко, С. Омельченко,
С. Савченко, А. Тащенко, Л. Харченко та інші автори [2; 4; 5; 6; 7]. Незважаючи на
наявність значної кількості робіт, присвячених соціалізації, в умовах сьогодення виникає
необхідність розробки універсальної моделі соціалізації молоді й визначення факторів,
котрі впливають на процес соціалізації.
Мета статті – розробити та теоретично обґрунтувати модель процесу соціалізації
молоді.
© Шапошникова І. В., 2012
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Виклад основного матеріалу. Явище соціалізації – це засвоєння і активне
відтворення людиною соціального досвіду у процесі її діяльності й спілкування. Важливо відзначити, що соціалізація – не просто виховання, вона передбачає спонтанний
або опосередкований вплив соціального середовища, завдяки чому людина залучається
до культури і стає повноцінним членом суспільства. Соціалізація має складну структуру,
і умовно її можна поділити на об’єктивну (зовнішні поведінкові реакції) й суб’єктивну
(суб’єктивне відчуття успішності, адаптованості в умовах суспільства). З явищем
соціалізації пов’язана така категорія, як соціальна адаптація (дезадаптація). Процес
соціалізації складається з етапів, які, своєю чергою, представлено у вигляді адаптації
(дезадаптації) індивіда до культурних норм і вимог, що його оточують як у конкретній
соціальній групі, так і в суспільстві загалом.
Соціалізація молоді є специфічним процесом. Саме ця соціальна група
характеризується такими соціалізувальними особливостями: з одного боку, становленням особистості людини, її включенням у систему суспільних відносин, а з іншого, ця
вікова група в майбутньому повинна буде сама транслювати соціальні норми і традиції
наступному поколінню. Молодь під час соціалізації є не тільки об’єктом, але й суб’єктом
суспільних відносин, який привносить у суспільство нові форми життєдіяльності, виступаючи індикатором соціальних процесів, котрі відбуваються в суспільстві. Таким
чином, від соціалізації молоді, як правило, залежить збереження і подальший розвиток
суспільства в цілому.
Аналізуючи соціалізацію, необхідно зазначити, що це процес безперервний, котрий
не обмежується виключно етапом суспільного становлення людини, а протікає протягом усього її життя. Умовно в межах соціалізації можна виділити два основні рівні:
соціальний (суспільний) – соціалізацію розглядають як глобальне явище, що дозволяє
зберегти суспільство в цілому; особистісний (індивідуальний) – соціалізацію уявляють
як явище, що дозволяє індивіду стати повноцінним членом суспільства.
Незважаючи на деякі розбіжності у визначеннях авторів, ми хочемо наголосити, що соціалізація – складне явище, під час якого відбувається переплетіння впливу суспільства на людину і людини на суспільство (соціалізація – індивідуалізація),
примітно також те, що результатом соціалізації завжди є особистість людини. Більш
точним є розуміння соціалізації не тільки як процесу виховання бажаних рис і якостей,
але й як спонтанного впливу на індивіда соціального середовища, в результаті чого він
залучається до культури і стає повноцінним членом суспільства.
У процесі соціалізації можна умовно виділити дві складові: змістову і функціональну.
Змістова містить ті особистісні надбання і утворення, котрі формуються в процесі
соціалізації. А функціональна складова передбачає відповіді на запитання “як, під
впливом яких механізмів здійснюється формування змістової сторони” [5].
Отже, змістом процесу соціалізації є формування професійних намірів, знань,
умінь і навичок; системи регулювання суспільної поведінки людини; її цінніснонормативних, правових, етичних, соціальних, політичних уявлень, переконань,
ціннісних орієнтацій, поглядів тощо; а також формування саморегуляції, здатності до
самооцінки, самокритичності; емоційно-вольових особливостей особистості.
Говорячи про функціональну сторону соціалізації, необхідно зазначити наявність
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у ній зовнішніх та внутрішніх регуляторів поведінки людини. До зовнішньої системи
регулювання належать загальносоціальні детермінанти та інститути соціалізації. Вони
є носіями зовнішньої системи різноманітних соціальних норм: політичних, правових, етичних і суспільних, колективних, групових ціннісно-нормативних уявлень,
котрі виконують функції зовнішніх регуляторів поведінки людини. Своєю чергою,
зовнішні системи регулювання під час соціалізації повинні трансформуватися у систему
внутрішнього регулювання поведінки людини, за допомогою якої відбувається перехід
системи контролю з інтерпсихічного на інтрапсихічний рівень.
До внутрішньої системи регулювання належать соціально-психологічні агенти і
механізми соціалізації. Агенти соціалізації (на макрорівні – засоби масової інформації,
радіо, преса, телебачення, творчість, література; на мікрорівні – безпосереднє оточення людини) здійснюють соціально-психологічний вплив на формування особистості.
Їх роль надзвичайна для формування ціннісно-нормативних уявлень, переконань,
ціннісних орієнтацій і соціальних установок особистості.
Соціально-психологічні механізми соціалізації – це стихійний, неорганізований
вплив соціального середовища, найближчого оточення, завдяки яким зовнішні регулятори, групові норми переходять у внутрішній план, стають системою внутрішнього
регулювання поведінки людини. Таким чином, механізми соціалізації відіграють
роль “перехідного містка” між зовнішньою та внутрішньою системою регулювання.
Водночас, механізми соціалізації можна розподілити на неусвідомлені, усвідомлені й
групові очікування (експекції).
До неусвідомлених механізмів можна віднести навіювання, психологічне зараження, наслідування, ідентифікацію. Ці механізми неусвідомлені, як правило, лише в
дитячому віці, а з розвитком свідомості і самосвідомості вони все ж таки незначною
мірою усвідомлюються людиною. Важливою умовою, завдяки якій стає можливим
вплив цих неусвідомлених механізмів на особистість, є “ефект довіри” до людини, яка
здійснює вплив, бажання ідентифікуватися з нею, а також занижена самокритичність.
У процесі розвитку свідомості й самосвідомості у людини починає формуватися чітке
оцінювальне, вибіркове ставлення до її оточення, до норм та цінностей. Ця вибірковість
виявляється в актуалізації інших (усвідомлених) механізмів – референтна група, престиж,
авторитет, популярність. У ході соціалізації референтна група відіграє роль перцептивного фільтра, який відбирає із соціальних норм і цінностей найбільш значущі для цього
індивіда, котрі він готовий сприймати і які врешті стають його власними.
Значну роль в інтеріоризації групових норм і цінностей відіграють авторитет,
престиж, популярність і групові очікування чи групові експекції, спрямовані на людину з боку її оточення. Вони можуть виступати у вигляді рольових приписів, а також
у вигляді оцінювальних стереотипів, що виявляються в соціальній перцепції людей.
Групові експекції здебільшого беруть участь у формуванні соціальних, професійних
та інших ролей. Прийняття і засвоєння ролей відбувається під впливом як санкцій
заохочення і покарання, що застосовуються в суспільстві, так і під впливом власне експекції. Надзвичайно важливе значення соціальні очікування мають у процесі
засвоєння міжособистісних соціальних ролей, де відсутні офіційні затверджені санкції,
що повинні сприяти засвоєнню цих ролей.
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Отже, на процес соціалізації здійснює вплив низка чинників: суспільство і процеси,
що відбуваються в ньому, а також окремі соціальні інститути і групи (родина, навчальні
й трудові колективи, соціальне середовище, засоби масової інформації).
Соціалізація – явище, яке складно усвідомити без таких категорій, як соціальне
середовище (сукупність соціальних умов життєдіяльності людини, що здійснює вплив
на її свідомість і поведінку); норми (зовнішні щодо особистості вимоги суспільства
чи групи, що висуваються до її поведінки за тих чи інших ситуацій, при цьому
інтерналізовані норми є внутрішніми регуляторами поведінки, котрі створюють її установку), соціокультурна взаємодія (сукупність культурних образів, що усвідомлюються
і сприймаються всіма членами суспільства, а також свідчать про стандарти правильної
поведінки, дозволяють чи забороняють певні соціальні дії).
Зупинимось детальніше на категорії “норма”. Адаптивною нормою, що відбиває
об’єктивні закономірності збереження і змін системи, є межа, міра припустимих структурних і функціональних змін для фізичних і біологічних систем. У соціумі, як і в будьякій іншій системі, за рамками структурних межевих змін починається адаптація до
нових форм життєдіяльності. Тобто, соціалізацію в одному з її вузьких специфічних
значень може бути визначено як соціальну адаптацію. Унаслідок цього соціалізація
як процес соціальної адаптації може мати подвійну спрямованість (за якістю): позитивна адаптація як незалежне життєзабезпечення і життєдіяльність особистості, що
припускає цілий ряд специфічних виявів, – самореалізацію людини, участь у суспільному
виробництві, соціальна творчість (створення матеріальних і духовних цінностей); негативна адаптація як використання чужих ресурсів (залежність від них) у життєзабезпеченні й
життєдіяльності особистості, припускає низку специфічних виявів – соціальне утримання,
соціальний паразитизм, за подібного включення в соціальні зв’язки відбувається перекіс,
своєрідна заміна соціальної діяльності а саме: з виробництва на споживання.
Крім цього, соціалізація як процес соціальної адаптації може розглядатися з позиції
вивчення характеру взаємодії (суб’єкт – об’єкт).
Активна адаптація – це прагнення людини впливати на середовище для того, щоб
змінити його (в аспекті адаптації до суспільства відбувається вплив на норми, цінності,
форми взаємодії і діяльності, котрі індивід повинен засвоїти). Пасивна адаптація – це
небажання людини змінюватися в середовищі, до якого вона повинна пристосуватись.
Отже, процес соціалізації, – це процес сприйняття і засвоєння певних норм і
цінностей суспільства з одночасним сприйняттям певної позиції взаємодії з суспільством
у процесі соціалізації, при цьому виділення соціальної адаптації (дезадаптації) дозволяє
оцінити ступень засвоєння наявних норм і цінностей.
Розглядаючи соціалізацію у вузькому значенні як процес соціальної адаптації, ми
можемо говорити, що вона відбувається у межах трьох рівнів:
1) суспільства загалом, де на соціалізацію і адаптацію впливають глобальні
процеси і явища, характерні для конкретного суспільства і держави;
2) регіональний рівень, де вплив суспільства має свої специфічні геополітичні,
культурні та інші особливості конкретного регіону;
3) особистісний рівень трансформує і перетворює зворотній рух, що впливає
на зміну регіонального рівня, а також і суспільства в цілому.
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Тобто, механізми адаптації так чи інакше детерміновано суспільством, можливостями соціального вибору. Водночас значна роль належить поведінці самої особистості,
яка здійснює вибір поведінкових реакцій на соціальну дійсність. Неоднозначний характер адаптації можна пояснити значною кількістю факторів, механізмів, носіїв цього
явища. У зв’язку з цим і зміст соціальної адаптації для кожного суб’єкта буде різним.
Коли суб’єктом соціальної адаптації є група, то в центрі уваги будуть групові пристосування. Якщо вивчається адаптація окремої особистості, то основну увагу буде
спрямовано на індивідуальні механізми пристосування індивіда до групи.
Необхідно зауважити, що соціальна дезадаптація (як негативний аспект соціальної
адаптації) має специфічні рушійні сили, суперечності, котрі є джерелами її розвитку.
Індивідуальна дезадаптація виникає як результат усунення суперечностей особистості з
середовищем; рушійною силою групової соціальної дезадаптації є суперечності іншого
характеру – міжособистісні, групові, політичні, релігійні, економічні, національні.
Отже, соціальна дезадаптація являє собою процес не тільки зміни власне особистості,
соціальної групи, що пов’язаний з відображенням наявних суспільних суперечностей,
але також і змін моральних норм, ціннісних орієнтацій, соціальних відносин у тому
чи іншому соціальному середовищі. Соціалізація індивіда, засвоєння ним соціального
досвіду відбувається відповідно до його активного включення в багатопланові та
різносторонні відносини з навколишнім. Показником соціальної зрілості особистості
є її готовність бути активним свідомим повноцінним членом суспільства, який виконує
численні професійні, суспільні, внутрішньородинні, товариські та інші функції та
обов’язки. Соціально зріла особистість здатна не тільки адаптуватися до свого середовища, але й активно впливати на нього, перебудовуючи своє оточення відповідно до
своїх переконань, принципів і ціннісних орієнтацій.
Проте внаслідок певних несприятливих обставин можуть виникати різні порушення процесу соціалізації. Вони виражаються в соціальній дезадаптації людини,
неадекватності її поведінки нормам і вимогам тієї системи суспільних відносин, у яку
включається людина з огляду на свій соціальний розвиток і становлення. Дезадаптивні
дії прийнято називати девіантною поведінкою – дії, що характеризуються відхиленням
від офіційно встановлених, фактичних норм і очікувань, котрі склались у суспільстві.
При цьому порушення соціалізації можуть набувати різних форм і зумовлюватись
різними причинами, тобто необхідно розрізняти порушення соціалізації, за яких
соціальна дезадаптація, неадекватність поведінки не мають асоціального характеру,
і порушення соціалізації, дезадаптація, за яких вони мають антисуспільний характер, суперечать нормам моралі і права, коли вже необхідно говорити про процеси
десоціалізації.
У дослідженнях девіантних форм поведінки прийнято розглядати лише негативні
види девіацій, котрі призводять порушника до ізоляції, лікування, виправлення чи покарання. Основними видами негативної девіантної поведінки є злочинність, алкоголізм,
наркоманія, суїцид, проституція тощо [4]. Такий підхід щодо виділення цих видів як
класифікації суттєво ускладнює вивчення природи і механізмів розвитку соціальної
дезадаптації. Важливо пам’ятати, що людина – це суспільна істота. Її сутність – не просто сума, сукупність, а складний ансамбль суспільних відносин, їх підпорядкування,
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гармонійна єдність, ієрархія. Процес соціалізації особистості протікає під впливом групового досвіду: особистість формує свій “Я-образ” на основі сприйняття, оцінювання її
іншими. Саме через формування свого “Я-образу” особистість соціалізується. При цьому соціальна реальність є формоутворювальною (“відповідальною” за зміст психічних
процесів) провідною специфічною детермінантою розвитку людської психіки.
Отже, ми намагались показати, наскільки процес соціалізації – складне і багатоаспектне явище, в якому переплетено дві складні системи – особистість конкретної
людини і суспільство, яке складається із значної кількості соціальних груп. Це зумовило
висновок щодо необхідності в ході дослідження враховувати вже наявні знання (різних
наукових дисциплін) про процес соціалізації соціальної групи молоді.
Результати сучасних соціологічних досліджень довели, що всі порушення
поведінки зумовлені процесом соціалізації, а поведінка дорослої людини визначається
поведінковими реакціями, які переважали у неї в дитячому і підлітковому віці.
Відзначимо, що соціальні відхилення відіграють у суспільстві неоднозначну роль:
вони є загрозою стабільності суспільства, з одного боку, а з іншого – є одним із шляхів
адаптації до соціальних умов, котрі змінюються. Не існує такого суспільства, у якому
було б усунено цю суперечність, оскільки девіації розвиваються тоді, коли традиційні
адаптаційні механізми пристосування до умов, що постійно змінюються, стають неефективними.
З огляду на вищезазначене, можна виділити загальні чинники, що впливають на
процес соціалізації: 1) макросоціальне середовище: суспільство зі своїми перетвореннями і постійним переглядом певних норм, цінностей, оскільки кожний етап розвитку
і життя суспільства потребує нового типу особистості; 2) мікросоціальне середовище:
безпосереднє оточення індивіда, його норми, вимоги, очікування, установки; 3) власне
особистість, її якості, через призму яких відбувається процес індивідуалізації і водночас
процес соціалізації, оскільки ці два процеси є сторонами одного цілого явища.
Аналізуючи процес соціалізації такої соціальної групи, як молодь, необхідно
пам’ятати про ті вікові особливості, які характерні для неї: становлення, формування системи “особистість”; залежність, з одного боку, від дорослих (матеріальна), а
з іншого – від однолітків; негативізм у ставленні до традицій, звичаїв, одночасно –
існування молодіжної субкультури; подвійна спрямованість процесу соціалізації (з
одного боку, первинне засвоєння знань, а з іншого – адаптація до суспільства, яке
постійно трансформується).
Під час вивчення процесу соціалізації молоді також важливо враховувати, що молодь вимушена знаходитись у середовищі, обов’язковому для її перебування. А оскільки
молода людина практично не має можливості ефективно впливати на хід подій, то її
пристосування реалізується за рахунок внутрішніх ресурсів особистості.
Тобто, коли ми говоримо про будь-яке відхилення від норми, особливо під час
розгляду неблагополучної соціалізації, ми завжди повинні припускати наявність певної
суперечності, яка спонукає діяти всупереч вимогам і очікуванням навколишніх. Процес
соціалізації полягає не тільки в тому, щоб дати людині уявлення про соціальні норми,
санкції, а й інтеріоризовувати їх, перетворивши у внутрішні регулятори поведінки. У
ході соціалізації людина формується як особистість, а особистість постійно включається
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в різні сфери життя. Тому процес соціалізації одночасно охоплює найважливіші сфери
життєдіяльності людини.
Послідовне і повне вивчення окремих частин певної системи, їх взаємних зв’язків,
безумовно, призводить до пізнання всієї системи в цілому. На рівні живих систем
така модель не працює. Функції й призначення окремих частин і деталей можуть бути
зрозумілими лише у вигляді цілісного уявлення.
Для того щоб розібратись у цій проблемі (цілісне сприйняття процесу соціалізації),
ми послуговувались математичним моделюванням, що дозволило простежити хід розвитку і становлення універсального процесу не в реальних соціумах, а на універсальній
моделі. Тому що нас цікавить процес соціалізації, моделювати його ми будемо, базуючись на розумінні соціалізації як руху, розвитку в ході змін, котрі відбуваються з
індивідом (суб’єктом соціалізації).
Проаналізуємо результати, отримані в ході математичного моделювання, де ми знаходимо підтвердження, що суспільство дійсно суттєво впливає на процес соціалізації.
У моделі, що використовується для математичного моделювання, присутня людина
“атомарна” (одномірна), проте насправді людина – це складна система (що відрізняється
багатовимірністю). Отже, соціалізацію можна представити у вигляді такої схеми:

А

В

N

де

Л-А1

Л‐А0

Л‐А1

Л‐Аn

СОЦ‐
ЦІЯ

СОЦ‐
ЦІЯ

СОЦ‐
ЦІЯ

СУСПІЛЬСТВО0

СУСПІЛЬСТВО1

СУСПІЛЬСТВОn

– результат взаємодії системи А.

Якщо укласти математичну модель явища соціалізації, то вона може бути представлена як сума динаміки й статики соціалізації (результатом їхньої взаємодії).
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При цьому динаміку соціалізації (А) можна представити у вигляді добутку взаємодії
двох систем “людина” й “суспільство”:
А = “людина” × “суспільство”.

(1)

Статику соціалізації (В) можна представити як результат (суму) взаємодії попереднього явища соціалізації (позначимо його S) і динаміки соціалізації (А).
Виходячи із цих передумов, побудуємо математичну модель явища соціалізації:
S = (((S0 + “людина”1 × “суспільство”1) + “людина”2 × “суспільство”2) + …
...+ “людина”n × “суспільство” n).

(2)

Перетворимо формулу такого виду в буквений вираз, де
b – рівень соціалізованості людини;
C – вплив, що спричиняє суспільство, його рівень розвитку.
S = (((S0 + b1 ´ С1) + b2 ´ С2) + ... + bn ´ Сn) = (((S0 + A1) + A2)+...+ An).

(3)

Модель охоплює явище соціалізації в цілому й може бути використана в цьому
дослідженні. Але це не означає, що соціалізацію не може бути вивчено через метод
поздовжнього зрізу. Розкладемо покроково модель соціалізації:
S1 = S0 + A1
S2 = S0 + A2
……
Sn = Sn-1 + An.

(4)

Як уже зазначалось вище, Вn = Sn-1 + Аn, отже, Вn є тотожним Sn.
Тобто S як явище соціалізації є статичним утворенням із двох частин: Вn-1 – статичного й Аn – динамічного.
Але якщо ми знову повернемося до статики соціалізації (В), то виявимо, що вона
є сумою динамік соціалізації, тобто В = А, тоді формулу явища соціалізації може бути
представлено в такий спосіб:
Sn = Bn = (((S0 + A1) + A2) +...+ An) = b1 +
n

n

∑ An−1 + An = b1 +
i =1

n

∑A
i =1

n

.

(5)

An −1 стає невід’ємною частиною людини,
Це відбувається в результаті того, що ∑
i =1
яка проходить соціалізацію, включаючи всю попередню систему з усіма етапами її
формування.
Отже, у ході вивчення процесу соціалізації необхідно враховувати дві змінні:
“людина” й “суспільство”.
Вище ми зробили перетворення моделі соціалізації через інтегрування, а також
провели буквенну заміну: S0 = b1, і А = В. Після цих перетворень формула набула такого
вигляду:
n

Sn = (((S0 + A1) + A2) +...+ An) = (((b1 + А1) + А2) +…+ An = b1 + ∑ An −1 + An = b1 +
i =1

n

∑A
i =1

n

.

(6)
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Однак цю математичну формулу можна перетворити через факторіал:
S = (((S0 + A1) + A2) +...+ An) = (((b1 + А1) + А2) +…+ An ) = (((b1 + b1 × С1) + +(((b1
+ b1 × С1) × С2) + ... + An = b1 × (1 + С1) × (1 + С2) × (1 + С3) ×…× (1 + Сп) =
= (1 + Сп)! ×b1.
(7)
Цим двом формулам соціалізації будуть відповідати різні графічні зображення.
Так формулу S = (1 + Сп)! × b1 може бути представлено у вигляді такої схеми
(схема 2):

Люди
-на

Рис. 1. Атомарна модель процесу соціалізації

Нерідко під соціалізацією мають на увазі однобічний процес “засвоєння” людиною
норм суспільства, що призводить до розуміння людини як певного “атома” (рис. 1)
(неподільної й простої субстанції), котрий якимось чином розширюється під зовнішнім
тиском. Однак тут виникає логічна помилка: яким чином є можливим розширення
“атома”? Людина – це швидше система, ніж “атом”, і тому соціалізацію варто представляти у вигляді такої схеми:

Cоціалізація

Людина
Cоціалізація
Cуспільство

Рис. 2. Системна модель процесу соціалізації

Cуспільство

Cоціалізація

Cоціалізація

Cуспільство

Cуспільство
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Другу
схему, своєю чергою, можна представити у вигляді математичної формули:
n
S = b1 + ∑ An .
i =1

Ця схема й формула також демонструють явище розширення, однак розширення
вже більш реального – розширення меж системи “людина”.
Виходячи з аналізу графічних схем, доходимо висновку, що
n

S = b1 +

∑A
i =1

n

¹ (1 + Сп)! × b1

(8)

Для того, щоб перевірити правильність наших висновків, проведемо математичне
моделювання процесу соціалізації, виходячи з формули
m

b
S = (1 + С )! × b , де С = ∑
m
п

1

i =1

m

,

(9)

де п – порядковий індекс суспільства; т – порядковий індекс членів суспільства; b1 –
первісний рівень успішності соціалізації індивіда; b – рівень успішності соціалізації
індивіда.
Створимо якесь абстрактне “суспільство”, що складається з 10 суб’єктів, які мають
різний первісний рівень успішності соціалізації.
Також виділимо в абстрактному “суспільстві” два підсуспільства, куди включимо
членів “суспільства”, які потрапили туди випадково.
Отже, ми з’ясували, що окремий індивід проходить соціалізацію в декількох
підсуспільствах:
“суспільство”, що включає всіх членів суспільства і є якоюсь моделлю “держави”;
“суспільство*”, що включає 5 членів суспільства й має асоціальний характер;
“суспільство**”, що включає 7 членів суспільства й має просоціальний характер.
Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:
1. Зміни в суспільстві (покращення умов, зміни норм і правил) впливають лише
на тих, хто знаходиться на позитивному відрізку (0; + ∞ ) соціалізації.
2. Людина, яка опинилася на від’ємному відрізку соціалізації в умовах цієї формули, не здатна вийти з цього стану. При цьому, якщо спостерігати за цією людиною в
“своєму” середовищі, можна помітити, що у своїй динаміці соціалізації вона чинить
опір, відмовляється від норм і правил “свого” суспільства.
Отже, ми можемо твердити, що в моделі соціалізації, яка описана формулою
( S = (1 + Cn )! ×bi ), зміни в суспільстві не зумовлюють успішну соціалізацію окремої
людини; благополучно пройти соціалізацію людина може лише в тому випадку, якщо на
жодному з етапів соціалізація не характеризувалась як негативна; людина з негативною
соціалізацією (девіант) у своєму розвитку йде до відчуження від будь-якого суспільства
і можливих зовнішніх обмежень, тобто вона переміщується у своєму розвитку “сама
по собі” (руйнуючи будь-яку можливість виникнення суспільства як єдності людей,
заснованої на загальних правилах і нормах).
Отже, підтвердилось наше припущення щодо необхідності враховувати не одну,
а щонаймеше дві складні системи (“суспільство” і “людина”), які складаються з низки
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підсистем. І найголовніше – це необхідність продовжити дослідження соціалізації з
обов’язковим вивченням питання безпосередньо людини і укладання дефініцій того
ірраціонального, що впливає на хід соціалізації.
Ми пропонуємо виділити в системі “людина” такі складові: особистісні якості,
інтернальність, рівень уподобань, ціннісні орієнтації, ставлення до основних життєвих
сфер. У системі “суспільство” також можна окреслити складові, що впливають на процес соціалізації: родина, друзі, навчальний заклад, молодіжні організації й об’єднання,
держава, економіка, соціокультурне середовище.
На наш погляд, необхідно вказувати “грані”, які утворюються і розвиваються в
процесі соціалізації під дією двох систем. У дослідженні вони можуть відігравати
роль індикатора соціалізованості: адаптація, девіантні форми поведінки, емоційна
комфортність, прийняття себе, прийняття інших, ескапізм (втеча від проблем).
Отже, для вивчення складної і багатофакторної природи соціалізації можна
виділити два важливих моменти: по-перше, необхідна реалізація інтегративного підходу,
що виявляє ієрархію і взаємозв’язок різних сприятливих і несприятливих факторів;
по-друге, необхідно застосовувати компаративний аналіз, який дозволяє порівнювати
умови сприятливого соціального розвитку з процесом соціопатогінезу.

Список використаної літератури
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Кон И. С. НТР и проблемы социализации молодежи [Текст] / И. С. Кон. – М. : Знание,
1988. – 63 с.
Омельченко С. О. Роль соціальних інститутів селища в процесі соціалізації та формування
здорового способу життя молоді / С. О. Омельченко // Ціннісні пріоритети освіти у ХХI
столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф.
(2–5 жовт. 2005 р., м. Луганськ). – Луганськ, 2005. – Ч. 4. – С. 184–191.
Міжнародне соціологічне дослідження “Студенти – образ майбутнього” [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://institute.gorshenin.ua/.
Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного
пространства [Текст] : монография / Савченко С. В. – Луганськ : “Альма-матер”, 2003.
– 406 с.
Соціалізація. Виховні механізми і технології [Текст] : навч.-метод. посібник/
Лукашевич М. П. – К. : ІЗМН, 1998. – 112 с.
Тащенко А. К. Моделі соціалізації молоді в сучасному суспільстві / А. К. Тащенко //
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник
наукових праць. – Вип.12. – К., 2007. – С. 88–99.
Харченко Л. Г. Фактори соціалізації жіночої молоді / Л. Г. Харченко // Ціннісні
пріоритети освіти у ХХI столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали
II міжнар. наук.-практ. конф. (2–5 жовт. 2005 р., м. Луганськ). – Луганськ, 2005. – Ч. 3.
– С. 76–82.

152

І. В. Шапошникова

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

DESIGN OF PROCESS OF SOCIALIZATION OF MODERN YOUTH
I. Shaposhnikova
Kherson State University,
40 rokiv Zhovtnya St., 27, Kherson, Ukraine, 73000,
slabko-yana@mail.ru
An author in the article lights up the results of the conducted sociological research of
theoretical bases and features of process of socialization of modern Ukrainian youth. Factors which influence on the process of socialization of young people are certain. Found out
the even flowings of socialization. An author is develop the universal model of socialization
of young people.
Key words: socialization, mathematical modeling of social phenomena, system model
of socialization.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
И. В. Шапошникова
Херсонский государственный университет,
ул. 40 лет Октября, 27, г. Херсон, Украина, 73000,
slabko-yana@mail.ru
Автор в статье освещает результаты проведенного социологического исследования теоретических основ и особенностей процесса социализации современной
украинской молодежи. Определены факторы, которые влияют на процесс социализации молодежи. Выявлены уровни протекания социализации. Автором разработана
универсальная модель социализации молодежи.
Ключевые слова: социализация, математическое моделирование социальных
явлений, системная модель социализации.

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6. С. 153–163
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2012. Issue 6. P. 153–163

УДК 316.614.6

ПРІЗОНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЛЬВОВА
О. Б. Демків, М. З. Федевич
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
oldemkiv@gmail.com, fedevych.m@gmail.com
У статті розкрито соціальні механізми та наслідки прізонізації масової свідомості
молоді. Проаналізовано широкий інституційний та культурний контекст поширення
тюремної культури за межами закладів позбавлення волі, а також розкрито результати
емпіричного дослідження прізонізованості свідомості учнів старших класів львівських
шкіл.
Ключові слова: тюремна субкультура, прізонізація, деформації масової свідомості,
масова свідомість молоді.

Висвітлення деформацій масової свідомості в сучасному українському суспільстві є
постійною темою як широкого публічного, так і вузького наукового дискурсу. У багатьох
випадках звернення до цієї проблематики (особливо зі сторони політиків, державних
службовців чи релігійних діячів) хибує профанацією, стимулює необґрунтовану моральну паніку, спричиняється до поглиблення дискримінації окремих соціальних груп,
означуваних як носії проблеми. Спектр аналізованих у фаховій літературі деформацій
масової свідомості включає, зокрема, аномічну деморалізованість, соціальний цинізм,
ксенофобію, соціальну апатію, поширення “фашизоїдних” установок, неконвенційні
релігійні переконання, актуалізацію в масовій свідомості конфліктогенних історичних
травм тощо. Попри позірну строкатість такого переліку, йдеться про різновиди
соціальної патології, які набувають масового поширення і відтворюються на підставі
масштабних соціальних механізмів: структур соціальної нерівності, гострих соціальнополітичних конфліктів, проблем міжкультурної взаємодії, дії репресивних соціальних
механізмів тощо1.
Отже, у визначенні чинників, що зумовлюють поширення і відтворення деформацій
масової свідомості не варто шукати простих відповідей: співдія соціального та
інституційного у культурному, економічному, політичному вимірах продукують ці
емерджентні дисфункційні характеристики масової свідомості. Так, організована
етнічна злочинність виникає, здебільшого, унаслідок співдії соціокультурних осо1

Увесь спектр подібних явищ доцільно об’єднати за допомогою такого визначення:
деформаціями масової свідомості є зміни її стану, за яких у її окремих носіїв, соціальних
груп чи у більшості населення формуються цінності, ідеї, уявлення, настрої та емоції, які
спотворено відображають дійсність та причетні до вибору моделей поведінки, що ведуть до
негативних соціальних наслідків.
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бливостей самої етнічної спільноти та середовища, у якому ця спільнота існує, з
одного боку, і недоліків інституційного середовища, у якому діють формальні чи
неформальні дискримінаційні та репресивні правила і практики, з іншого боку. Нехтувати інституційним середовищем у дослідженні деформацій масової свідомості (як і загалом у дослідженні будь-якого іншого аспекту соціальної реальності) означає сприймати
соціальну реальність “пласкою”, надмірно самореферентною. Подібно до того, як немає
“людини релігійної” окремо від “людини політичної” та “людини економічної”, немає і
“людини соціальної” окремо від “людини, яка звертається до державного службовця”,
“людини, яка отримує роботу у транснаціональній корпорації”, “людини, яка навчається
у столичному ВНЗ”, “людини, яка відбуває покарання у закладі позбавлення волі” чи
“людини, яка займає впливову посаду”. Взаємозв’язок інституційного та соціального
вкрай чітко виявляється у соціальних явищах, аналізу яких присвячена ця розвідка.
Уся громіздка, вкрай обтяжлива для суспільства інституційна надбудова авторитарного радянського суспільства була успадкована незалежною Україною. Попри суттєву
демократизацію та плюралізацію суспільного життя, а також безсумнівне зростання
прозорості та підзвітності державних органів (у тому числі правоохоронних, судових
та пенітенціарних) порівняльна статистика вказує на наявність стійких викривлень у
роботі цих структур [2]. Такою проблемною сферою, зокрема, є пенітенціарна система. Широкий спектр труднощів, які постають перед державою і суспільством у цій
сфері, зумовлений частково особливостями тюремних інституцій як таких (ще з часів
хрестоматійної праці Ф. Зімбардо відомо про деструктивні соціально-психологічні
механізми, що діють у місцях позбавлення волі і впливають не лише на увязнених, а й
на працівників таких закладів [11]), а частково “локальною” специфікою. До останніх
можемо віднести, наприклад, постійну недофінансованість установ виконання покарань,
критичні (а подекуди екстремальні) санітарно-побутові умови перебування ув`язнених
та тих, хто знаходиться під слідством, низький рівень правового захисту ув’язнених,
важку ситуацію з поширенням СНІДу та туберкульозу в установах виконання покарань та навіть проблеми із вчасною і повною виплатою заробітних плат працівникам
пенітенціарної системи. У результаті бажана і декларована функція пенітенціарної
системи – корекція поведінки правопорушника з метою його подальшого включення у
нормальне соціальне життя – залишається недосяжною. Замість цієї амбітної і потрібної
суспільству мети пенітенціарна система забезпечує лише ізоляцію правопорушників
від решти суспільства. Побічним ефектом “ізоляції без виправлення” стає подальша
деформація правосвідомості правопорушників, формування асоціального світогляду,
цінностей та практик. У таких умовах установи позбавлення волі є не лише своєрідними
“школами підвищення кваліфікації” для тих, хто став на злочинний шлях, а й вогнищем,
яке генерує негативні соціальні наслідки, що виходять за межі самих цих установ.
У цьому процесі особливою є роль рецидивної злочинності: особи, які після
звільнення з місць позбавлення волі невдовзі знову опиняються за ґратами,
десоціалізуються найбільше, зазнають найбільшої дискримінації та витіснення з “нормального середовища” у житті на свободі, втрачають життєві шанси на конвенційну
соціальну успішність, здобуття якісної освіти, престижного та добре оплачуваного фаху,
працевлаштування та створення сім’ї. Згідно зі статичними даними МВС України, у
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2009 році у закладах позбавлення волі перебувало близько 50 тисяч осіб, які раніше
були неодноразово засуджені до позбавлення волі (тобто, щонайменше, двічі!) [9].
Закриті спільноти становлять своєрідний самодостатній соціальний всесвіт
(самодостатній у тому сенсі, що за відсутності чи низької інтенсивності контактів із
зовнішнім світом відбувається пошук заміщувальних практик, цінностей та інститутів,
які виконують необхідні для ізольованої спільноти функції). Так виникає тюремна
субкультура. Популярність так званого “тюремного” шансону, своєрідний жаргон (тюремна лексика), поширеність символічних татуювань та тюремні закони життя – все це
є наслідком включення тюремної субкультури в життя сучасного суспільства.
Як зазначає з цього приводу російський правозахисник та дослідник В. Абрамкін,
не треба розглядати тюремну субкультуру виключно у негативному ключі. Природа не
терпить порожнечі, тому відсутність (чи низький ступінь) нормативного регулювання, ціннісна дезорганізація, нестача найважливіших ресурсів для гідного існування в
умовах позбавлення волі породжують ціннісно-нормативний вакуум, який поступово
заповнюється. Пустка наповнюється структурами – цінностями, нормами, ієрархічними
порядками. У цьому сенсі поява та відтворення тюремної субкультури є практичною
ілюстрацією дії принципу – порядок з хаосу: там, де, як видається сторонньому, панує
лише насильство (право сили), насправді існує своєрідна система нормативного контролю, свої чесноти і проступки, свої уявлення про солідарність та взаємодопомогу,
свої гарантії особистої недоторканості та непорушності права власності [1]. Водночас невід’ємною рисою тюремної субкультури є особливий спосіб життя, відносин,
поведінки, які пов’язані з порушенням кримінально-правових та інших загальновизнаних соціальних норм, що не збігаються з ними. Центральні для тюремної субкультури
норми формують і відтворюють характерні для умов місць позбавлення волі типи
спілкування, манери поведінки, зокрема, носіння одягу, засвоєння і використання
“тюремного” жаргону, нанесення татуювань і т. ін. Засвоєння таких норм у молодому
віці сприяє їх відтворенню у майбутньому, продовженню протиправної поведінки та
спонукає до вчинення повторних злочинів [4].
Як зазначають експерти, діяльність системи виконання покарань не має на меті
руйнування тюремної субкультури, а, радше, толерує і навіть використовує останню.
Так, ієрархічність відносин у спільноті ув’язнених використовується адміністрацією
з метою оптимізації контролю та підтримання соціального порядку в установах. І в
цьому є сенс. Дезорганізована маса правопорушників є значно менше керованою і більш
небезпечною (і для самих ув’язнених, і для адміністрації), ніж організована, нехай за
правилами тюремної субкультури, спільнота зі своїми очільниками, представниками,
визначеними групами.
Явище, якому присвячена ця розвідка, – прізонізація масової свідомості –
екстерналізація тюремної субкультури, її вихід за межі ареалу конституювання
і органічного функціонування. Помилкою було б обмежувати коло агентів такої
деформації масової свідомості самою лише тюремною спільнотою та носіями її
цінностей і норм поведінки, які перебувають на свободі. Більше того, ці агенти, хоч
і генерують аналізоване явище, втім, відіграють незначну роль у його поширенні.
На значно більшу увагу заслуговують, так би мовити, “могутні світу цього” – в кон-
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кретному випадку – правоохоронна, судова та пенітенціарна системи, а також засоби
медіа. Потужні державні структури (такі як правоохоронна, судова та пенітенціарна
системи1) та недержавні виробники символічного продукту – кіно- та аудіопродукції
(безсумнівною є негативна роль у формуванні світогляду молоді такого піджанру шансону, як “блатняк”, чи телесеріалів, що героїзують представників злочинного світу чи
навіть правоохоронців, які за стилем поведінки та лінгвістичною компетентністю є
носіями тої самої тюремної субкультури) є значно ефективнішими популяризаторами
тюремної субкультури, ніж ізольовані чи (після відбуття покарання) маргіналізовані та
позбавлені багатьох життєвих шансів автентичні носії тюремної субкультури.
Розмежуємо “сфери відповідальності” названих агентів. Силовий інституційний
вузол суспільства, який включає, зокрема, правоохоронні, судові та пенітенціарні
інституції, має на меті підтримку правопорядку і, ширше, соціального порядку. “Збої”
в діяльності цієї системи можуть призводити до протилежних від бажаних наслідків.
Зосередимося лише на одному із очевидних збоїв системи – зловживання репресивною
функцією, на яке беззаперечно вказують дані порівняльних досліджень.
Число людей в установах тюремного або табірного типу – один з основних
чинників, який визначає рівень прізонізаціі, тобто проникнення тюремної субкультури
(тюремної моралі, звичаїв, мови тощо) у повсякденне середовище звичайних людей.
За коефіцієнтом ув’язнених (336 осіб на 100 тисяч населення) Україна у 2012 р. випереджувала усі держави Європейського Союзу та більшість держав СНД. Упродовж
минулого десятиліття простежувалася позитивна тенденція до зменшення кількості
ув’язнених в Україні, проте вже у 2010 році кількість в’язнів зросла (ця тенденція
зберігається і надалі). Водночас, загальний рівень злочинності в Україні (в 2009 р. –
усього 935 на 100 тис. жителів) нижчий за всі держави ЄС [10]. Подібною є ситуація з
окремими видами злочинів (такими як зґвалтування, розбій, крадіжка), крім навмисного вбивства. Слідство та встановлення винного у скоєнні злочину в сучасній Україні
залишається вкрай асиметричним процесом, зважаючи на відсутність змагальності
сторін захисту і звинувачення та фактичну тісну співпрацю органів прокуратури та
правоохоронних органів. Відсоток виправдальних вироків, винесених українськими
судами у кримінальних справах, є надзвичайно низьким (до 1% вироків у кримінальних
справах, у той час як у країнах Євросоюзу – у десятки разів вище) (див. табл. 1).
Наведені дані свідчать про надмірну репресивність української судової системи і
про викривлення у діяльності правоохоронної системи. Наслідки такого викривлення
численні, а з огляду на предмет нашої розвідки – вони полягають у тому, що невиправдано високе число наших співгромадян у результаті судових розглядів, позбавлених
змагальності, зазнають надмірно репресивних санкцій та потрапляють у тюрми, у
той час як могли б відбутися альтернативними методами покарання. Окремої уваги
заслуговують українські СІЗО, які є перенаселеними, а умови перебування у яких є
критичними чи навіть екстремальними, а відтак і інтенсивність залучення до тюремної
субкультури осіб, які ще не визнані судом винними у скоєнні злочину, є значною.
1

Про незапланований дисфункційний та девіантогенний вплив агентів соціального контролю і правоохоронних органів зокрема, див. працю американського дослідника “Парадокси
соціального контролю” [11, 1981].
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1998

1999

884

774

% від числа
засуджених

0,76

0,78

0,49

0,47 0,43 0,33 0,37

0,38

0,35

Виправдано осіб

% від числа
засуджених

755
0,33

немає
даних

539

524

592

898 910

0,28

0,26 0,26 0,46 0,52

немає
даних

2008

1997

797 950

2007

1996

908

2006

1995

829

2005

1994

756

2004

1993

901

2003

1992

820

2002

1991

Виправдано осіб

2001

Рік

2000

Результати розглядів
кримінальних справ
українськими судами

Таблиця 1
Відсоток виправданих у результаті розгляду кримінальних справ в українських судах [6]

560
0,33

Таким чином, викривлення інституцій підтримки правопорядку має наслідком
відчуження населення від надмірно репресивних державних органів та високі показники тюремного населення. Подолання цих викривлень – справа системних заходів,
економічних ресурсів і політичної волі до їх здійснення. Кроками до пом’якшення
ситуації, на думку Я. Гілінського, могли б стати: декриміналізація (скасування
кримінальної відповідальності) злочинів, які не є високонебезпечними для суспільства;
позбавлення волі як міра покарання повинне застосовуватися тільки до осіб, які вчинили
тяжкі насильницькі злочини, при широкому використанні інших заходів покарання, не
пов’язаних з позбавленням волі за інші злочини; терміни позбавлення волі, що призначаються судами, повинні бути значно скорочені; повинні бути “олюднені” умови
відбування покарання в пенітенціарних установах [3].
Інший російський дослідник В. Абрамкін вважає, що не можна застосовувати силу у боротьбі з тюремними субкультурами. Єдиний вихід, для того щоб знищити тюремну культуру – це зменшити кількість її носіїв. А також варто: створити
систему громадського контролю за місцями позбавлення волі; апробувати інститут
пенітенціарного суду (здійснення нагляду за законністю і правильністю виконання
покарання у вигляді позбавлення волі, арешту, тимчасового арешту тощо); працювати з професійними співтовариствами – адвокатурою, прокуратурою, судами та
пенітенціарними працівниками, наголошуючи їм про наслідки існуючої пенітенціарної
політики [8].
Проте, існують й інші ретранслятори прізонізації. Найпотужнішими з них є засоби масової інформації, котрі не лише інформують аудиторію про норми і традиції
кримінального середовища, а й героїзують чи, принаймні, естетизують його
представників (чого варте реаліті-шоу “Джентельмени на дачі”, яке впродовж довгого
часу транслювалося одним із загальнонаціональних каналів). Кримінальна субкультура проникає і в такі культурні продукти, як художні фільми, серіали, пісні і навіть
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рінгтони мобільних телефонів [7, c. 38]. ЗМІ повідомляють про окремі випадки, коли
носіями та ретрансляторами тюремної субкультури виступають навіть високопосадовці
і, щонайважливіше, такі випадки не викликають широкого суспільного збурення. Сприйняття масами населення культурного продукту з кримінальним відтінком – ознака
відсутності у суспільства опірності щодо експансії кримінальної нормативної системи
та поведінкових практик [7, c. 39].
Якими є наслідки цих потужних інституційних та соціокультурних впливів? Виявити їх у загальносуспільному масштабі – справа майбутніх досліджень, а у межах
цієї розвідки зупинимося на локальному прикладі та з’ясуємо ступінь прізонізованості
свідомості учнів старших класів середніх шкіл Львова та взаємозв’язок цього явища
із схильністю старшокласників до насильства1.
У межах дослідження “Прізонізованість свідомості старшокласників Львова та
їхня схильність до насильства” за принципом одноступеневої випадкової вибірки було
відібрано та опитано 264 особи (учні 9-х, 10-х та 11-х класів) у шести школах міста. Фактично було опитано близько половини змінного складу старших класів у цих школах.
Розподіл за статтю становив: опитано осіб чоловічої статі – 48,9%, осіб жіночої
– 51, 1%. Розподіл за віком становив: респонденти 14-річного віку складали 11,7%,
15-річного – 31,4%, 16-річного – 33,3%, 17 – річного – 20,1% та 18-річного – 2,3%.
Найбільше було опитано респондентів, які були народженні в проміжку між 1996–
1997 рр. і їхня кількість становила 64,7% від загального числа опитаних.
Було з’ясовано, що близько 10 % старшокласників знає багато слів та словосполучень із тюремного жаргону, а понад 35% знають окремі слова та словосполучення
тюремного жаргону. Близько 55% опитаних повідомили, що не знають таких слів та словосполучень. Також з’ясовано, що 26% старшокласників використовують у щоденному
спілкуванні слова та словосполучення із тюремного жаргону, а 73% – не роблять цього.
Виявлено, що до використання тюремного жаргону в щоденному житті радше позитивно ставляться – 5,7% респондентів, важко визначитись – 18,7%, радше негативно
– 75,6%. Близько 17% старшокласників позитивно ставляться до такого стилю музики
як шансон, а 59,2% опитаних повідомили, що радше негативно ставляться до шансону.
Аналізуючи отримані відповіді старшокласників, ми прийшли до висновку, що
респондентам відомі лише окремі вирази і слова тюремного жаргону. Серед відповідей
найчастіше зустрічались такі варіанти слів тюремного жаргону: “базар”, “пацан”,
“пахан”, “зек”, “мусар”, “петух”, “малява” тощо. З’ясувано, що обізнаність у словах
тюремного жаргону (в даному випадку респондент сам мав навести приклади слів)
впливає на загальний рівень прізонізації. Виявлено, що дві третини тих, хто навів
приклади таких слів, є рекордсменами за рівнем прізонізації свідомості (інтегрований
показник прізонізації (див. табл. 3) вище середнього на статистично значимому рівні).
З’ясовано ставлення старшокласників до тверджень про тюремні цінності (див.
табл. 2).
1

Зазначимо, що у Львівській області виявляються загальнонаціональні тенденції. Так, у 2011
році за даними прес-служби прокуратури Львівської області, уперше за останніх 5 років
значно зросла підліткова злочинність [6, 2011].
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Таблиця 2
Розподіл відповідей респондентів на питання пілотного дослідження про тюремні цінності1
90
80

80,5

76,8

70

64,1

60
50

53,2

40
30

24,8

20
10

27

17,1

11,1

16

19,8

6,1

0

3,4

64,1

Ті, хто побував в
тюрмі
заслуговують на
повагу
76,8

Частково погоджуюсь

24,8

17,1

16

53,2

Цілком погоджуюсь

11,1

6,1

3,4

19,8

Тюрма ‐ школа
життя
Зовсім не погоджуюсь

Тюремні закони
Тюрма
можна
перекреслює всі
використовувати шанси людини на
на волі
успішність
80,5
27

З метою підвищення надійності отриманих даних та їх зручної презентації було
сконструйовано два інтегровані показники: інтегрований показник прізонізованості та
інтегрований показник схильності до насильства (див. табл. 3).
Було виявлено, що між двома інтегрованими показниками наявна досить
сильна кореляція (r=0,328). На підставі двох інтегрованих показників – показника
прізонізованості та схильності до насильства респонденти були віднесені до двох
кластерів. В одному із них опинилися ті, хто є більш схильним до насильства та має
вищий ступінь прізонізованості (у цьому кластері опинилось 59 осіб), а в іншому – ті,
хто менш схильні до насильства та мають нижчий ступінь прізонізованості (204 особи).

1

Респондентам було запропоновано відповісти на запитання “Якою мірою Ви погоджуєтесь
з наступними твердженнями? ”, обираючи одну із наступних альтернатив: “1” – цілком погоджуюсь, “2” – частково погоджуюсь, “3” – зовсім не погоджуюсь.
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Таблиця 3
Інтегровані показники деформацій свідомості старшокласників
Інтегровані
Ступінь цілісності
показники
інтегрованого
Індикатори, що увійши до складу інтегрованих
деформацій
показника
показників
свідомості
(показник
старшокласників
α-Кронбаха)
- знання слів тюремного жаргону;
- використання слів тюремного жаргону;
Інтегрований
- тюремні закони та цінності
показник
є прийнятними для використання на волі;
0,7
прізонізованості - більшість тих, хто побував у тюрмі, заслуговують на
повагу;
- тюрма – це школа життя.
Чи вважаєте Ви прийнятним застосувати насильство
Інтегрований
для здійснення власних бажань?
показник
… застосувати насильство до людини у відповідь на
0,796
схильності до
образу? … відповісти насильством на насильство з
насильства
боку іншої людини?
Таблиця 4
Розподіл середніх значень відповідей на питання дослідження за кластерами, утвореними
відповідно до ступеня прізонізованості та схильності до насильства1

1

2

3

4

Вживання
алкоголю

Паління

Використання
нецензурних
слів

Бійки з ін.
учнями

Бійки за
межами
школи

3

4

5

6

7

8

Кластер 1:
Низький рівень
прізонізованості
та схильності до
насильства
(n=204)

3,76

2,02

2,46

2,79

2,20

2,71

2,74

семестр?3

2

бали за минулий

1

Які Ваші середні

№ кластеру
та значення
приналежності до
нього

Як Ви ставитесь
до стилю музики
шансон?3

Як часто Ви займаєтесь наступним4:

Статистична значимість різниць відповідей респондентів, що належать до різних кластерів,
є високою у відповідях на всі наведенні питання (менше 0,01).
Респондентам було запропоновано відповісти, обираючи одну із наступних альтернатив:
“1” – дуже позитивно, “2” – радше позитивно, ніж негативно, “3” – важко сказати, позитивно
чи негативно, “4” – радше негативно, ніж позитивно, “5” – зовсім негативно.
Респондентам було запропоновано відповісти, обираючи одну із наступних альтернатив:
“1” – від 10 до 12 балів, “2” – від 7 до 9 балів, “3” – 6 балів та менше.
Респондентам було запропоновано відповісти, обираючи одну із наступних альтернатив:
“1” – часто, “2” – рідко, “3” – ніколи.
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Закінчення табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

8

Кластер 2:
Високий рівень
прізонізованості
та схильності до
насильства
(n=59)

3,28

1,77

2,10

2,32

1,74

2,12

2,14

Було виділено два комплекси ознак старшокласників (з модальними характеристиками для кожної групи, які утворюють відносно полярні “соціальні типи”) міста Львова
на основі двох інтегрованих показників: інтегрованого показника прізонізованості та
інтегрованого показника схильності до насильства (див. табл. 5).

Полярні соціальні
типи

Модальні характеристики групи

Старшокласник з високим
Старшокласник з низьким
рівнем прізонізації та
рівнем прізонізації та
високим рівнем схильності низьким рівнем схильності до
до насильства
насильства

Таблиця 5
Модальні характеристики груп старшокласників з відносно високим та низьким ступенем
прізонізації свідомості та рівнем схильності до насильства

· Особа жіночої статі
· Висока навчальна успішність
· Вік 17–18 років
· Не палить
· Не вживає алкоголь
· Не вчиняє бійки
· Рідко або ніколи не вживає нецензурні слова
· Не має однокласників чи друзів, які перебувають на обліку в міліції
· Не має родичів чи знайомих, які перебували в закладах позбавлення
волі
· Негативно ставиться до шансону
· Негативно ставиться до використання тюремного жаргону
· Особа чоловічої статі
· Низька навчальна успішність
· Вік 15–16 років
· Палить
· Вживає алкоголь
· Вчиняє бійки
· Часто вживає нецензурні слова
· Має однокласників чи друзів, що перебувають на обліку в міліції
· Має родичів і знайомих, що перебували в закладах позбавлення волі
· Позитивно ставиться до шансону
· Позитивно ставиться до використання тюремного жаргону

Як бачимо, результати пілотного дослідження продемонстрували наявність чіткої
закономірності: деформації свідомості підлітків та пов’язані з ними негативні соціальні
явища утворюють єдиний “патогенний комплекс”. Захоплення тюремною субкультурою,
естетизація кримінального світу засобами шансону (такого його відгалуження, як “блат-
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няк”) ідуть поруч із схильністю підлітків до насильства, практиками тютюнопаління,
вживання алкоголю, конфліктів з однолітками та низькою навчальною успішністю. Безумовною є необхідність сталого та масштабного моніторингу стану масової свідомості
населення (молоді зокрема) на предмет динаміки суспільно небезпечних деформацій.
Наслідки таких досліджень не повинні залишатися виключно у межах “Академії” –
такі структури, як, наприклад, Експертна комісія України з питань захисту суспільної
моралі могли б звернути увагу на естетизацію тюремного світу та героїзацію його
персонажів, яка “виливається” на телеглядачів та радіослухачів різного віку у будьякий час доби. Далеко не в останню чергу справа стосується і “законодавців” стилю
спілкування у сучасному українському суспільстві – представників бізнесової та владної
еліти, адже і в першому і в другому середовищі (які є щоразу тісніше пов’язаними)
дуже органічно прижилися тюремна лексика і, очевидно, відповідні моделі поведінки.
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В статье раскрываются социальные механизмы и последствия призонизации
массового сознания молодежи. Анализируется широкий институциональный и культурный контекст распространения тюремной субкультуры за пределами учреждений
ограничения свободы, а также раскрываются результаты эмпирического исследования
призонизированности сознания учеников старших классов львовских школ.
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СОЦІАЛЬНІ АГЕНТИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ НАСИЛЬСТВА
НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
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Українська академія друкарства,
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У статті насильство над дітьми в сім’ї концептуалізується як соціальний феномен.
Головним фокусом аналізу є суспільні чинники та суб’єкти легітимізації феномену жорстокого поводження. Здійснено спробу встановити та окреслити структурний характер
їх зв’язків та взаємовпливів. Крім того, автор підкреслює роль соціальних агентів у
конструюванні явища насильства над дітьми як елементу соціальної реальності.
Ключові слова: насильство над дітьми в сім’ї, легітимізація, соціальний агент,
конструювання соціальної реальності.

Проблема насильства над дітьми в сім’ї є доволі актуальною, що зумовлено процесами розвитку українського суспільства та становленням сучасної соціальної політики,
спрямованої на подолання актуальних суспільних проблем. Про гостроту зазначеної
проблеми в українському соціумі свідчить статистична інформація. За неофіційними
даними, в нашій країні більш ніж три мільйони дітей щороку стають свідками або жертвами домашнього насильства. Відповідно до даних правоохоронних служб за 2010 р.,
близько 68 % дітей в Україні потерпають від жорстокого поводження батьків [5]. Тому
результатом наукових пошуків та досліджень повинні стати ефективні рекомендації
щодо превенції явища за посередництвом формування єдиної державної концепції
подолання насильства над дітьми в сім’ї.
Поле нашої дослідницької проблеми окреслено складністю методологічного визначення адекватних способів вивчення цього явища, що зумовлене його латентністю,
соціальною стереотипізацією та викривленнями громадської думки; способами інтерпретації презентованого дискурсу цієї проблеми засобами масової комунікації, що,
відповідно, формує рамки детермінації та типізації феномену насильства над дітьми.
Ми вважаємо за доцільне у цій статті визначити та сформулювати питання про роль
“соціальних агентів легітимізації” феномену насильства у контексті розвитку сучасного українського суспільства. З’ясування цього аспекту дасть змогу глибше дослідити
сутність явища насильства над дітьми в сім’ї, що розширить розуміння його змісту і в
подальших дослідженнях надасть комплексні рекомендації його превенції.
Теоретичним розробленням легітимізаційних моделей присвячено багато наукових праць. У своїх наукових доробках питання легітимізації розглядали М. Фуко та
© Криницька І. П., 2012
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Ю. Хабермас (легітимізація влади), Ж. Ф. Ліотар (легітимізація знання), П. Бурдьє
(легітимізація символічної влади і символічних систем), Е. Гіденс (політична легітимізація) та ін. Ми ж будемо акцентувати увагу лише на принципових для нашого аналізу
аспектах цього процесу, а саме, інтерпретації легітимізації як дієвого чинника пояснення
та виправдання установленого соціального дискурсу. Для цього ми вважаємо найбільш
адекватною теорію Т. Лукмана і П. Бергера “конструювання соціальної реальності”,
де термін легітимізація визначається як процес, який “…говорить індивіду не тільки
чому він повинен здійснювати ту чи іншу дію, але й те, чому речі є такими, якими
вони є” [1, с. 153]. Поняття “соціального агента” було розроблено у теорії структурації
Е. Гіденса, де соцiальний агент – це головний суб’єкт соцiальної дiї. На думку вченого,
така соціальна дія продукується цими соціальними агентами і через процес її повторення формує таким чином нові соціальні практики [3]. У межах нашого аналізу ми
визначимо цей термін як сукупність усіх чинників, суб’єктів та структурних елементів
суспільства, які, на нашу думку, є факторами легітимізації, а зрештою й інституціоналізації феномену жорстокого поводження з дітьми в українських сім’ях.
Якщо продовжувати аплікувати ці концепції до аналізу явища насильства, то можна
сформулювати таке теоретичне припущення. Насильство над дітьми як соціокультурний
феномен є своєрідним побутовим знанням про практику внутрішньої поведінки у родині,
що присутнє в соціальній реальності та є інтерсуб’єктивним за своєю природою. В нашому випадку насильство репродукується соціальною структурою, передається як досвід
та модель поведінки іншим, потім зберігається у свідомості індивідів. Стереотипність
явища насильства над дітьми гарантує його запам’ятовуваність та відтворення через покоління і стає об’єктивованим у знаковій системі суспільства [1, с. 110–113].
Отже, можна вважати, що насильство над дітьми є феноменом соціальної реальності,
який тісно пов’язаний із повсякденним життям і проходить процес габітуляції, який
інтерпретується у теорії Лукмана та Бергера як процес, під час якого будь-які дії суб’єктів
стають звичними, типовими у соціальній реальності [1, с. 89–90]. Ці аспекти свідчать
про те, що застосування насильства до дітей стало звичною соціальною практикою,
яка легітимізується людьми, відтворюється у структурах соціальної системи, які слугують агентами легітимізаційних процесів і визначають схеми інтерпретації явища у
масовій свідомості, а також встановлюють смислові координати аналізу та презентації
цього явища, результатом чого є опосередкування виробництва загальноприйнятих
нормативно-оціночних, когнітивно-пізнавальних структур [4].
У межах українського соціуму можна говорити про так звану моральну легітимізацію
феномену. Адже застосування та визнання жорстоких методів виховання практично
свідчить про те, що це явище є вкорінене у ціннісно-виховну систему побутового життя
багатьох родин, хоча воно й суперечить універсальним моральним принципам. Отже,
очевидно, що необхідно поставити питання про деяку плинність та розмитість межі
суб’єктивних і об’єктивних моральних установок та норм у сфері суспільної свідомості,
що має амбівалентний характер. Це питання є доволі важливим, адже його потрібно
розглядати крізь призму деформації правової та ціннісно-моральної сфери свідомості
особистості та суспільства загалом, що є актуальним сьогодні.
Основна функція легітимізації полягає в тому, щоб виправдати певні соціальні
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практики (в нашому випадку досвід жорстокого поводження у родині). У ситуації з
домашнім насильством воно інституціоналізується на мікро-, мезо- та макрорівнях за
посередництвом впливу соціальних агентів. Для окреслення проблеми, з точки зору
авторського концептуального розуміння цього явища, пропонуємо таку схему (рис. 1):

Особистість, яка
характеризується
індивідуальною думкою,
особистим досвідом
пережитого насильства
(здійснення н-ва,
потерпання від н-ва).
Cупутні наслідки –
психологічні та фізичні
травми.

II Мезорівень

Інститути системи
виховання (освітньовиховні заклади, релігійні
установи, державні та
громадські орг-ції).
Cупутні наслідки –
деградація інституту сім'ї,
розпад сім'ї, деформація
морально-виховних
принципів.

III Макрорівень
Сфера комунікації (громадська
думка, ЗМІ); сфера культури
(відображення релігійних доктрин
у масовій свідомості, традиції,
звичаї, моральні норми, цінності,
стереотипи, встановлена система
поведінки щодо девіантних
проявів); сфера політики та права
(політичні та громадянські
інститути: експертні організації,
державні установи, що займаються
соціальною політикою).
Супутні наслідки –
амбівалентність та суперечливий
характер інтерпретацій сімейного
насильства.

Агенти соціалізації

I Мікрорівень

Рис. 1. Соціальні агенти та чинники легітимізації явища насильства над дітьми
в сім’ї на всіх рівнях суспільства

Отож, суб’єктом мікрорівня є сама особистість, її самосвідомість, конативна та
когнітивна складова відповідно до ролі, яку вона виконує: здійснення насильства (роль
насильника), потерпання від насильства (роль жертви), ставлення до цього явища (з
позиції насильника, жертви та “нейтрального” суб’єкта, свідка цього явища). А також важливим елементом цього рівня є сукупність наслідків, що супроводжують усіх учасників
насильницької взаємодії. Загалом для усіх рівнів можна навести таку класифікацію
наслідків: індивідуальні (фізичні, психологічні та емоційні травми, що впливають на
процес соціалізації); соціальні у вузькому значенні – визначаються як вплив на сукупність
наслідкових взаємозв’язків особистості у найближчому оточенні (сфері найближчого
спілкування – сім’я, друзі); соціальні у широкому значенні (деградація інституту сім’ї);
культурні – вплив на загальну систему цінностей, моральних норм.
На мезорівні таким суб’єктом є соціальні інститути середнього рівня. У нашому
випадку це всі інститути соціального виховання: сім’я, релігійні установи, освітньовиховні заклади, а також організації, які мають вплив на локальну превенцію сімейного
насильства, організації, фахівці яких надають необхідні види соціальних послуг (урядові
установи та громадські організації). Треба сказати, що на цьому рівні вкрай важливо
з’ясувати взаємозв’язок цих суб’єктів із явищем насильства.
Розглядаючи макрорівень, можемо говорити вже про іншу модель чинників та
агентів, що беруть участь у виробництві нормативно-оціночних схем досліджуваного
явища. Тут можемо виділити три сфери: комунікативну, де головними суб’єктами є
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громадська думка та інформація, презентована ЗМІ; культурну, де такими суб’єктами
будуть виступати релігійна та моральна суспільна свідомість, що формуються на основі
встановлених звичаїв, традицій, норм, правил, цінностей, стереотипів, колективних
уявлень тощо; політично-правову, що характеризується експертною оцінкою явища насильства, соціальною політикою держави, способами та методами соціально-правової
діяльності у полі захисту та превенції насильства над дітьми у сім’ї.
Зауважимо, що ці суб’єкти також більшою чи меншою мірою є чинниками формування конативного рівня свідомості особистості та є продуктами трансляції оціночних
моральних схем у ментальній свідомості соціуму.
Зв’язки між згадуваними у схемі суспільними рівнями та їх елементами є
взаємозалежними, тому розглядати їх треба комплексно. Важливим чинником виступають також комунікативні канали цих зв’язків, які є широким комплексом форм
отримання інформації на усіх рівнях. За їх посередництвом відбуваються процеси
передання та обміну інформації про традиції, звичаї, факти, моделі поведінки та
їх оцінку. Тут можемо рівноцінно співставити як невербальні засоби передання та
отримання інформації (мова йде про дії особистості та дискурсивні практики), так
і вербальні. Всі соціальні суб’єкти формують суспільну свідомість і, відповідно, мають вплив на особистість та її власну свідомість, яка також є частиною колективних
уявлень.
Отже, усі ці суб’єкти є такими соціальними агентами, що, на нашу думку, визначають і суть та ступінь поширеності сімейного насильства, його конструкт, а також через
канали взаємозв’язків сприяють процесам легітимізації та інституціоналізації явища.
Насильство інституціоналізується через стійкі закономірності соціальної реальності
(подібно до того, як інституціоналізується довіра за Н. Смелзером [6, с. 43–45]) і має
свою історичну та ментальну зумовленість. Треба сказати, що такі процеси виникають і репродукуються через сім’ю та систему виховання, а через них і в інших сферах
суспільного життя. Важливим у конструюванні вказаного феномену є рольова система
сім’ї. Члени сім’ї виступають представниками структур макросвіту. У такій сім’ї презентований досвід, який здобуває дитина, стає елементом соціалізації, коли за допомогою
типізації і повторення дій батьків така система поведінки засвоюється дітьми. Пізніше
ці елементи досвіду та біографії визначають поведінку людини. Виходячи із мікросвіту,
через мезоструктуру, насильство виявляється вкоріненим на макрорівні, що, у свою чергу, через постійне взаємопроникнення усіх суспільних сфер, впливає на мікропроцеси
повсякденного життя у сім’ї [2, с. 103–104]. Тут твориться нова конфігурація цього
феномену на рівні його сенсоутворення, і виникає вже об’єктивна проблема поширення
та існування явища насильства над дітьми у суспільних уявленнях.
Значну роль у цих процесах відіграють канали ЗМІ, які мають здатність
відтворювати, формувати та конструювати певне соціальне знання. Тут одночасно
з’єднані різні зони реальності: позиція жертви-насильника, громадська думка, думка
журналіста, позиція відповідальних органів. Вони закріплюють соціальне знання на
інституціональному рівні. Особливості та специфіка відображення подій у ЗМІ формує
змістовий імідж феномену насильства у суспільстві. За допомогою вивчення ЗМІ, а також крізь призму такого концептуального бачення проблеми можна здобути інформацію
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про соціальну значимість феномену, його вплив на формування системи уявлень щодо
моделей і зразків поведінки людей у повсякденній реальності.
Отже, можемо припустити, що особливостями сучасного суспільного дискурсу
щодо цієї соціальної проблеми є особливості легітимізації явища на рівні ціннісних
преференцій. У цьому контексті цінності і звичаї виступають не як елементи контролю
в межах суспільної свідомості, а швидше як елементи узаконення чи то виправдання такої девіантної поведінки. Власне це і є індикатором діяльності колективних та
індивідуальних агентів. Можна говорити про процес легітимізації за посередництвом
таких суб’єктів, як експерти, засоби масової комунікації, різні відомства та організації
тощо. Ці суб’єкти задають смислові координати загальноприйнятих колективних
пояснювально-оцінювальних схем. Особливе місце як соціальний агент займає інститут
громадської думки, яка власне є “станом масової свідомості, що містить у собі латентне або явне, достатньо стійке та компетентне оціночне відношення різних соціальних
спільнот до проблем, подій та фактів дійсності” [4].
Також можна зробити попередній висновок про те, що державні структури
володіють монополією щодо застосування об’єктивованих (інституціоналізованих)
засобів та інструментів превенції. Водночас суспільна думка не є таким інструментом,
тому потрібно знайти шляхи для формування і направлення колективних уявлень у це
русло, що можна зробити за посередництвом ЗМК як каналу конструювання та поширення моделі легітимного бачення проблеми насильства над дітьми в сім’ї.
Важливим є питання про легітимізацію найбільш адекватних підходів до вирішення
цієї проблеми. Тут потрібно вести дискусію про проблему легітимізації дискурсу цього
феномену найбільш впливовими суспільними агентами. Державні та неурядові структури повинні створювати та позиціонувати рамки інтерпретації явища, враховуючи те,
що існує невідповідність моральної сфери внутрішньосімейних побутових та публічних
дискурсів пояснення та презентації феномену. Отже, можемо зробити попередній висновок – якщо визначити та уніфікувати інтерпретативні дискурси соціальних агентів,
то стане можливим вироблення єдиної лінії боротьби з явищем сімейного насильства. У
рамки подальших наукових досліджень мають увійти пошуки шляхів і методів створення
єдиної інтерпретаційної моделі феномену у суспільній свідомості, що буде сприяти ефективному застосуванню превентивних заходів запобігання насильству над дітьми в сім’ї.
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SOCIAL AGENTS OF LEGITIMIZATION OF THE FAMILY
VIOLENCE ABOVE CHILDREN IN ТHE MODERN UKRAINIAN
SOCIETY
I. Krynytska
Ukrainian Academy of Printing,
Pidgolosko Str., 19, Lviv, Ukraine, 79020,
irakrynytska@yandex.ua
In the article violence above children in the family are comprehended as a social
phenomenon. The author gives a sociological aspect of this phenomenon and examines it
through the prism of presentation of him as social construct. Public factors and subjects of
legitimization of this phenomenon are fundamental in this analysis. Here is an attempt to
outline the structural character of their interconnections. In addition, an author is underline
the role of social agents in constructing of the phenomenon of violence toward children as
the element of the social reality.
Key words: violence above children in the family, legitimization, social agent, constructing of social reality.

СОЦИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ НАСИЛИЯ
НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ В СОВРЕМЕННОМ
УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И. П. Крыницкая
Украинская академия книгопечатания,
ул. Подголоско, 19, г. Львов, Украина, 79020,
irakrynytska@yandex.ua
В статье насилие над детьми в семье концептуализируется как социальный феномен. Автор делает попытку социологического осмысления этого явления, которое
рассматривается сквозь призму презентации его как социального конструкта. Главным
фокусом анализа являются общественные факторы и субъекты легитимизации феномена жестокого обращения с детьми. Осуществлена попытка установить структурный
характер их связей и взаимовлияний. Кроме того, автор подчеркивает роль социальных
агентов в конструировании явления насилия над детьми.
Ключевые слова: насилие над детьми в семье, легитимизация, социальный агент,
конструирование социальной реальности.
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ТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ: КОНСТРУЮВАННЯ
АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
УДК 316.3:316.273

ЕТНОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ КРИЗОВОГО СТАНУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
(ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЄВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)
Я. М. Балановський
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Україна, 20300,
balanovskuy@i.ua
Аналіз еволюції кризового стану етносоціокультурної системи, що історично
сформувалася в Україні, потребує адекватного за своїм змістом поняттєвого забезпечення. Стаття спрямована на вирішення цієї, актуальної і для української етносоціології,
проблеми. “Етнос” інтерпретується як найзагальніше поняття, зміст якого охоплює
виміри усього класу етносоціокультурних систем. Відповідно, у змісті поняття “нація”
відображаються виміри особливого типу систем цього класу.
Ключові слова: етносоціокультурна система, етнос, нація, ідеальний тип.

Етноси розрізняються між собою і за різними критеріями. Наприклад, етнос, що
проживає у державі, яку він створив, зазвичай дає їй власне ім’я – етнонім. Так український етнос дав створеній ним державі ім’я – Україна. Ця специфіка позначається
дефініцією “титульний етнос”. Відповідно, усі інші етноси, що проживають на території
цієї держави, не є титульними. Отже, титульним етносом в Україні є українці. Подібно до того, як у РФ титульним етносом є росіяни, у Франції – французи, Чехії – чехи,
Татарстані – татари і т. д.
Населення жодної із держав, що існують на нашій планеті, не є моноетнічним.
Тобто усі люди, що є громадянами певної держави в етнічній площині аналізу, відносяться до різних етносів. Один із етносів, зазвичай ним є титульний, чисельно переважає
усі інші. Ця його характеристика позначається термінами “більшість”, “домінування”.
Отже, “етнічна більшість”, “домінуючий етнос” – це той, що чисельно переважає всі
інші етнічні утворення на території певної держави. Решта етносів є етнічними меншинами. Наприклад, за результатами Всеукраїнського перепису населення, що проводився
в Україні у 2001 році, на території нашої держави проживає близько 130 етнічних груп.
Частка українського етносу від загальної чисельності населення складає абсолютну
© Балановський Я. М., 2012
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більшість – 77,8%. Усі інші етнічні групи із тих, що існують сьогодні в Україні, є чисельно меншими за український етнос, відтак вони кваліфікуються як етнічні меншини.
Відмова від фіксації таких характеристик етносів, як їх “автохтонність”, є політичним, а не науковим підходом, не можна вважати науковою позицію, спрямовану на
відмову від терміну “етнічна більшість” з тієї причини, що “у свідомості переважної
більшості наших людей термін “меншина” сприймається як такий, що має принизливе
смислове навантаження” [11, с. 28]. Зміст поняття “етнічна меншість” – об’єктивна
характеристика певної етнічної групи.
До другої сукупності вимірів, за якими розрізняють особливі типи етносів, будуть
віднесені ендогенні виміри, тобто ті, які визначаються соціокультурною природою
етносу і відображають його власну якісну динаміку, перехід від однієї темпоральної
форми до іншої, ступінь його історичного розвитку. Цими іманентними етносу вимірами, характеристиками є: по-перше, рівень розвитку самосвідомості етносу, по-друге,
рівень розвитку застосовуваних ним засобів виробництва та, по-третє, колективно вироблена ним форма організації владних стосунків, що є домінуючою у межах етносу
як системи соціокультурної взаємодії. Виміри, вказані вище, є невипадковими. Кожен
із них, по-перше, є соціокультурним. По-друге, кожен із них з часом змінюється через
наповнення новим змістом. Конкретний зміст вищеназваних вимірів відображає якісну
динаміку соціокультурної, у нашому випадку – етносоціокультурної, спільності, постає
формою виявлення її історичної еволюції.
Етносоціокультурна спільність є суб’єктом соціальної дії. Суб’єкт тут розуміється
у його класичному тлумаченні як “носій предметно-практичної діяльності і пізнання
(індивід або соціальна група); джерело активності, спрямованої на об’єкт” [12, с. 351].
Тобто, етнос – це груповий соціальний суб’єкт, носій предметно-практичної і пізнавальної діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. Атрибутом соціального
суб’єкта є самосвідомість. Довідкова література пояснює самосвідомість як: “усвідомлення людиною самої себе, своїх фізичних сил і розумових здібностей, вчинків і дій,
їх мотивів і цілей, свого ставлення до зовнішнього світу, інших людей і самої себе.
Самосвідомість має ієрархію проявів від нижчого самопочуття через самопізнання до
вищого – самоставлення, що об’єктивується у самоконтролі і саморегуляції своєї поведінки” [12, с. 684]. Хоча у цитованих дефініціях мова йде про окремого індивіда, однак
у визначенні тієї сукупності властивостей, якою є самосвідомість як така, сама по собі
із контексту нашого аналізу ми можемо елімінувати характеристики того соціального
суб’єкта, через дії якого вона об’єктивується. Тобто, на підґрунті пропонованого довідником визначення логічно сформулювати таке найзагальніше визначення поняття
“самосвідомість”. Самосвідомість – атрибут соціального суб’єкта. Це усвідомлення
соціальним суб’єктом свого потенціалу (фізичного, інтелектуального, фінансового,
економічного тощо), своїх потреб та інтересів, мотивів і мети дій, свого ставлення до
природного і соціокультурного середовища, у якому він знаходиться. Самосвідомість
виявляється на трьох різних рівнях: самопочуття, самопізнання, самоставлення.
Перший із названих рівнів означає здатність соціального суб’єкта, у нашому випадку – соціальної спільності, а отже, етносу до усвідомлення своєї окремішності,
відмінності від інших етнічних утворень, здатність вирізняти себе із середовища інших
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етносоціокультурних суб’єктів. Це здатність констатувати різницю між “Я” – “Він”,
“Ми” – “Вони”.
Другий рівень передбачає наявність в етносоціальної спільності здатності досліджувати, розуміти, фіксувати сукупність своїх власних суб’єктивних характеристик, або,
іншими словами, – рефлексії. Тобто, тут ідеться не тільки про констатацію відмінності
від інших, але і цілеспрямоване дослідження тих якісних вимірів, що відокремлюють
етносоціокультурне утворення від інших соціальних спільностей. Усвідомлення цим
груповим соціальним суб’єктом усієї сукупності своїх специфічних, іманентних тільки
йому інтересів і потреб.
Нарешті, третій рівень розвитку самосвідомості соціогрупового суб’єкта означає наявність в етнічної спільності волі до боротьби за свої групові інтереси. Тобто
тут ідеться не тільки про усвідомлення етносом своїх соціокультурних, економічних,
політичних тощо інтересів і потреб, але і про наявність у нього прагнення, бажання,
“хотіння” або, іншими словами, “волі”, що виявляється у діях, до їх захисту, реалізації,
здійснення навіть усупереч зусиллям інших соціальних, у тому числі етносоціальних,
суб’єктів. У контексті цієї розвідки воля – це якісна властивість соціального суб’єкта,
що виявляється у самодетермінації, саморегуляції ним своєї діяльності і поведінки
всупереч внутрішнім і зовнішнім перешкодам, впливам і діям.
Будь-якому соціальному суб’єкту, а відтак і соціальній спільності для того, щоб
існувати, потрібно задовольняти свої матеріальні потреби, а для цього виробляти,
продукувати, створювати речі, предмети, певні матеріальні передумови свого буття.
Виробництво матеріальних благ, утилізація яких задовольняє потреби людей, передбачає своєрідну організацію суб’єкта, що включає у себе і застосування певних засобів
виробництва, створення певного типу виробничої (економічної) системи.
Атрибутом суспільного життя людини є та обставина, що задоволення одних її
потреб автоматично актуалізує інші. А це, у свою чергу, породжує необхідність подальшого розвитку економічного виробництва через удосконалення наявних засобів
виробництва. Тобто задоволення одних потреб автоматично породжує інші, а вони,
своєю чергою, стають чинником розвитку виробництва, у тому числі і засобів виробництва. Отже, логічно обґрунтованим буде твердження – рівень розвитку економічного
виробництва є формою виявлення історичного рівня розвитку тієї соціальної спільності,
яка застосовує такі засоби. Тобто другою із ендогенних ознак, через яку виявляється
власна якісна специфіка етносу, є рівень розвитку тих засобів виробництва, що використовуються ним для задоволення своїх матеріальних потреб.
Під засобами виробництва тут розуміється “сукупність засобів праці і предметів
праці, що застосовуються людьми у процесі виробництва матеріальних благ” [13,
с. 547]. Іншими словами, засоби праці – це все те, за допомогою чого здійснюється
вплив на предмет праці. Тобто засоби праці – це знаряддя праці, станки, механізми,
обладнання, споруди, транспорт тощо. Відповідно, предмет праці – це усе те, на що
спрямовується праця людини. Предмет праці – у першу чергу сировина, допоміжні
матеріали, матеріальні ресурси тощо.
За іманентними засобам виробництва можна вирізнити три різні ступені їх розвитку. Визначальною рисою першого рівня розвитку засобів виробництва є те, що у його
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межах для виробництва люди застосовують примітивні засоби праці, ручну працю,
свою фізичну силу.
Другий рівень розвитку засобів виробництва передбачає застосування машинного
виробництва. У цьому разі для того, щоб щось виробити, люди використовують переважно не свою фізичну силу, прикладену до знаряддя праці, а ті чи інші машини, що
приводяться у рух не фізичною силою людей, а енергією, підкореною людиною.
Нарешті, третім рівнем розвитку засобів виробництва є той, за якого своєрідного
інтелекту набувають самі знаряддя праці. Іншими словами, тут ідеться про такий рівень
виробництва, за якого “інтелект” в особливий спосіб передається механізмам, що здійсню
ють виробництво. Продукування виробів у цьому разі здійснюється, по суті, без участі
у ньому людини. Роль людини у такому виробництві зводиться тільки до його технічної
організації, але не до безпосередньої участі у самому виробництві. Такий рівень розвитку
засобів виробництва означає, що виробництво має повністю автоматизований характер.
Третім із ендогамних вимірів, що відображають історичний рівень розвитку етносоціокультурної спільності, потрібно назвати форму організації владних відносин.
“Влада – форма особливих (вольових, панівних) соціальних відносин; здатність і можливість особи чи соціальної групи, інституту, організації і т. д. провадити свою волю
через певні засоби та канали впливу на діяльність і поведінку людей, їх спільностей”
[14, с. 79]. Отже, влада тут розуміється як можливість і здатність соціального суб’єкта
(ним може бути як окремий індивід, так і певна соціальна спільність, група) нав’язувати
свою волю іншому (іншим) суб’єктам навіть усупереч їх власній волі. Тобто, влада – це
така система соціальних відносин, за якої один соціальний суб’єкт виявляє можливість
і здатність схиляти, примушувати іншого соціального суб’єкта задовольняти інтереси
і потреби першого навіть усупереч інтересам і потребам інших суб’єктів.
Першою із історичних форм організації владних відносин є така, за якої влада
встановлюється та здійснюється через безпосереднє застосування одним суб’єктом
фізичного насилля відносно до іншого суб’єкта. Жодний інший чинник, крім фізичного насилля, цей тип влади не встановлює і не відтворює. Своєрідною моделлю такої
форми організації влади може бути влада військового вождя у первісних племенах чи
керівника організованого злочинного угрупування.
Другою історичною формою організації влади є така, за якої вона встановлюється
та здійснюється не безпосереднім фізичним насиллям, а традицією, що може бути закріплена писаними законами. Іншими словами, суб’єкт здобуває та здійснює владу не
через безпосереднє застосування фізичного насилля, а тому що цього вимагає традиція
або формальне право. За цієї моделі влада передається спадкоємцям носія влади без
огляду на їх фізичні, інтелектуальні, освітні тощо можливості. Отже, визначальними
рисами цієї форми влади є її спадковий характер та специфічна (інституціональна)
форма застосування насилля до підвладних. Своєрідними варіаціями цієї форми влади
є усі монархії.
Нарешті, третьою стає та історична форма, за якої влада делегується Актору, який
таким чином стає суб’єктом влади через певний механізм. Тобто визначальними характеристиками цієї форми влади є те, що для її встановлення та відтворення не потрібні
ні фізичне насилля, ні успадкування.
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Важливо зазначити, що названі вище виміри соціальності етнічної спільноти знаходяться у тісному змістовому взаємозв’язку, взаємозалежності, взаємодії, тобто вони
поєднуються не у будь-які, а з цілком певні комбінації. Конкретний зміст кожного із
них відповідає конкретним змістам інших вимірів. Іншими словами, конкретний зміст
кожного із параметрів знаходиться у логіко-смисловому зв’язку із конкретним змістом
інших параметрів. Відсутність такого зв’язку робить ці виміри (їх зміст) несумісними.
Комбінація ендогенних вимірів є формою виявлення того або іншого специфічного
історичного типу етносоціокультурної спільності. Так, наприклад, поєднання рівня
розвитку засобів виробництва, за якого людина застосовує власні фізичні зусилля для
приведення у дію знарядь праці, із рівнем розвитку самосвідомості, за якого етносоціальна спільність тільки констатує свою відмінність від інших етносоціальних спільностей, а домінуючою формою влади у ній є фізичне насилля, породжує першу форму
історичного саморозвитку етносу, що буде позначена терміном “плем’я”.
Виміри другого історичного типу саморозвитку етносу визначаються іншою комбінацією конкретних змістів названих вище параметрів. Цей тип формується на підґрунті поєднання такого рівня розвитку засобів виробництва, за якого рушієм їх дії є не
людська фізична сила, а зовнішнє щодо людини джерело енергії. Стан самосвідомості
етнічної спільності у цій комбінації вимірів етносу піднімається до рівня самопізнання, а домінуючою формою організації влади стає та, за якої вона здобувається шляхом
успадкування та здійснюється через застосування насилля соціальними інститутами.
Такий історичний тип існування етносу позначається терміном “народність”.
Третій історичний тип етнічних спільнот складається із комбінації “інтелектуальних” засобів виробництва, самосвідомості на рівні самоставлення та демократичної
форми організації і здійснення влади. Цей тип буде позначено терміном “нація”.
Звісно, що кожен із виокремлених історичних типів є теоретичною абстракцією,
“ідеальним типом” у тому сенсі, який у це поняття вкладав М. Вебер. У “чистому”
вигляді такі типи не існують. Однак їх конструювання забезпечує можливість відобразити процес саморозвитку етнічної спільності. За допомогою цієї теоретичної конструкції
можна прослідкувати якісні перетворення, що відбуваються у етносоціокультурній
спільності, зафіксувати її особливі якісні стани та їх зміни.
Крім того, вищенаведений аналіз забезпечує можливість чіткого і однозначного розмежування сукупності найзагальніших вимірів, що є атрибутом усіх етнічних
утворень та тих, які відображають власну якісну специфіку етнічних спільностей.
Названі виміри в середовищі етнічних утворень виокремлюють ті або інші історичні
типи етносів. Вони розкривають буття етнічних утворень як процес їх метаморфоз, як
послідовну низку темпоральних станів етнічного утворення.
Поглянемо тепер, як сформульовані вище поняття розкривають особливості еволюції етносоціокультурних систем. На підґрунті здійсненого аналізу однозначно доводиться – поняття “етнос” не є рівнозначним, однопорядковим поняттю “нація”. Тут
ідеться про те, що перше належить до загальних, а друге – до тих, які схоплюють виміри
особливих, окремих форм певного класу явищ. Обсяг поняття “етнос” поширюється на
весь клас етносоціокультурних спільнот, а обсяг поняття “нація” – тільки на особливий,
історичний тип спільнот цього класу. Перше вужче за змістом, але ширше за обсягом,
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адже поширюється на увесь клас етнічних спільнот. Друге ширше за змістом, тому що
включає не тільки загальні, але і особливі якісні характеристики етносів, проте вужче
за обсягом, позаяк стосується тільки специфічної частини етнічних спільнот.
Наповнення поняття “етнос” таким змістом забезпечує йому можливість виконувати важливу методологічну функцію – відображати наявність етнічних спільнот у
структурі суспільства без конкретизації їх власної якісної специфіки. Потреба у такому відображенні зустрічається достатньо часто. Наприклад, поняття “етнічна група”
потрібно використати для позначення наявності у структурі суспільства груп, які за
етнічними характеристиками відрізняються від “неетнічних” спільнот або від інших
етнічних утворень без уточнення їх власної якісної специфіки. Наприклад, для відзначення того, що в структурі українського суспільства, крім української етнічної групи,
існують також німецька, грецька, болгарська тощо. Тобто, назване поняття забезпечує
можливість розкрити структуру суспільства як поліетнічної системи. Звісно, що власна
(історична) якісна специфіка кожного із етносів тут до уваги не береться, позаяк такої
мети дослідник у цьому разі не ставить перед собою. Тобто, у вищеописаному випадку
для досягнення мети дослідження неважливо, які конкретні темпоральні етносоціокультурні характеристики має така група. У цьому разі важливим є інше – підкреслити
приналежність певної групи саме до класу етнічних спільнот.
Варто відзначити: поняття “етнос” і поняття “народ” не є синонімами. По-перше,
як було попередньо відзначено, поняття “народ” своїм змістом охоплює найзагальніші
характеристики всього класу етнічних спільнот. Довідники із соціології наповнюють це
поняття таким змістом: “Народ – у широкому розумінні слова – все населення певної
держави. У вужчому значенні про народ іноді говорять як про окремий етнос. Нарешті, у повсякденному вживанні під цим терміном розуміють людські маси, соціально
відокремлені від панівних або керівних верств та груп суспільства. У науковий обіг
найбільш доцільно вводити термін “народ” у його широкому розумінні. Якщо з народом
ототожнювати корінний етнос будь-якої держави, то тоді представники решти етносів
(як поодинокі, так і такі, що живуть компактними групами) мають розглядатися як “не
народ”, або ж про їх існування треба “забути” і розглядати їх як такі, що розчинилися
в корінному етносі. Обидва підходи, зрозуміло, неправомірні” [14, с. 346].
Доцільність застосування дефініції “народ” у наукових, зокрема соціологічних
розвідках має вирішуватися у кожному конкретному випадку. Хоча кожну із якісних
характеристик населення, що проживає на території певної держави, перерахованих
у вищенаведеному визначенні відображають поняття “етнос”, “населення”, “маса”,
“еліта”, “громадяни” тощо. Наприклад, усі, хто проживає на території тієї або тієї
держави, є її громадянами або особами без громадянства. Тобто терміни “громадяни”,
“������������������������������������������������������������������������������
громадянин��������������������������������������������������������������������
”�������������������������������������������������������������������
адекватніше відображають ту якісну специфіку, про яку йшлося у цитованому визначенні. А саме те, що людина розглядається не в етносоціокультурній
площині, а в політико-правовій. Якщо ж ідеться тільки про те, що на території певної
держави проживає більша або менша кількість людей і жодні інші характеристики цих
людей не уточнюються, то тут найадекватнішим є термін “населення”. Нарешті, коли
мається на увазі розподіл населення певної держави на дві частини: першу – активну,
творчу, таку, що виявляє високий рівень здатності до самоорганізації, і другу, яка є
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пасивною, малотворчою, що їй притаманний низький рівень самоорганізації то, відповідно, застосовують поняття “еліта” і “маса”.
Розрізняються за своїм змістом також поняття “народ” і “народність”. Перше, у
науковому аспекті, як уже вище було показано, є невизначеним за змістом. Друге своїм
змістом відображає історичний тип розвитку етнічної спільноти.
Сформульований підхід до інтерпретації змісту понять “етнос” та “нація” розкриває методологічну некоректність понять “етнічна нація” та “політична нація”. Ці
поняття запровадив у етносоціології Ф. Майнеке у розвідці “Світове громадянство”
(1907 р.). Ось які, наприклад, ознаки “культурної нації” він називає в іншій своїй праці
“Загальний погляд на націю, національну державу і космополітизм”: “Спільна мова,
спільна література і спільна релігія – ось ті найважливіші і найдієвіші культурні скарби, які творять і згуртовують культурну націю” [15, с. 504]. Тут варто зауважити, що
спільна релігія дійсно є чинником згуртування людей і в цьому сенсі позначається на
консолідації людей у етносоціокультурну спільноту. Але релігія не є тим критерієм, що
вирізняє етнічні спільності із контексту суспільства, відмежовує етнічні спільності від
неетнічних. За критерієм релігійності вирізняються релігійні спільноти, але не етнічні.
А ось як Ф. Майнеке описує націю політичну: “…культурна нація може бути
водночас і політичною… Йдеться про те, що всередині справжньої політичної нації
можуть жити, як свідчить приклад Швейцарії, представники різних культурних націй. І навпаки: культурна нація, як це видно на прикладі великої німецької нації, може
містити в собі кілька політичних націй; тобто населення держави, почуття політичної
спільності якого викристалізовується як виразніша самобутність, стає завдяки цьому
нацією, часто усвідомлюючи це, але водночас – бажаючи цього чи ні, знаючи про це
чи ні – може залишатися частиною більшої, ширшої, культурної нації” [10, с. 504–505].
Аналіз цитати схиляє до припущення того, що коли її автор веде мову про політичну націю, то має на увазі політичну спільність, ту, якою є громадяни держави, у
конкретному разі громадяни Швейцарії. Дійсно, громадяни цієї, як і будь-якої іншої
держави, об’єднуються у специфічну соціальну спільність, яка є суб’єктом політичної
дії. Наприклад, громадяни беруть участь у виборах до представницьких органів влади.
Отже, громадяни – спільність політична. Тобто, “політична нація” у Ф. Майнеке – це
політична спільність, суб’єкт політичної дії. Однак у соціології, зокрема соціології
політики, суб’єкти політичної дії позначаються іншими термінами, наприклад, “політичний рух”, “політична партія” тощо. Тобто, поняття “політична нація” неадекватно
відображає сутнісні характеристики того явища, про яке йдеться у цього автора.
Адже “громадяни держави” і “етнос”, що створив державу та посідає в ній певний
статус, є об’єктом і суб’єктом політичних відносин – це якісно різні соціальні спільності. Перша вирізняється за критерієм політико-правовим, друга – за соціокультурним.
Перша включає до свого складу представників багатьох етносів. Друга може включати
громадян різних держав. Поняття “громадяни” і “етнос” нетотожні. Своїм змістом вони
охоплюють різні сукупності властивостей різних сутностей.
Некоректність поняття “етнічна нація” виявляється і в площині іншого аналізу.
Тут мається на увазі та обставина, що в контексті соціально-філософського аналізу
зазвичай застосовують парні категорії. Тобто, існування “етнічної нації” логічно перед-
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бачає можливість буття нації неетнічної. Але чи може існувати неетнічна нація? Таке
питання, очевидно, є риторичним.
Якщо певна соціальна спільність немає загальних для класу етнічних спільнот
характеристик, то вона, звісно, є неетнічною. Але ж у такому разі вона не може бути
також і нацією, адже нація належить до класу етнічних спільнот. Термін “етнічна нація” є тавтологією. Нація не може бути неетнічною, позаяк вона є історичною формою
існування етносу. Іншими словами, етнос є нацією в межах певного історичного пе
ріоду існування. У якихось інших темпоральних межах буття етнос може знаходитися
в такому якісному стані, що позначається іншою дефініцією, наприклад, “плем’я” або
“народність”. Тобто, категорії “нація”, “народність”, “плем’я” своїм змістом вказують
на те, що етнос у певних часових (темпоральних, історичних) межах знаходиться у
специфічному якісному стані, сукупність вимірів якого і позначається тим або тим
відповідним поняттям. Кожен із цих темпоральних типів етносу має як спільні, так і
відмінні виміри. Спільні виміри відносять кожен із історичних типів етносу до класу
етнічних спільнот. Відмінні виміри розрізняють у межах класу ті чи інші історичні типи
етносів. Тобто, плем’я, народність, нація мають іманентні їм виміри, що розмежовують
ці історичні типи етнічних спільнот.
Можливо, коли Майнеке веде мову про “етнічну націю” і “політичну націю”, то
він за допомогою цих термінів намагається розрізнити особливі якісні стани етносу на
підґрунті критерію його здатності до свідомої, цілеспрямованої, вольової діяльності,
спрямованої на захист своїх етносоціокультурних інтересів і потреб у процесі його
історичного буття. Тобто німецький мислитель вказує на важливу рису етнічної спільності, а саме на те, наскільки добре етнос на тому чи іншому етапі свого історичного
розвитку не тільки розуміє, усвідомлює свою відмінність від інших етнічних утворень,
але і вміє організуватися для реалізації своїх групових інтересів, власне етнокультурних
потреб та інтересів. Відтак, першою із названих категорій “етнічна нація” він позначає
відносно низький рівень самосвідомості етносу. Така соціокультурна спільнота хоча й
відрізняється від інших етносів із тих, що належать до кола етносоціальних суб’єктів, із
якими вона взаємодіє, проте виявляється нездатною до самоорганізації на захист своїх
соціогрупових інтересів. Тобто така етнічна спільнота є об’єктом політичної дії. Поняття ж “політична нація” своїм змістом відображає якісно вищий етап самосвідомості
етнічної спільності. У межах цього якісного стану етнос стає самостійним, суверенним,
самодостатнім суб’єктом політичних відносин у системі етносоціокультурних взаємин
етнічних спільнот.
Проблема дослідження групової (колективної, у Е. Дюркгейма) свідомості у соціології
не нова. Наприклад, її особливий випадок досліджував К. Маркс, коли у нього йшлося про
етапи розвитку боротьби пролетаріату за свої класові інтереси. У цьому процесі (становлення групової чи колективної свідомості) Маркс вирізняв два особливі етапи і відповідно
два специфічні якісні стани групової свідомості пролетаріату. Перший із них німецький
соціолог позначає терміном “клас у собі”, другий – “клас для себе”. Стан групової свідомості
пролетаріату, що має місце на першому етапі боротьби, позначається поняттям “клас у собі”.
За такого рівня розвитку групової свідомості пролетаріат бореться не за свої, а за чужі для
нього інтереси, інтереси буржуазії. Коли ж групова свідомість пролетаріату піднімається
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на якісно вищий рівень, знаходиться у якісно іншому стані, ця соціальна спільність уже
веде боротьбу за свої власні інтереси, тобто стає “класом для себе”.
Такий історичний тип етносу, як нація, не може бути політичним чи не політичним. Зміст поняття “нація” охоплює інші соціальні виміри, ніж зміст тих понять, що
вирізняють суб’єктів політичної дії. Етносоціокультурна спільність, особливий тип
соціокультурних спільностей – нація – вирізняється за іншими критеріями, ніж політичний суб’єкт. Нація може бути суб’єктом політичної дії, але коли йдеться про неї як
про політичного суб’єкта, то виносяться за межі аналізу її етносоціокультурні виміри.
Наприклад, людина може бути політиком, але людина і політик – це якісно різні сутності. Відповідно, та або та сукупність характеристик цих сутностей відображається
змістом різних понять. Перше – біологічне, друге – політологічне.
Завершуючи аналіз піднятої у розвідці проблеми, варто погодитися із твердженням:
“В умовах особливої чутливості людей до того, як визначається й іменується їхнє місце
в соціальному просторі, проблема термінології перестає бути “грою в дефініції”, здобуває гостре політичне звучання” [23, с. 26]. Особливої гостроти ця проблема набуває
в українському суспільстві. Адже українська нація, яка більше трьохсот років по суті
була позбавлена суверенної державності, на своїй власній землі знаходилася у статусі
“молодшого брата”, тобто була зведена до служки “старшого брата”, сьогодні, всупереч
страшному тиску сучасних проімперських сил в Україні та за її межами, з великими потугами позбувається комплексу меншовартості, за відомим образним висловлюванням,
“видушує із себе раба”. Відтак, українська соціологія не може стояти осторонь цього
процесу, займати позицію “холодного” спостерігача. Тобто, “вітчизняна етносоціологія
повинна пережити характерну для попереднього етапу її розвитку ідеологічну заангажованість і однобічну методологічну орієнтацію, намагатися вирішувати поставлені
проблеми з урахуванням різних парадигм, що співіснують сьогодні в етнологічній думці, прагнути до максимально можливого об’єктивного знання” [23, с. 23]. Саме такий
підхід у дослідженні історії еволюції українського етносу, його потенціалу у контексті
українського суспільства, міжнародних відносин дозволить вітчизняній етносоціології в
одній площині її буття підтвердити свій високий науковий рівень, а в іншій – виконати
свою високу громадянську, патріотичну місію, розкрити атрибутивні соціокультурні
характеристики української нації, її високий гуманізм, допомогти цій етнічній спільноті
консолідуватися перед “історичними викликами” третього тисячоліття, по праву стати
primus inter pares у етносоціокультурній системі українського суспільства.
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ETHNOSOCIOCULTURAL ASPECTS OF THE CRISIS
IN CONTEMPORARY UKRAINIAN SOCIETY
Y. Balanovskuy
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Sadova Str., 28, Uman, Cherkassy region, Ukraine, 20300,
balanovskuy@i.ua
The analyses of the evolution of the crisis state of the ethnosociocultural system being
historically formed in Ukraine requires the adequate terminology. The Western European
sociologists argue that the content of the terms “ethnos” and “nation” are not determined.
This work is aimed at the solution of this problem. “Ethnos” is interpreted as a highly general
notion the content of which covers the dimensions of the whole class of ethnosociocultural
systems. In its turn the content of the notion “nation” refl ects the dimensions of a specific
type of ethnosociocultural systems.
Key words: ethnosociocultural system, ethnos, nation, ideal type, crisis of
ethnosociocultural system.
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ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КРИЗИСНОГО
СОСТОЯНИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Я. М. Балановский
Уманский государственный педагогический университет им. П. Тычины,
ул. Садовая, 28, г. Умань, Черкаская область, Украина, 20300,
balanovskuy@i.ua
Анализу эволюции кризисного состония этносоциокультурной системы исторически сформированной в Украине необходим адекватный по своему содержанию категориальный аппарат. В научных статьях западноевропейских социологов дефиниции
“этнос” и “нация” в содержательном аспекте признаются не определенными. Предлагаемая работа направляется на решение этой проблемы, актуальной и в украинской
этносоциологии. “Этнос” интерпретируется как общее понятие, содержание которого
“схватывает” характеристики всего класса этносоциокультурных систем. Содержание
понятия “нация” отображает параметры особого вида систем этого класса.
Ключевые слова: этносоциокультурная система, этнос, нация, идеальный тип.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ
О. Т. Бень
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
orysia.ben@gmail.com
Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження інституціоналізації,
окреслені у працях українських та зарубіжних дослідників. Автор конструює модель
розуміння та дослідження становлення, трансформації, а також занепаду соціального
інституту.
Ключові слова: соціальні інститути, інституціоналізація, реінституціоналізація,
деінституціоналізація.

Суспільні трансформації, що не втрачають ваги у сучасному українському
соціумі, пов’язані з процесами становлення нових соціальних інститутів, реформування діючих та занепаду тих, які із закладенням нових принципів суспільного ладу
виявилися непотрібними. Тобто суспільні трансформації тісно пов’язані з різними
інституціоналізаційними діями, що робить дослідження процесів інституціоналізації
особливо актуальним. Зважаючи на це, вивчення та концептуалізація самого поняття “інституціоналізація” є важливим не лише у теоретичному плані, але й має
практичне значення, оскільки дасть змогу доповнити дослідження тих чи інших
інституціоналізаційних процесів, що відбуваються у сучасному українському соціумі.
Дискусії навколо поняття інституціоналізації, які велися ще соціологами класичного періоду, зокрема М. Вебером і Т. Парсонсом, активізувалися у другій половині
ХХ ст. Одні дослідники, як-от С. Гантінгтон, Ґ. Коупланд, А. Панебіанко, С. Петтерсон,
Н. Ползбі, К. Строем та інші, трактують інституціоналізацію як процес становлення
та кристалізації соціальних інститутів, для якого властиві і внутрішні (комплексність,
узгодженість між компонентами тощо), і зовнішні (вміння пристосовуватися,
диференціюватися і т. д.) ознаки. Друга група авторів, серед яких П. Бергер, Т. Лукман,
А. Селінгман, М. Сміт, Л. Форбес тощо, описує інституціоналізацію через складові
цього процесу, зокрема нормативну і рольову системи, легітимацію та легалізацію.
Важливе значення для дослідження процесу інституціоналізації та її продуктів, тобто
соціальних інститутів, має також інституціональна соціологія, в ділянці якої працюють
Р. Бендікс, П. Блау, Дж. Ландберг, С. Ліпсет, Ч. Міллз, Б. Мур та ін. Новий поштовх до
вивчення інституціоналізації дали представники такого напрямку, як неоінституціоналізм,
зокрема Р. Джефферсон, П. Ді Маджіо, Дж. Мейєр, Л. Лонглі, Д. Норт, В. Пауелл та ін.
Вони підкреслюють динамічний характер інституціоналізації, відповідно до якого вона
© Бень О. Т., 2012
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не закінчується моментом створення соціального інституту, а триває впродовж усього
періоду його існування, тобто передбачає його постійну трансформацію.
Попри важливість адаптації закордонного досвіду таких досліджень, специфіка
соціальних трансформацій в Україні вимагає вироблення особливих підходів до вивчення інституціоналізації в українських умовах. Різні аспекти інституціоналізації
висвітлювали такі українські соціологи, як Є. Головаха, О. Іващенко, С. Катаєв,
Н. Паніна, А. Ручка, О. Стегній, В. Танчер, Ю. Чернецький та ін. У контексті соціальних
інститутів інституціоналізацію розглядають С. Войнович, С. Макєєв, В. Матусевич та ін.
Серед перелічених вище досліджень не було знайдено роботи, яка б запропонувала комплексну інтерпретацію процесів інституціоналізації, конструювання такої
інтерпретації є метою цієї статті. Відповідно до зазначеного, у роботі представлено
систематизацію основних теоретичних положень концепцій інституціоналізації, розроблено низку критеріїв класифікації цих концепцій, а також запропоновано авторську
теоретичну інтерпретацію поняття “інституціоналізація”.
Як і більшість соціогуманітарних і, зокрема, соціологічних термінів, поняття
“інституціоналізації” не має єдиного й однозначного тлумачення. Такі вчені, як Р. Ґантер
та Дж. Гопкін, називають концепцію “інституціоналізації” мультиваріантною, складною
для операціоналізації і такою, що іноді включає тавтологію [1, c. 192].
Традиційно в соціології склалося два підходи до визначення інституціоналізації.
Перший підхід бере початок із соціологічного вчення М. Вебера. Він називає
інституціоналізацію процесом творення легально-раціональної системи інститутів, що
включає як індивідуальний рівень, на якому творяться норми, так і системний, на якому
формується структура. У концепції М. Вебера важливе значення мають психологічний
та інтерактивно-динамічний аспекти; в ній індивіди безпосередньо впливають на процес інституціоналізації [2, c. 6]. Цей напрямок згодом продовжили вчені-соціологи
Ф. Селжнік, Дж. Колеман, Дж. Гоманс, Г. Блумер, П. Блау та ін.
Другий підхід започаткував представник структурного функціоналізму –
Т. Парсонс, який виключив індивідуалістичні аспекти і цілковито звернув увагу
на інтеракцію та соціальну систему. Для нього інституціоналізація – це інтеграція
очікувань акторів, які складають релевантну інтерактивну систему ролей, об’єднану
спільними цінностями [2, c. 6]. Тобто, згідно з цим положенням, індивіди можуть
впливати на процес інституціоналізації лише через систему ролей і норм, які зумовлюють їхню поведінку.
Дискусія між цими двома підходами, представники яких намагаються з’ясувати, хто
ж впливає на формування інститутів – індивіди як такі чи індивіди, включені у систему
норм і ролей (або актори), займає вагоме місце у світовій соціологічній науці. Кожен із
зазначених підходів зазнав критики: перший вважають доцільним лише для дослідження
малих груп чи організацій; другий критикують за перебільшення безконфліктності та
суцільного консенсусу. З’явилась навіть проміжна позиція, яка певною мірою синтезує
аргументи двох вказаних вище напрямків [2, c. 8]. Тобто поняття “інституціоналізація”
розглядається як на макрорівні, так і на мікрорівні, а також виходить на мезорівень, що
свідчить про його важливість у соціологічних студіях.
Продовженням ідей структурного функціоналізму можна вважати працю
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С. Гантінгтона (1968), в якій він визначає інституціоналізацію як процес, унаслідок
котрого інститути отримують свої цінності та стабільність. Він виділяє чотири критерії
визначення рівня інституціоналізації того чи іншого соціального інституту (тобто
необхідні чотири елементи інституціоналізованого утворення), зокрема:
·
здатність до адаптації, або гнучкість;
·
комплексність;
·
автономність;
·
узгодженість, або пов’язаність [3, c. 1].
С. Гантінгтон у своїй роботі аналізує передусім політичні інститути. Крім нього
питанням інституціоналізації політичних утворень займаються інші вчені. Три характеристики інституціоналізації, тобто процесу заміни неформальних моделей формально
керованими процедурами, пропонує також Н. Ползбі (1968) у контексті дослідження
американського Конгресу, зокрема:
·
диференційованість від середовища;
·
комплексність;
·
використання загальних, а не виняткових критеріїв [4, c. 21].
На думку А. Панебіанко (1988), інституціоналізація, зокрема політичних партій,
починається тоді, коли складається ситуація стабільної кооперації між ключовими
акторами і групами, які мають більшість необхідних для функціонування організації
ресурсів [1, c. 197]. Він зосереджує увагу на проблемі того, які, сильні чи слабкі,
соціальні інститути продукує процес інституціоналізації, наголошуючи на слабкості,
зокрема, політичних інститутів у Східній Європі [5, c. 120–121].
Натомість С. Петтерсон і Ґ. Коупланд (1994) наголошують, що інституціоналізація
– це процес досягнення еквілібріуму [6, c. 11].
Крім вказаних вище, вивченням проблем процесу інституціоналізації займалися
С. Айзенштадт, Р. Брайбанті, Р. Сиссн, Дж. Гаан, К. Строем та інші [7, c. 7]. Поняття
“інституціоналізації” також викликало зацікавлення і серед українських дослідників.
В українському соціологічному словнику за редакцією В. Пічі інституціоналізація
тлумачиться як процес, у ході якого соціальні практики стають регулярними і довготривалими, так що їх можна представити як соціальні інститути [8, c. 147–148].
Українські вчені Є. Головаха та Н. Паніна бачать інституціоналізацію як процес
становлення нових соціальних інститутів у трьох аспектах:
1) процес становлення і прийняття суспільством нових соціальних правил
(законів, нормативних структур, традицій та ритуалів);
2) створення організаційних структур, які відповідають за артикуляцію
і порядок дотримання цих правил і становлять соціальну структуру
інституціоналізованої поведінки;
3) формування ставлення масових суб’єктів до соціальних правил і організованих
структур, що відбиває погодженість людей із цим інституціональним порядком [9, c. 6].
Натомість Н. Черниш вважає інституціоналізацію процесом створення соціального
інституту, заміну спонтанної та експериментальної поведінки передбачуваною
поведінкою, яка очікується, моделюється, регулюється через визначення і закріплення
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соціальних норм, правил, статусів і ролей, приведення їх у систему, здатну діяти в
напрямі задоволення певної суспільної потреби [10, c. 466].
Отже, інституціоналізація – це процес становлення та кристалізації соціальних
інститутів. Кожне із поданих визначень є особливим і окреслює суть інституціоналізації
зі свого боку – через внутрішні ознаки соціального інституту, зокрема, комплексність,
узгодженість тощо, або зовнішні риси, такі як уміння пристосовуватися, відрізнятися
від інших. Тому можна погодитися з Ф. Кжеллбергом, який стверджує, що для
інституційного процесу необхідними є як внутрішня, так і зовнішня диференційованість
[11, c. 3].
Усі вказані твердження є цілком справедливими, проте дещо статичними.
Динамічний бік процесу інституціоналізації, який не обмежується виникненням інституту, а розглядає його подальший розвиток, що також передбачає певні
інституціоналізаційні процеси, на нашу думку, потребує додаткової уваги та більш
конкретного висвітлення у самих визначеннях. Адже будь-які соціальні інститути не
можна вважати чимось абсолютно сталим і незмінним. Як стверджує Д. Норт, інститути
ніколи не є статичними. Вони змінюються у відповідь на нові можливості [12, c. 4].
Динамічні аспекти інституціоналізації розглядає неоінституціоналізм, одним з
ключових представників якого є, власне, Д. Норт [13]. У своїх дослідженнях нові
інституціоналісти намагаються більше пояснювати інститути, а не просто вказувати на
факт їхнього існування. Вони зазначають, що інститути пов’язані з діяльністю індивідів,
яка відбувається в умовах неповної і неточної інформації, що вимагає додаткових витрат
на її проведення, а отже, забезпечує динамічність цього процесу [14, c. 40].
Такі представники неоінституціоналізму, як П. Ді Маджіо і В. Пауелл (1991), на
противагу деяким інституційним теоріям, підкреслюють, що інститути, які впродовж
свого життя не розвиваються і не змінюються, зустрічаються досить рідко [7, c. 37].
Вони розглядали інституціоналізацію як процес формування інституту, звертаючи особливу увагу на “раціональних акторів” (еліту), які зумовлюють цей процес відповідно
до своїх інтересів [15, c. 19–20].
За визначенням іншого представника неоінституціоналізму Дж. Мейєра (1994),
інституціоналізація – це процес, упродовж якого визначені зразки діяльності стають
прийнятними у нормативному та когнітивному плані, а також, будучи відповідними
закону, застосовуються на практиці [15, c. 274].
Інший учений, Р. Джефферсон, підкреслює, що інституціоналізація – це процес
створення соціального порядку, який здатний саморепродукуватися. А це означає,
що історія того чи іншого соціального інституту не закінчується моментом його
інституціоналізації, бо здатність до саморепродукування передбачає розвиток і зміни
[16, c. 13–15].
Своє визначення інституціоналізації як динамічного процесу, впродовж якого
інститути набувають таких правил і процедур, які дають їм перспективи і забезпечують
незалежність від інших соціальних утворень, y 1996 p. запропонував Л. Лонглі [6, c. 11].
Інституціоналізацію як динамічний процес розглядають також представники постмодерного крила організаційної теорії (на відміну від модерної організаційної теорії,
яка зосереджувала увагу на статиці – структурі, ієрархії тощо). Вони наголошують на
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організаційних змінах, які стають швидшими і частішими, а самі організації, відповідно,
більш гнучкими. Такі організаційні трансформації, як стверджують постмодерністи, є
відповіддю на непевність сучасного світу, яка постійно зростає [17, c. 34]. У контексті
аналізу різних дискурсів інституційні проблеми розглядають П. Дрю і М. Л. Сорджонен
[18], Д. Мамбі і Р. Клер [19].
Український соціолог С. Катаєв стверджує, що інституціоналізація є процесом
розвитку, зміни соціальних інститутів, процесом, який приводить до закріплення певного кола соціальних відносин у вигляді соціальної норми, закону, прийнятого порядку
[20, c. 150–151].
Серед українських дослідників у галузі вивчення інституціоналізації різноманітних
сфер суспільного життя також працюють Л. Аза, О. Злобіна, В. Королько та О. Некрасова, О. Стегній, В. Степаненко, Є. Суїменко та ін. У руслі дослідження інституціоналізму
та неоінституціоналізму, а також іншої інституціональної проблематики слід відзначити
таких вчених, як І. Бекешкіна, О. Бєєлєнок, В. Ворона, Т. Єфременко, О. Іващенко,
Л. Кондратик, В. Резнік, О. Резнік, А. Ручка, В. Тарасенко, Ю. Чернецький та ін.
Отже, дослідників, які давали означення інституціоналізації, можна поділити на
дві групи: “статичне” та “динамічне” крило. Перші фокусують свою увагу на створенні
соціального інституту, другі підкреслюють здатність інституту до змін.
Ще одним критерієм диференціації визначень інституціоналізації є внутрішні або
зовнішні ознаки, які творять суть цього процесу.
Враховуючи ці два критерії – статичність / динамічність та внутрішні / зовнішні
ознаки – ми пропонуємо розмістити авторів, що писали про інституціоналізацію, за
такою схемою (див. табл. 1).
Таблиця 1
Систематизація дослідницьких підходів до визначення поняття “інституціоналізація”
відповідно до комплексу критеріїв, виділених за двома лініями: статичний/динамічний
підхід до визначення інституціоналізації і надання переваг у цьому визначенні внутрішнім/
зовнішнім ознакам
“Статичне крило”
“Динамічне крило”
Внутрішні ознаки
•
С. Гантінгтон
•
Р. Джефферсон
•
Н. Ползбі
•
П. Ді Маджіо
•
А. Панебіанко
•
В. Пауелл
•
С. Петтерсон
•
Л. Лонглі
•
Ґ. Коупланд
Зовнішні ознаки

•
•

С. Гантінгтон
Н. Ползбі

•
•

Дж. Мейєр
Л. Лонглі

Отже, теоретичне поле, в якому розглядаються питання інституціоналізації,
виглядає досить неоднорідно. У ньому, відповідно до особливостей визначення цього
процесу, можна виокремити шість підгруп, зокрема:
1) представники “статичного” крила, які вважають важливішою внутрішню сто-
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рону результату інституціоналізації, тобто соціального інституту (структуру,
набір соціальних статусів і ролей, систему норм і правил, комплексність,
внутрішню узгодженість тощо);
2) представники “статичного” крила, що надають перевагу зовнішнім ознакам
інституціоналізованого утворення (здатності до адаптації, автономності,
масовому визнанню тощо);
3) прихильники статичного визначення інституціоналізації, яке поєднує
внутрішні і зовнішні ознаки;
4) представники “динамічного” крила, які підкреслюють вагу внутрішніх ознак
(наприклад, здатності до саморепродукування);
5) прихильники “динамічного” крила, що зосереджують свою увагу на
зовнішніх ознаках (наприклад, застосування на практиці певних зразків
діяльності, наявність перспектив розвитку);
6) представники динамічного підходу до визначення інституціоналізації, в
якому присутні як внутрішні, так і зовнішні ознаки.
На нашу думку, важливими є як внутрішні, так і зовнішні ознаки соціального
інституту, який формується у процесі інституціоналізації. А зважаючи на те, що зміни,
які постійно відбуваються у суспільстві, можуть спричинити реформування існуючих
соціальних інститутів, а також сприяти виникненню нових чи зумовлювати занепад
старих, авторка відносить себе до тієї частини “динамічного” крила, яка поєднує у
визначеннях інституціоналізації внутрішні та зовнішні ознаки.
Відповідно до наявності постійних змін у сфері соціальних інститутів, з нашої точки зору, доцільно розмежувати процес інституціоналізації на дві частини або виділити
в ньому два рівні інституціоналізації:
•
первинну інституціоналізацію, тобто таку, що розпочинається з “чистої дошки” – це процес, який включає створення соціального інституту і закінчується
моментом його легалізації;
•
вторинну інституціоналізацію – таку, котра продовжується на існуючій базі
у процесі розвитку соціального інституту з метою його вдосконалення чи
реорганізації.
Якщо первинна інституціоналізація завжди передбачає створення чогось нового,
то вторинна може відбуватися у трьох проявах:
•
власне інституціоналізації, коли в її результаті виникає щось нове;
•
реінституціоналізації, коли те, що вже існує, реформується;
•
деінституціоналізації, коли те, що існує, припиняє своє існування [21,
c. 660].
Крім цього, деінституціоналізація, коли відбувається руйнування
інституціональних утворень, змінюються соціальні норми і чітко вираженим стає неприйняття інституціональних вимог до соціальної поведінки [9, c. 6], може вийти за
рамки процесу вторинної інституціоналізації і стати окремим етапом в історії того чи
іншого соціального інституту – етапом цілковитого розпаду.
Схематично інституціоналізаційну модель ми пропонуємо зобразити так (див.
рис. 1):
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Рис. 1. Інституціональна модель становлення і трансформації, а також занепаду
соціального інституту:

1 – інституціоналізація; 2 – інституціоналізація вторинного рівня; 3 – реінституціоналізація;
4 – деінституціоналізація вторинного рівня; 5 – деінституціоналізація.

Відповідно до цієї моделі процес первинної інституціоналізації, який завершується
створенням конкретного соціального інституту, є цілісним (але не безконфліктним), а
процес вторинної інституціоналізації розбивається на три зазначені вище напрямки.
Такою, з нашої точки зору, є історія або “життєвий цикл” (термін запроваджений
Л. Ґрайнером у 1970-х роках [17, c. 88]) будь-якого соціального інституту.
Отже, можна запропонувати авторське визначення інституціоналізації. У
вузькому і досить спрощеному розумінні інституціоналізація – це процес становлення і трансформації соціального інституту. У більш широкому і деталізованому
розумінні інституціоналізацію треба трактувати у троякий спосіб – відповідно до
субстанціональних, дескриптивних і функціональних характеристик.
•
Інституціоналізація – це процес, упродовж якого відбувається перетворення аморфного соціального утворення у структуровану одиницю з певними
властивостями.
•
Інституціоналізація – це процес, у результаті якого відповідно до тих чи інших
дій чи бездіяння у суспільстві з’являється новий або починає діяти оновлений (реформований) соціальний інститут, здатний як до самовідтворення та
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внутрішньої узгодженості, зокрема, за рахунок певного набору соціальних
норм та ролей, якими він володіє, так і до гнучкості, взаємодії із зовнішнім
середовищем, яке приймає факт існування цього інституту, одночасно не
створюючи перешкод для його незалежності.
•
Інституціоналізація – це такий процес, який сприяє консолідації суспільства
або спричиняє його деконсолідацію, це процес, що, з одного боку, забезпечує
суспільний розвиток і трансформацію, а з іншого – є їхнім наслідком.
Зазначена вище модель, на нашу думку, найбільш повно ілюструє процеси
інституційного розвитку у сучасному суспільстві. Відповідно до компонентів, передбачених у вказаній схемі, ми пропонуємо розглядати процеси інституціоналізації у
тих чи інших сферах. Більш детальне вивчення процесів становлення і трансформації
будь-якого соціального інституту можливе за рахунок дослідження перебігу його
первинної і вторинної інституціоналізації, виокремлення джерел та індикаторів кожного
з інституціоналізаційних рівнів, з’ясування характерних ознак соціального інституту
як продукту інституціоналізаційних процесів тощо. Саме в цьому, а також в адаптації
вищезазначеної моделі до вивчення інституціоналізації того чи іншого соціального
інституту, який функціонує у сучасних умовах, полягають подальші перспективи
дослідження подібної тематики.

Список використаної літератури
Gunther R. A Crisis of Institutionalization: The Collapse of the UCD in Spain / R. Gunther,
J. Hopkin // Political Parties. Old Concepts and New Challenges. – NY : Oxford University
Press, 2002. – P. 191–232.
2. Welfling M. Political Institutionalization: Comparative Analysis of African Party Systems /
M. Welfling. – NY : Sage Publications Inc., 1973. – 63 p.
3. Perlmutter A. Anatomy of Political Institutionalization: The Case of Israel and Some Comparative Analyses. Occasional Papers in International Affairs / A. Perlmutter. – Boston :
Harvard University, Center for International Affairs, 1970. – № 25. – 60 p.
4. Ware A. The American Direct Primary. Party Institutionalization and Transformation in the
North / A. Ware. – Cambridge : University Press, 2002. – 270 p.
5. Lewis P. Political Parties in Post-Communist Eastern Europe / P. Lewis. – London – New
York : RoutledgeCurzon, 2004. – 202 р.
6. Whitmore S. State-building in Ukraine. The Ukrainian Parliament 1990–2003 / S. Whitmore.
– London – NY : RoutledgeCurzon, 2004. – 222 p.
7. Powell W. The New Institutionalism in Organizational Analysis / W. Powell, P. DiMaggio.
– NY, 1991. – 478 p.
8. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник / [заг. ред.
Пічі В.М.]. – Львів : Новий світ – 2000, 2004. – 476 с.
9. Головаха Є. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних
інститутів в українському суспільстві / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. – 2001. – №4. – С. 5–22.
10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 2003. – 540 с.
11. Kjellberg F. Political Institutionalization. A Political Study of Two Sardinian Communities
/ F. Kjellberg. – London – NY – Sidney – Toronto : John Wiley & Sons, 1975. – 146 p.
12. Raiser M. Informal Institutions, Social Capital and Economic Transition: Reflections on a
1.

Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

189

Neglected Dimension / M. Raiser // Working Papers №25. European Bank for Reconstruction
and Development. – London : One Excange Square, 1997. – 32 p.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики
/ Д. Норт. – М. : Начало, 1997. – 190 с.
Чернецький Ю. Сучасний інституціоналізм як напрям соціологічного теоретизування
/ Ю. Чернецький // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №3. – С. 33–45.
Colignon R. Critical Events in the Institutionalization of the Tennessee Valley Authority /
R. Colignon. – Albany : State University of New York Press, 1997. – 367 p.
Kopecký P. Parliaments in the Czech and Slovak Republics. Party Competition and
Parliamentary Institutionalization / P. Kopecký. – Burlington : Ashgate Publishing
Company, 2001. – 262 p.
Lewis D. The Management of Non-Governmental Development Organizations. An
Introduction / D. Lewis. – London – NY : Ruetledge, 2001. – 242 р.
Drew P. Institutional Dialogue / P. Drew, M. L. Sorjonen // Discourse as Social Interaction.
Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – Vol. 2. – London, 1997. – P. 92–118.
Mumby D. Organizational Discourse / D. Mumby, R. Clair // Discourse as Social Interaction.
Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – Vol. 2. – London, 1997. – P. 181–
205.
Катаев С. Механизмы институционализации в условиях социальных преобразований / С. Катаєв // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики.
Международный межвузовский сборник научных работ. – Вип. 37. – К. – М. – Одесса
– Запорожье, 2008. – С. 150–156.
Бень О. Т. Первинний та вторинний характер інституціоналізації (на прикладі молодіжної громадської організації “Українська молодь – Христові”) / О. Т. Бень // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків : Видавничий центр Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, 2005. – С. 659–665.
Стаття надійшла до редколегії 21.04.2012
Прийнята до друку 12.05.2012

INSTITUTIONALIZATION:
THEORETICAL INTERPRETATION OF THE TERM
O. Ben
Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,
orysia.ben@gmail.com
Thе article deals with different enterpretation of the term “institutionalization”, given
by foreign and Ukrainain scientists. The author proposes her own classification of existing
enterpretations and also gives her own understading of the term “institutionalization”, its
primary and secondary levels.
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В статье рассматриваются подходы зарубежных и украинских ученых к интерпретации понятия “институционализация”. Предложена авторская классификация
существующих подходов, а также авторское понимание понятия “институционализации”, ее первичного и вторичного уровней.
Ключевые слова: социальные институты, институционализация, реинституционализация, деинституционализация.
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ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ
О. В. Панькова
Інститут соціології Національної академії наук України,
вул. Шовковична, 12, м. Київ, Україна, 01021,
oks_pankova@mail.ru
Визначено пріоритети розвитку України у контексті загальноцивілізаційних
процесів. Розкрито стан, умови, перешкоди становленню сталого та людського розвитку в країні, висвітлено взаємозв’язок між основними концепціями суспільного
розвитку із залученням результатів всеукраїнських моніторингових досліджень.
Проаналізовано стан, проблеми та перспективи інформаційного забезпечення цих
процесів на підставі існуючої ресурсної бази.
Ключові слова: людський потенціал, людський розвиток, сталий розвиток, ризики,
інформаційне забезпечення.

Світова спільнота наприкінці ХХ століття визначила два головні пріоритети
суспільного розвитку: забезпечення розвитку людського потенціалу як основної мети
і головного чинника розвитку (щорічні доповіді ПРООН, починаючи з 1990 року);
забезпечення сталого розвитку як безальтернативного, умови подальшого розвитку
людської цивілізації (конференція ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку
в Ріо-де-Жанейро, 1992 р.).
Програма розвитку ООН виходить із того, що в сучасних умовах суспільний прогрес і багатство країни можуть забезпечувати лише працездатні, здорові та активні
громадяни, тому метою суспільного розвитку є створення сприятливих умов для
довготривалого, здорового, наповненого творчістю життя людини.
Згідно з концепцією ПРООН, розвиток людини – це процес розширення свободи
вибору. При цьому зауважимо, що кількість варіантів вибору може бути нескінченною.
Але на всіх рівнях розвитку три найбільш важливі варіанти зводяться до можливостей
обрати довге і здорове життя, отримувати знання і мати доступ до ресурсів, необхідних
для підтримання гідного рівня життя.
Під сталим розвитком розуміється такий розвиток суспільства, при якому задоволення потреб у природних ресурсах нинішніх поколінь не повинне ставити під загрозу
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Це узгодження екологічних,
економічних та соціальних складових розвитку, коли техногенне навантаження не
буде перевищувати можливостей навколишнього середовища до самовідновлення, а
суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими.
© Панькова О. В., 2012
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Створення концепції людського розвитку зумовлено особливістю сучасної епохи
– перенесення акцентів оцінки цивілізаційного прогресу з примноження матеріальних
ресурсів на розвиток людини задля її блага та її власними силами, на збереження і примноження людського потенціалу країни. Це завдання може бути реалізоване лише за
умови забезпечення стійкого та динамічного людського розвитку. Людський потенціал
є інтегральною характеристикою життєздатності суспільства (країни, держави) як
суб’єкта власного відтвореня, розвитку і взаємодії з іншими суспільствами [1]. Особливо
гостро постають питання раціонального використання природних ресурсів, збереження навколишнього середовища для України. Це спричинено низьким технологічним
рівнем виробництва, неефективним використанням наявних ресурсів, низькими обсягами виробництва необхідних товарів при високих витратах. Україна порівняно з
країнами ЄС має високі показники утворення та накопичення відходів виробництва і
споживання, які мають тенденцію до збільшення. Такий стан негативно позначається на
можливостях людського розвитку, значно знижує життєздатність і міцність українського
супільства. Тому підґрунтям стратегії соціально-економічного розвитку України та
її регіонів у сучасних умовах має стати стале економічне зростання на інноваційній
основі, орієнтоване на забезпечення людського розвитку, підвищення якості життя, на
безпечну життєдіяльність.
Проблема дослідження. Аналіз наукових праць свідчить про недостатнє
висвітлення взаємозв’язку між основними концепціями суспільного розвитку, про
обмежене залучення соціологічної інформації при розв’язанні існуючих у суспільстві
проблем, пов’язаних з людським і сталим розвитком. Невизначеними і неусвідомленими
є переваги сталого розвитку, які зумовлюють якісне та безпечне існування нинішнього
покоління і створюють можливості для гідного існування майбутніх поколінь, розвитку
людського потенціалу країни.
Аналіз наукових досягнень і публікацій. В Україні дослідження окремих аспектів
концепцій сталого розвитку проводили такі вчені, як Б. Буркінський, Б. Данилишин,
В. Волошин, С. Дорогунцов, М. Згуровський, В. Кухар, М. Хвесик, С. Харічков, В. Шевчук
та ін. Однак комплексних досліджень у цій галузі, які включають у себе соціальні, економічні
та правові аспекти забезпечення сталого розвитку, не проводили. Cеред українських учених
політико-економічний та соціально-економічний аналіз людського потенціалу досліджують
А. Колот, С. Злупко, О. Грішнова, О. Стефанишин, Л. Курій та ін.
Тісний взаємозв’язок властивостей конкретного суспільства і властивостей людей,
що його утворюють і, навпаки, властивості людини у взаємозв’язку з її соціальним
середовищем розглядали соціологи-класики. Так, витоки концепцій людського
потенціалу в розвинутій формі можна бачити в ранньому марксизмі, трактуваннях
суспільства Е. Дюркгеймом, М. Ковалевським, М. Вебером, Г. Зіммелем, П. Сорокіним
та іншими соціологами кінця XIX – початку ХХ століття, серед яких А. Сміт, Д. Рікардо,
У. Петті, Г. Беккер та ін. Сучасні соціологічні інтерпретації презентовані в роботах
П. Бурд’є, З. Бжезинського, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, Р. Коуза, Д. Тофлера, Д. Белла,
Д. Норта, Т. Шульца та ін.
Серед російських наукових шкіл значну теоретичну та емпіричну роботу проводив Інститут людини РАН, Інститут філософії РАН, фахівці яких створили оригінальну
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теоретичну концепцію людського потенціалу та методику його вимірювання. Значний
внесок у розроблення цього питання здійснено російськими дослідниками, серед яких
Н. Римашевська, Т. Заславська, І. Соболєва, І. Фролов, Б. Юдін, В. Луков, С. Малков,
С. М. Осташевский, В. Шорохов, Ю. Корчагин, Ю. А. Фурсенко, Л. Чижова, О. Іванов та ін.
Метою статті є визначення взаємозв’язку концептуальних положень людського
і сталого розвитку на підставі теоретичних узагальнень та результатів соціологічних
досліджень, аналіз існуючого інформаційного забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для України проблеми людського та
сталого розвитку на сучасному етапі є невирішеними, незважаючи на їх актуальність
і визначені цивілізаційні пріоритети. Структурною основою сталого розвитку виступають екологічна, соціальна й економічна складові. Системне їх узгодження є актуальним і складним завданням. Взаємозв’язок соціальної та екологічної складових
приводить до необхідності збереження рівних прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь
на наявність і використання природних ресурсів, потребує досягнення справедливості
під час розподілу матеріальних благ між людьми та надання цілеспрямованої допомоги
бідним верствам суспільства. Соціальна складова орієнтована на людський розвиток,
на конструктивні суспільні відносини.
Україна має надзвичайно гостру потребу переходу до моделі сталого розвитку, що
обумовлено: досить великою часткою сировинних і енергоємних видів виробництв у
загальній структурі економіки, що призводить до виснаження природних ресурсів;
високим рівнем забруднення навколишнього середовища, що негативно позначається
на здоров’ї населення.
Відбувається деградація людського потенціалу, що проявляється у депопуляції населення, погіршенні здоров’я, зниження якості освіти при збільшенні терміну навчання, деградації морально-етичних норм існування суспільства. За Індексом людського
розвитку (ІЛР) Україна в рейтингу 2009 р. зайняла 85 місце серед країн світу, в 2010 р.
рейтинг підвищився (69 місце), проте в 2011 відбулося зниження (76 місце), тому він
є низьким щодо наявного ресурсного потенціалу України [1].
Взаємозв’язок між людським і сталим розвитком спостерігається на рівні оцінок
цих процесів. Для вимірювання розвитку людського потенціалу використовують
інтегральний показник – Індекс людського розвитку (ІЛР), який використовується у
практиці міжнародних порівнянь і утворюється з трьох параметрів (оцінки рівня життя,
рівня освіти й очікуваної тривалості життя), цей індекс дає змогу визначити відносний
рівень розвитку людського потенціалу країн, який, безумовно, формується під впливом
процесів, що відбуваються в економіці та навколишньому середовищі.
Можливості вдосконалення соціальних відносин значно зростають, коли враховують
соціально-психологічні настанови, цінності, настрій, мотивацію, соціальне самопочуття
людини, а також її оцінки щодо умов життєдіяльності та життєзабезпечення і прагнення до
соціальних змін. Прийняття будь-яких управлінських рішень з урахуванням думок громадян
України є запорукою їх подальшого сприйняття та ефективного впровадження. Міжнародна
практика соціального управління широко використовує проведення соціологічних та експертних опитувань для визначення політичних, соціальних, економічних та інших орієнтацій
населення з будь-яких питань. В Україні ця практика розповсюджена вкрай обмежено,
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особливо бурхливий сплеск вивчення думок та оцінок населення відбувається під час
передвиборчих та виборчих компаній і має політичний характер.
На державному рівні цей недолік певною мірою компенсують результати
соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України за 1992–2010 роки [3].
На регіональному рівні соціологічного моніторингу в Україні не ведеться, а на виробничому рівні – це фрагментарні несистемні дослідження, які проводять за ініціативою
роботодавців, профспілок, за міжнародними проектами тощо. Але вони не дають
комплексної системної інформації про соціальний стан, що значно знижує ефективність
прийняття управлінських рішень та визначення їх пріоритетності. Тому актуальним
є запровадження соціологічного моніторингу зі сталого розвитку та включення у
проект Концепції сталого розвитку відповідних положень з інформаційного забезпечення. Одночасно простежуються можливості доповнення соціологічного моніторингу
Інституту соціології НАН України певним блоком додаткових питань для визначення
пріоритетів в управлінні сталим розвитком в Україні та її регіонах.
У соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН України відстежуються оцінки
населенням України суспільних процесів, які відбуваються в усіх сферах життєдіяльності
суспільства: політичній, соціальній, економічній, екологічній тощо. Завдяки залученій за
тривалий термін інформації є можливість визначити не тільки стан, але і тенденції зміни
оцінок соціального самопочуття населення та суспільних настроїв, його відношення до
економічної, політичної, соціальної та екологічної ситуації, до інституцій, які покликані
захищати права та інтереси людей. Завдяки соціологічним даним є можливість оцінити
стан здоров’я, умови проживання, а також важливу складову суспільних відносин, яка
характеризує рівень довіри громадян у розв’язанні життєвих проблем від сім’ї до правозахисних органів, органів державної та місцевої влади, громадських об’єднань тощо.
Відношення до проблем сталого розвитку можливо оцінити через оцінки екологічного,
соціального та економічного стану, а також через систему оцінок суспільних відносин, які
визначають ціннісні орієнтації та стратегії людини, а також шляхи їх досягнення.
Соціальні чинники сталого розвитку. Головним чинником сталого розвитку є
людський потенціал з високими духовними цінностями, який усвідомлює та реалізує
його принципи. Оцінку усвідомлення людиною проблем глобальної безпеки, яка
визначає зміст сталого розвитку, неможливо здійснити через відсутність цільових наукових досліджень цього напряму. Але побічні відповіді на питання щодо соціального
самопочуття людей, їх прагнень та настанов дають можливість визначити соціальні
чинники сталого розвитку.
Важливим питанням для модернізації країни на засадах сталого розвитку є нагромадження та розвиток людського, інтелектуального, соціального капіталу через
створення умов для його накопичення та розвитку, через високу якість життєдіяльності.
Наявність глибокої кризи перспективи в суспільній свідомості потребує пошуку шляхів
добровільного включення у процес модернізації значної частини суспільства.
Теоретичні узагальнення проблем соціального капіталу приводять до висновку,
що специфікою стану суспільної свідомості на фоні кризи перспективи є домінування
цінностей традиціоналізму та матеріалістичних цінностей. Це значно відрізняє нас від
європейців. За результатами соціологічного моніторингу, простежується це через ви-
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сокий рівень довіри до сім’ї, родичів, співробітників (54–59%) [1, с. 342 ], що свідчить
про нігілістичне ставлення до державних інституцій. Проте така сама кількість (56%)
стверджують, що в нашому суспільстві більшість не любить обтяжувати себе заради
того, щоб допомогти іншим. Наявна певна суперечність при порівнянні довіри та
готовності проявити альтруїзм, допомогти іншим.
Довіра є важливим компонентом соціального капіталу. Коли нема довіри, нема
впевненості в угодах, домовленостях, у виконанні обов’язків, у змінах на краще тощо.
Протягом 1994–2010 рр., за результатами соціологічного моніторингу простежується
хронічна недовіра населення України до основних державних інститутів, які презентують законодавчу, виконавчу, представницьку і судову гілки влади (Верховна Рада
України, Уряд України, Президент України, суди), що також опосередковано зменшує
ступінь довіри до інших державних, а також недержавних – благодійних, громадських
організацій – рівень довіри ледве перевищує 15%. Низький рівень довіри зафіксовано
відносно майже всіх державних і недержавних інституцій суспільства (табл.1)
Таблиця 1
Оцінка рівня довіри населення державним та недержавним інститутам у 1994–2010 роках
(шкала від 1 до 8)
Від 1 до 8 шкала
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010
Сім’ям та родичам
4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4
4,5 4,5
4,6
4,6
Співвітчизникам
3,1 3,2 3,2 3,1
3,2
3,4 3,4
3,4
3,4
Сусідам
3,3 3,3 3,2 3,2
3,3 3,3
3,4
3,4
Колегам
3,3 3,3 3,3 3,2 3,5 3,3
3,5 3,4
3,5
3,5
Церкві та духовенству
3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3
3,5 3,4
3,5
3,5
Астрологам
2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3
2,4 2,4
2,4
2,4
Засобам масової інформації 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9
3,0 2,9
2,9
2,9
(телебачення, радіо, газети)
Податковій інспекції
2,3
2,4 2,5
2,5
2,3
Міліції
2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
2,4 2,4
2,4
2,3
Прокуратурі
2,4 2,4
2,4 2,4
2,3
2,3
Судам
2.3 2,4
2,4 2,4
2,4
2,3
Президенту
2,3 2,6 2,1 2,7 2,2 2,3
3,4 2,7
2,5
2,9
Верховній Раді
2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
2,9 2,5
2,3
2,4
Уряду
2,3 2,3 2,1 2,4 2,2 2,3
3,1 2,5
2,4
2,6
Місцевим органам влади
2,3 2,5
2,7 2,5
2,5
2,5
Армії
3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1
3,1 3,0
3,0
3,0
Профспілкам
2,5 2,6
2,7 2,6
2,6
2,5
Політичним партіям
2.0 2,1 2,1 2,1 2,2
2,5 2,4
2,2
2,2
Керівникам державних
2,5 2,3 2,3 2,4
2,6 2,7
2,6
2,6
підприємств
Приватним підприємцям
2,4 2,4 2,4 2,5
2,6 2,6
2,7
2,6
Банкам
2,1 2,3
2,5 2,6
2,6
2,1
Страховим компаніям
1,9 2,1
2,2 2,2
2,3
2,0
Благодійним фондам,
2,4
2,4 2,4
2,6
2,5
суспільним асоціаціям і
об’єднанням
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За попередніми даними соціологічного Моніторингу Інституту соціології НАН
України за 2012 рік, у відсотковому співвідношенні довіряють скоріше і повністю
(сумарне значення) сім’ї та родичам 94,4%, колегам по роботі 49,5%, сусідам – 49,1%,
співвітчизникам – 43%, підвищився рейтинг довіри до церкви та духовенства – 52%,
засобам масової інформації – 29,9%, армії – 26,7%, рівень довіри до місцевих органів
влади та до Президента майже співпадає з рівнем довіри астрологам (15,8 – 15,3%),
а показники довіри до профспілок та до приватних підприємців – майже рівні (14,8–
14,5%). Усім іншим державним інституціям українське населення висловило вкрай
низький рівень довіри, найнижчі рейтинги – у Верховної Ради та політичних партій
7–6%. Громадянська активність зі статистичного та соціологічного погляду – явище неоднозначне і навіть суперечливе. У 1991 році в країні налічувалось близько 300 активних
організацій, у 1996 році – майже 12 000, у 2000 році – близько 27 000, а на початок 2011
року в загальному Державному реєстрі підприємств та організацій кількість громадських організацій становила 67 696 і зросла до 71 767 на початку 2012 року [4]. Проте,
за висновками експертів, із них провадять діяльність тільки 8–9%, а загальне кількісне
членство в них майже не зросло. Це підтверджують дані соціологічного моніторингу
Інституту соціології НАН України (протягом 20 років незалежності 12–17% громадян є
членами недержавних громадських організацій – цей показник залишається стабільним
протягом часу). Громадянська активність є низькою (менше 2,2% українців протягом
року працювали в об’єднанні чи організації неполітичної спрямованості, тоді як у
розвинутих країнах з високим рівнем соціального капіталу цей показник є більшим у
15–20 разів. Так, в Ісландії – 49%, у Фінляндії – 31%, у Норвегії – 25%, у Данії 23,6% [3].
Розвиток людського потенціалу українського суспільства неможливий без системи,
що формує і тримає суспільство як цілісність. Влада, бізнес та населення не склали
здорову міцну систему для формування узгоджених дій в економічній, соціальній,
екологічній сферах. Така ситуація є значною перешкодою сталому розвитку. Так, три
чверті дорослого населення не знають, як діяти, щоб вплинути на рішення влади при
розв’язанні найболючіших для них питань, 80% населення не знає, як вплинути на
діяльність місцевих органів влади. Більше 90% не можуть визначитись, як впливати на
неприйнятні рішення щодо державної політики та управління. Тривала неспроможність
щось змінити, соціальна пасивність та байдужість у ситуаціях грубого порушення
законних прав та інтересів основної маси населення свідчить про несформованість
громадянського суспільства, про вкрай низький рівень розвитку демократії. Відсутні
механізми впливу на владні інститути. Повагу до гідності людини важко простежити.
Населення, крім сім’ї та родичів, не довіряє майже нікому.
Значним гальмом людського розвитку виступають внутрішні чинники – низька
самооцінка населення, яке не вірить у себе, у свою соціальну впливовість як самодостатнього суб’єкта суспільних відносин. Хоча усвідомлення необхідності цього
є – 50% невдоволені розвитком демократії в країні, задоволених лише 17,8%. Адже
саме громадянське суспільство є інтегратором, реально спроможним гармонізувати
інтереси населення країни загалом та його окремих соціальних груп, ключовим, нарівні
з державою, суб’єктом реформування суспільства. Тому реалізація завдань сталого
розвитку потребує підвищення участі громадян у процесі прийняття управлінських
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рішень, орієнтації на активізацію розвитку громадянського суспільства. Перешкодою
для становлення та розвитку повноцінного громадянського суспільства є його значна
аномічна деморалізованість. З 2005 до 2010 р. стабільно зростає кількість тих, хто
вважає, що зневіра превалює у свідомості людей (76,3–80,6%). Настанова: “Недовіра
– це гарантія безпеки” притаманна 49,6% на противагу 36%, які з цим незгодні. Гостру
нестачу соціального порядку засвідчує 72,2% громадян, відчувають стабільне порушення законів – 68,8% опитаних. Потреба у справжній дружбі характерна для 66%
громадян, але вона є лише бажаною, а не реалізованою.
Для оцінки суспільних ресурсів на потреби сталого розвитку важливим є зміст
та сутність гостроти сучасних соціальних проблем. За результатами соціологічного
моніторингу розподіл місць визначився так: 1 – стабілізація ситуації на ринку праці,
забезпечення гарантій зайнятості; 2 – боротьба зі зростанням цін, забезпечення достатнього для нормального життя рівня доходів; 3 – своєчасність виплат зарплат та пенсій;
4 – стабільна робота підприємств; 5 – боротьба зі злочинністю. Така ситуація свідчить
про небезпечний стан соціально-економічної сфери суспільства, про наявність ризиків,
на які населення не може вплинути.
Людина прагне до кращого, зразки досконалих відносин присутні в її свідомості,
проте соціальна реальність не дає змоги їх реалізувати. Розуміння порядку, за даними
моніторингового дослідження, насамперед пов’язане з подоланням корупції, забезпеченням справедливості та рівності перед законом, узгодженості дій у гілках влади заради
суспільного блага і можливостей кожної людини мати високу якість життя, розкривати
свій потенціал. Показовим є факт достатньо високих самооцінок населенням особистих
рис – упевненості у власних силах (42,1%), ініціативності і самостійності у вирішенні
життєвих проблем (43,3%), проте повною мірою реалізувати ці якості не вдається. Тому
59,9% живуть, як дозволяють обставини, без можливості суттєвого впливу на власну
долю, а 21% констатували, що перебувають у постійній боротьбі за виживання.
Крізь узагальнену призму аналізу цінностей людини можливо спрогнозувати
сприйняття принципів сталого розвитку та їх практичну реалізацію, а також умови для
людського розвитку. Вперше розпочалось відстеження цінностей життя та його сенсу
за соціологічними дослідженнями Інституту соціології НАН України у 2010 році. На
питання: “У чому Ви вбачаєте сенс життя?” більшість опитаних (69,3%) відповіли, що
в сімейному благополуччі, у дітях та онуках як своєму продовженні. Саме ця людська
цінність зумовлює формування умов сталого розвитку для її реалізації через наявність
сучасного гідного існування та функціонування, а також створення умов для дітей
та онуків як представників майбутніх поколінь (рис.1). На друге місце в сенсі життя
опитані поставили матеріальний добробут (53,0%).
У контексті сталого розвитку зміст матеріального добробуту має певні особливості
і відрізняється від звичних принципів та ідеологічних настанов минулого щодо задоволення постійно зростаючих матеріальних потреб. За умов різкого розшарування
населення та високої диференціації доходів подальше задоволення зростаючих потреб
у багатої частки населення посилить існуючу нерівність. Тому за умов подолання
бідності та досягнення гідних матеріальних стандартів життя повинно бути забезпечено
вирівнювання доходів між різними верствами населення. Не випадково 53% опитаних
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поставили на друге місце в колі пріоритетів свого життя матеріальний добробут, бо
за оцінкою матеріального становища їх сімей у 2010 році 48,5% відповіли, що воно
злиденне та бідне. Одночасно простежується значне зростання злиденних та бідних у
2010 році порівняно з 2008 роком (відповідно 5,7% злиденних у 2010 р. проти 4,4% – у
2008, 42,8% бідних у 2010 проти 38,7% у 2008 р.).
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У чому Ви вбачаєте сенс життя?
У сімейному благополуччі, у дітях та онуках як своєму продовженні
У матеріальному добробуті
У душевному спокої, у згоді з самим собою, у єднанні з природою
У соціальній справедливості, громадянській злагоді
У великому коханні до жінки/чоловіка
У можливості жити заради власного задоволення
У тому, щоб успішно планувати та організовувати свої дії
У демократичному розвитку суспільства
У досягненні висот професійної кар’єри
У реалізації творчих задумів
У тому, щоб бути сучасним, опановувати та використовувати нові технології
Важко відповісти
У популярності, публічному визнанні своїх заслуг
Ні в чому
У чомусь іншому
Не відповіли

Рис. 1. Характеристика системи цінностей людини в особистому житті у 2010 році, у %
до опитаних

На третє місце серед цінностей життя опитані поставили “душевний спокій, згоду з самим собою, єднання з природою” (40,4%). Ця цінність поєднує гармонійність
соціально-психологічного відчуття комфорту людини з природним оточенням. Люди
прагнуть до злиття з природою, і це є важелем до формування умов сталого розвитку
і розв’язання поточних проблем його досягнення. Інші цінності пов’язані з розвитком
людини, суспільства та удосконаленням суспільних відносин, що відповідає цільовим
орієнтирам сталого розвитку.
Серед соціальних чинників, які сприяють і людському, і сталому розвитку значну
роль відіграє психологічний настрій населення щодо майбутнього України. На питання
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“Які почуття у Вас переважають, коли Ви думаєте про майбутнє України?” відповіді
опитаних розподілились на користь позитивних сподівань. Найбільш вагомі почуття,
які охоплюють людей, коли вони думають про майбутнє України – це надія (56,4%),
оптимізм (25,1%), інтерес (19,7%), упевненість (11,2%). Серед негативних почуттів
переважають – тривога (29,1%), розгубленість (17,1%), страх (16,4%), безвихідність
(13,3%), песимізм (7,8%), байдужість (2,4%). Вагомість позитивних почуттів (118,8%)
на 32,7% більша, ніж негативних (86,1%). Оцінки респондентів щодо власного майбутнього мають більш вагоме та яскраве забарвлення щодо позитивних сподівань та
очікувань. Надія, оптимізм, упевненість, інтерес, задоволення, радість більш ніж у 2
рази вище, ніж негативні сподівання щодо власного майбутнього.
Соціальні чинники, які спричиняють формування сприятливих умов для майбутніх
перспектив країни та особи потребують підтримки та стимулювання. Але одночасно
діють негативні соціальні чинники, які перешкоджають становленню сталого розвитку. За результатами соціологічного опитування, саме характерні риси сучасного
українського суспільства є тим негативним важелем, який породжує ризики та загрози для майбутніх перспектив. Перші п’ять місць посіли – безладдя (52,5%), розруха
(36,4%), убогість (35,7%), протистояння (24,1%), безвихідність (19,7%). Поглиблюються ці негативні характеристики стану українського суспільства низьким рівнем
розвитку суспільних відносин та соціального потенціалу, які визначаються, насамперед,
високим рівнем недовіри людей до сімейного, виробничого, владного та іншого оточення, що не сприяє розвитку людського потенціалу українського суспільства.
Екологічні чинники сталого розвитку, їх вплив на розвиток людського потенціалу
зумовлюються загальною екологічною ситуацією в країні, що змінювалась у
залежності від обсягів та інтенсивності виробництва продукції, особливо промислової.
Незадоволеність станом дозвілля простежувалась найбільшою мірою з 1994 по 1998
роки, коли виробничі навантаження на підприємства тяжкої промисловості були високими, як і виробництво продукції. Не випадково, що саме з 1994 по 1998 роки кількість
опитаних, які визначили погіршення стану довкілля, коливалась у межах 71–78%.
Динаміку позитивних змін констатувала незначна кількість опитаних (від 2 до 5%).
При загальній позитивній тенденції щодо зменшення негативних оцінок екологічній
ситуації, які у 2010 році зменшились порівняно з 1994 роком на 32,8%, рівень тих, хто
констатує погіршення стану довкілля залишається високим. Він у 2008 році становив
47,5% опитаних, у 2010 – 45,1%.
Оцінка екологічного стану населення України, яка визначилась ситуацією за місцем
проживання протягом 2002–2010 років, показала позитивні тенденції щодо зміни несприятливого стану в Україні. Протягом восьми років негативна оцінка, яка включала
“вкрай неблагополучну” та “неблагополучну ситуацію” з 49,2% у 2002 році знизилась у
2010 році до 41,1%. А позитивні оцінки, які характеризували відносно благополучну “та
цілком благополучну” ситуацію, зросли з 18,6% у 2002 році до 37,5% у 2010 році (майже
на 20%). Але співвідношення негативних і позитивних оцінок залишається на боці негативних, які у 2010 році склали 41,1% опитаних, а позитивних на 3,6 менше (37,5%).
Наявність несприятливого екологічного стану зумовлена перш за все забрудненням
навколишнього середовища, де проживають люди.На друге місце серед небезпек, які
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викликають занепокоєння, опитувані поставили забруднення повітря автотранспортом,
яке з 2004 року має сталу тенденцію до зростання. На третє місце серед негативних
чинників, які зумовлюють ризиковий стан у житті населення, респонденти поставили
неякісне харчування через підвищений вміст шкідливих речовин у продуктах. З 2004
до 2010 року простежено тенденцію до зростання цього негативного чинника. У 2010
році майже 38% опитаних були занепокоєні низькою якістю продуктів харчування.
Забруднення повітря, води та ґрунтів через хімічні речовини і відходи виробництва
посіло четверте, п’яте та шосте місця за негативними оцінками респондентів. Забруднення повітря непокоїло у 2010 році 31,4% опитаних, води – 28,1%, а ґрунту – 21,7 %.
У всіх випадках простежено позитивну тенденцію до зниження ризиків забруднення
за цими причинами майже на 11–18% за вісім останніх років. Констатують наявність
радіаційного забруднення у 2010 році майже 20% опитаних. Позитивно оцінювало стан
навколишнього середовища у 2010 році 16,1% опитаних. Їхня кількість порівняно з
2002 роком зросла майже на 6%. Екологічні небезпеки зумовлюють негативні соціальні
наслідки, які виявляються у зниженні природних ресурсів для існування людей, у
погіршенні здоров’я населення, у зниженні умов та можливостей відтворювання та
розвитку людського потенціалу. Отже, екологічні небезпеки створюють простір ризиків
для розвитку людини, для її безпечної життєдіяльності, що гальмує і людський, і сталий
розвиток в Україні.
Висновки. Проведений аналіз щодо визначення взаємозв’язку концептуальних положень людського і сталого розвитку доводить, що Україна поки не досягла суттєвих успіхів ні в людському, ні в сталому розвитку. Забезпечення розвитку
людського потенціалу потребує визначення нових пріоритетів соціальної політики,
яка б орієнтувалася не лише на соціальний захист населення, але і на активізацію
його трудової, підприємницької, творчої активності, що сприятиме збереженню та
розвитку людського, культурного, інтелектуального, духовного і соціального капіталу
країни. Новою має стати й економічна політика, в основі якої мають лежати принципи
інноваційності та стійкості, справедливий розподіл благ, а метою економічного розвитку – людина, розкриття її можливостей. Це потребує інформаційного забезпечення
– становлення соціологічного моніторингу зі сталого і людського розвитку, врахування та залучення його результатів до прийняття управлінських рішень на всіх рівнях
управління. Синтез соціологічної і статистичної інформації є оптимальним рішенням у
діагностиці соціального стану людини і суспільства, їх безпеки та можливостей розвитку. Важливим є також формування концепції багатофакторного управління людськими
ресурсами, людським капіталом, людським розвитком як провідної соціальної цінності
суспільства загалом, як вирішального ресурсу економічного зростання.
Напрямами подальших досліджень мають стати методичні розроблення щодо
емпіричного вимірювання умов та можливостей для людського і сталого розвитку в
Україні.
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HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
O. Pankovа
Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine,
Shovkovychna Str., 12, Kyiv, Ukraine, 01021,
oks_pankova@mail.ru
Identified development priorities of Ukraine in the context of the overall process
of civilization. Disclosed to the state, conditions, risks and obstacles associated with the
development of sustainable and human development in the country. The relationship between
these concepts of social development using the results of monitoring studies. The state,
problems and prospects of information support of these processes on the basis of the available
resource base in the country.
Key words: human potential, human development, sustainable development, risk,
information.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
О. В. Панькова
Институт социологии Национальной академии наук Украины,
ул. Шовковичная, 12, г. Киев, Украина, 01021,
oks_pankova@mail.ru
Определены приоритеты развития Украины в контексте общих цивилизационных
процессов. Раскрыты состояние, условия, риски и препятствия, связанные со становлением устойчивого и человеческого развития в стране. Исследована взаимосвязь
между этими концепциями общественного развития с использованием результатов
мониторинговых исследований. Проанализировано состояние, проблемы и перспективы информационного обеспечения этих процессов на основе имеющейся в стране
ресурсной базы.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческое развитие, устойчивое
развитие, риски, информационное обеспечение.
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УДК 316.258

КЛАСИЧНА СПАДЩИНА ЯК ДЖЕРЕЛО ТА СТИМУЛ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
М. О. Соболевська
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033,
msobolevska@gmail.com
У статті розглянуто зв’язок сучасної соціологічної теорії із традицією класичного
соціологічного теоретизування. Соціологічну класику розглянуто як стимул і джерело розвитку сучасних теоретичних розвідок у соціології. На прикладі формування
принципових засад двох версій неофункціоналізму – Дж. Александера та Н. Лумана,
як послідовників парсонівської традиції в соціології, – представлено способи переосмислення класичних принципів структурного функціоналізму в сучасній соціологічній
теорії.
Ключові слова: історія соціології, сучасна соціологічна теорія, неофункціоналізм.

Актуальність теми. Завдання визначення особливостей сучасної соціологічної
теорії, окреслення її характерних рис і тенденцій розвитку не в останню чергу
передбачає пошук відповіді на запитання про джерела і стимули такого розвитку.
Очевидно, що першим і важливим джерелом розвитку соціологічної теорії завжди виступала сама соціальна дійсність: зміни, що відбуваються в суспільстві, стимулюють
пошуки адекватних пояснень і відповідей на запити суспільної практики. Водночас не
менш важливим стимулом розвитку саме сучасної соціологічної теорії стає абсолютна
творчість – розрив із очевидними, повсякденними уявленнями про події і речі. Джерело таких “епістемологічних розривів” знаходиться у критичній орієнтації наукової
раціональності, її полемічності, іманентній схильності до заперечення, що стає важливою ознакою сучасного соціологічного пізнання.
Не менш впливовим джерелом розвитку теоретичного мислення у будь-якій науці,
зокрема й соціології, стає звернення до класичної спадщини. Класична спадщина
відіграє визначальну роль у стимулюванні соціологічної уяви і пошуках відповіді на
складні питання. Свідчення цього – актуальність робіт соціологічних класиків: не
лише різноманітні ренесанси класиків соціології, що стали характерною ознакою розвитку соціологічної теорії кінця ХХ століття, або численні перевидання зібрань творів
авторів, які закладали основи соціологічної науки. Нове переосмислення класичних
ідей, дилем, проблем суспільного життя, що змінюються за нових умов і обставин,
стимулює пошуки нових відповідей на класичні соціологічні питання: про природу
соціальної реальності, про способи її дослідження і вивчення, про умови можливості
соціального порядку. Наслідування класичної традиції, так само як і критичний розрив
© Соболевська М. О., 2012
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із нею, сьогодні є важливим джерелом розвитку соціологічної теорії. Отже, метою
статті є визначення специфіки впливу класичної соціологічної спадщини на розвиток
сучасної теоретичної соціології.
Саме звернення до класичної соціологічної спадщини виступає одним із основних джерел розвитку сучасної теоретичної соціології. У цьому плані соціологічна
класика відіграє роль не лише сукупності еталонних знань і взірця для формування
соціологічної уяви і мислення. Справді, класична спадщина є і джерелом натхнення,
і певним науковим стандартом, і критерієм науковості сучасних соціологічних нововведень. Вона для соціальної теорії – взірець, загальновизнаний канон, відповідно до
якого упорядковується виробництво теоретичної продукції. З іншого боку, звернення
до класичних праць вносить у будь-яке дослідження елемент рефлексії, визначення
власних передумов, звернення до витоків формування проблем, що привносить до
суттєвих ознак сучасної соціологічної теорії таку характеристику, як рефлективність
– спрямованість на себе, перегляд умов і передумов свого існування, дисциплінарних
меж і специфіки професійної діяльності.
Скарбниця теоретичних ідей соціологічної дисципліни починає формуватися з
початку ХІХ століття і до наших днів. Тому вивчення історії соціології не є безглуздим
копанням у минулому. Традиція у соціологічній дисципліні надзвичайно сильна. Значна
частина понять, моделей, питань, проблем, що вивчаються сьогодні, успадковані від
майстрів минулого. Саме вони заклали базис, основу соціологічної будівлі, а їхні праці
досі не втратили актуальності. Роботи соціологів-класиків треба вивчати не лише як
історичні пам’ятки, у контексті того часу або у зв’язку із біографіями авторів, але й у
контексті нашого часу, оскільки їх основні ідеї у новому світлі представляють нашу
дійсність. Безсумнівно, їх треба сприймати критично і здійснювати необхідний відбір.
Ознайомлення із класичними працями та їх читання надзвичайно важливе для
відкриття нових поглядів і проблем, формулювання питань соціології, критичної їх
оцінки шляхом співставлення з нашими власними ідеями. У працях відомих соціологів
ХІХ–ХХ століть ми знаходимо взірці інтелектуальної роботи. За словами Р. Мертона, “проникнення до творчої лабораторії таких дослідників, як Дюркгейм і Вебер,
допомагає нам формувати норми гарного смаку при визначенні значущої соціологічної
проблеми – значущої передусім у теоретичному відношенні – і знайти шлях до її вдалого
рішення. Класика – це книги, які загострюють розум занурених у них читачів” [1, с. 164].
З цього приводу сучасний американський теоретик Дж. Александер пише: “Класикою є ті більш ранні праці з гуманітарних досліджень, які мають привілейований статус
щодо сучасних досліджень у цій же сфері... щодо звичайної праці середнього дослідника
у цій сфері. Ця відмінність береться до уваги як взірець, без попередньої демонстрації;
також враховується й те, що, як класичні, ці праці встановлюють фундаментальні
критерії у відповідній сфері” [2, с. 12]. Так, досить часто при кваліфікації або скоріше
при дискваліфікації (“Це – не соціологія”) і визначенні меж дисципліни останнім аргументом у дискусіях виступає звернення до того чи іншого класика.
З одного боку, класику можна розглядати як базовий елемент розвитку соціологічної
теорії, її ядро, що постійно оновлюється за рахунок нових поколінь соціологів. Тоді
список класиків вважається відкритим – до нього, окрім безсумнівних фігур, таких,
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скажімо, як Е. Дюркгайм та М. Вебер, належать не лише Г. Мід та Е. Гофман, а й
Л. Вітгенштайн і навіть М. Гайдегер.
З іншого боку, соціологічна класика – це певний етап становлення соціології,
який охоплює досить обмежений набір імен: М. Вебер, Е. Дюркгайм та Г. Зіммель.
Але класика – це не лише хронологічно визначений етап розвитку самої теорії, вона
також конструюється і сучасними соціальними теоретиками. Тому можна зустріти
різні точки зору на визначення ролі, яку відіграють теорії того чи іншого соціолога в
історії соціології як науки.
Звісно, кожен, хто займається історією соціологічної теорії, має можливість давати
своє трактування і розуміння значущості фігури того чи іншого теоретика-класика, однак у межах об’єктивного наукового аналізу і за такими ж об’єктивними критеріями, а
не суб’єктивних уподобань. Зважаючи на різноманіття підходів до історії соціологічної
думки, можна зробити висновок, що сфера самої соціології, і зокрема соціологічної
теорії, є сферою, висловлюючись словами П. Бурдьє, “боротьби за легітимне бачення соціального світу” [3, с. 191]. Вона безпосередньо пов’язана з процесами його
символічного впорядкування на практиці різними протидіючими суспільними групами.
Тому, оскільки соціолог, котрий вивчає суспільство, знаходиться не поза ним, а в ньому, то гарантією об’єктивності такої позиції “включеного спостереження” є постійна
рефлексія і визнання неминучої ангажованості самої позиції соціального теоретика,
залежності його наукових поглядів від конкретної історичної ситуації, в якій він знаходиться, та позиції у професійній структурі, яку він займає.
Звернення до класичної спадщини, осмислення, нова інтерпретація ідей і проблем, що
ставилися у працях класиків соціології, є одним із джерел розвитку сучасної соціологічної
теорії. Лише у зв’язку із минулими набутками і теоретичним досвідом можна зрозуміти
і зважити нові проблеми, що стоять перед сучасними соціологами-теоретиками.
Ще один важливий бік, що постає завдяки залученню до класичної соціологічної
спадщини, – це розуміння того, що світ соціології має багато вимірів, що він надзвичайно складний, і тому для його розуміння потрібно багато підходів. Як зазначає
П. Штомпка, “вивчення історії соціологічних теорій – важливий урок теоретичного
плюралізму, терпимості до різних версій і різноманітних поглядів, кращі ліки від
вузьколобого догматизму й ортодоксії” [4, с. 154].
Соціологічна класика відіграє не лише роль скарбниці, еталону знання, арсеналу методів, підходів і дослідницьких моделей, а виступає ще й арбітром у сучасних
дискусіях. Ба більше, вона є тим ядром соціологічної науки, навколо якого формується
дисциплінарна спільність. З приводу цього дуже точно зазначив “краєугольність класики” Дж. Александер, вказавши, що саме консенсусне визнання робить соціологічні
теорії класичними, вони – той центр відліку і коло ідей і проблем, від яких розходяться
нові дослідницькі напрямки, а дискутуючи, соціологи прагнуть зрозуміти один одного
[5]. Відстоюючи центральність класичної спадщини, Александер ніби пропонує теоретичну легітимацію того руху з відродження, що почався у 80-х роках ХХ століття
і отримав назву ренесансу – веберівського, зіммелівського, тенісівського у німецькій
соціології, неопарсонівського тощо.
Звернення до праць класиків сформувало певні перспективи такого ренесансно-
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го руху. Одна з них намагається вийти за межі традиційного тлумачення вчення, що
аналізується, її представники здійснюють спроби досягнути “синтезів” з теоретичними напрямками, які раніше видавались несумісними з оригінальним варіантом. Саме
такий шлях обирає американський соціолог Дж. Александер, неофункціоналізм якого
ґрунтується на “конвергенції” постулатів структурного функціоналізму, переосмислених
у контексті сучасних течій соціології, включаючи навіть такі розробки, які сприймаються як повна протилежність парсонівському проекту.
Модель теоретизування в соціології представляється Дж. Александером як така,
що складається із ядра та периферії. Американський соціолог пропонує розглядати
певну теоретичну традицію як таку, що становить собою ядро, що виказує опір будьяким змінам, а ширші – периферійні – галузі досліджень, що оточують ядро, як такі,
що виявляються схильними до постійних змін, завдяки яким і відбувається розвиток
соціологічної теорії.
Модифікації у периферійних областях науки відбуваються, за визначенням Дж. Александера, у двох напрямах: “удосконалення” і “ревізії”. Хоча обидва й спрямовані на збереження традиційних установок, однак між ними існує суттєва різниця. Так, соціологічні
дослідження, спрямовані на вдосконалення традиції, виходять із положення про її
внутрішню єдність і завершеність. У зв’язку з цим вони спрямовані на прояснення певних положень і розширення сфер застосування традиційних принципів. Ревізіоністські
ж дослідження основну увагу зосереджують на слабких місцях сформованої традиції,
через уточнення і прояснення яких відбувається спроба вирішити принципові завдання і
дати нові формулювання традиційним положенням. Однак, крім удосконалення і ревізії,
існує ще й реконструкція. Вона відрізняється від удосконалення і ревізії тим, що чітко
формулює свої розходження із засновниками певної традиції, висловлюючи при цьому
відкритість до інших традицій. “Реконструкція може оживити теоретичну традицію
навіть у тому випадку, коли створюються передумови для зародження нових” [6, с. 116].
Згідно з такою моделлю, соціальна наука розвивається не лише із бажання краще
зрозуміти і пояснити емпіричну реальність, і мета її полягає не лише у примноженні
знань і збільшенні кількості концептуальних можливостей. Основними рушійними
силами розвитку соціології, на думку Дж. Александера, стають конфлікт і конкуренція
між традиціями. Вдосконалення, ревізія та реконструкція – поняття, які характеризують відповідність між наступними теоретичними дослідженнями і традицією. Вони не
відображають рівень реального прогресу знання. Однак унаслідок таких теоретичних
змін відбувається збагачення традиції. Остання може спрощуватись чи ускладнюватись, але все це характеризує зміни самої соціологічної традиції. Процес наукового
обговорення, переключення наукового товариства з однієї теоретичної позиції на іншу
заохочують постановку глибоких питань і дискусій, що разом призводить до вдосконалення теоретичного та емпіричного поля діяльності. Тому, зазначає Александер, точніше
вести розмову не про розвиток, але про зсув у соціологічній науці.
Якщо з цих позицій – запропонованих понять і логіки аналізу – розглянути
історичний розвиток, наприклад, функціоналізму як традиції соціологічного теоретизування і місце в ньому соціологічної спадщини Парсонса, то можна пояснити виникнення версії неофункціоналізму, що представлений у роботах Дж. Александера та його
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послідовників, як реконструкцію зазначеної традиції. Поява робіт Парсонса ознаменувала етап оформлення функціоналізму в послідовну і близьку до свого завершення
теорію. Етап рутинізації, що слідував за появою основоположних праць структурного
функціоналізму, актуалізував проблеми вдосконалення і ревізії функціоналістської
традиції. Однак зсуви “наукової сприйнятливості” фактично делегітимізували зусилля
з відродження функціоналізму, навіть поставивши під питання його життєздатність.
Водночас в утвореному теоретичному та історичному кліматі постали нові питання, що
свідчили про новий зсув у науці. Наслідком такого зсуву став вступ функціоналістської
традиції у новий етап – реконструкції, результатом якого і стала поява неофункціоналізму.
Отже, неофункціоналізм, за версією Дж. Александера, виникає як результат логічного
розвитку функціональної традиції і знаменує перехід до нової, реконструкційної фази
осмислення класичної теорії.
Інший варіант неофункціоналізму, запропонований у працях німецького соціолога
Н. Лумана, презентує спробу ревізіоністського осмислення теоретичної спадщини
Т. Парсонса і функціоналізму загалом. Уточнення та пояснення, нова інтерпретація
та постановка нових завдань стають стратегічними принципами розвитку такого
ревізіоністського типу переосмислення класичної функціоналістської спадщини.
Висхідна точка луманівської теоретичної побудови – прагнення вирішити кризу
класичного функціоналізму 50-х років, представники якого, на думку Н. Лумана, ще
не звільнилися від “онтологічного детермінізму” і, відповідно, пояснювали функцію
як “закріплені відносини між особливими причинами й особливими наслідками” [7,
с. 52]. Відповідно до позиції самого Лумана, будь-яка вимога тлумачити соціальний
феномен каузально передбачає “детерміністську онтологічно-метафізичну концепцію
соціального порядку” [8, с. 27]. Луман звертає увагу на такий факт: доти, доки функція
розглядається як певний інваріант (дія, яка повинна бути виконаною), не можна запобігти закидам противників функціоналізму з приводу того, що функціональний підхід,
який формувався під знаком боротьби із каузальністю (тобто пошуком не функцій, а
причин, що породжують суспільні явища), насправді виявився приховано каузальним
і телеологічним, оскільки розглядав функцію як кінцеву мету, а отже, як “цільову причину” явищ, що пояснюються. Ідея Лумана полягає у тому, щоб позбавити функціоналізм від спроб пошуку будь-яких констант, замінити поняття про функцію як необхідний результат. На думку Лумана, функція не є результатом, але вона є регулятивною
сенсовою схемою, що організує сферу порівняння еквівалентних результатів. Звідси
випливає, що метою неофункціоналістської соціології такого роду буде не пояснення
необхідності або можливості відносин між причинами і наслідками, але визначення
відношення “функціональної еквівалентності” між різноманітними можливими причинами, беручи до уваги проблематичність наслідків.
Луман переконаний, що структурний функціоналізм Парсонса має суттєвий недолік – передусім це підтримка “застарілої думки” про те, що мета науки полягає у
встановленні причинно-наслідкових зв’язків, а “функція” – лише частина, особливий
випадок “причини”. На думку Лумана, правильніше розглядати останню (причину) як
особливий вид функціонального зв’язку. Якщо для Парсонса первинною і визначальною
щодо функції є структура, то Луман вважає первинною функцію, а не структуру. Тим
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самим він намагається відмежуватись від каузальності структурного функціоналізму,
де всі елементи системи необхідні і корисні. Замість цього він пропонує представити
структури у вигляді проблем, тобто з’ясувати не їх функції, а те, які структури могли б
виконувати певні функції. Це означає, що кожна структура може бути замінена іншою,
еквівалентною відносно функції, яку вона виконує. Отже, не структурний функціоналізм, а функціональний структуралізм є основним методологічним підґрунтям його
концепції.
Перевага функціонального структуралізму полягає саме у тому, що ця теорія здатна провести розрізнення між структурою і процесом і дає змогу розглядати його як
“диференціацію дійсності”, як аспект “проблеми комплексності”. Теорія, запропонована Луманом, розглядає функцію диференціації структури і процесу в редукції комплексності, що відбувається шляхом подвійної вибірковості. Коли ми маємо справу із
високим рівнем комплексності, виявляється вигідним і навіть необхідним здійснення
редукції як виходу певних можливостей. Однак для цього необхідно вивести загальний
і відносно незмінний “код” значень, у межах якого і відбувається конкретний вибір попередньо структурованих альтернатив. Звідси Луман робить висновок, що “структура
є проектом змісту до невизначеності, тобто скоріше селективно-вибірковою роботою,
ніж директивною напередвизначеністю”. Саме селекція додає інформативного і одночасно спрямовуючого сенсу. Тоді як свій сенс вона отримує завдяки тому, що розкриває
невизначеність світу і визначає обсяг можливостей, який відповідає горизонту часу і
місткості людської свідомості.
Отже, неофункціоналізм, за Луманом, характеризується неприйняттям субстанціональної реальності та особливим типом теоретичних конструкцій. Абсолютизація
функції по відношенню до структури є радикалізацією функціоналізму. Якщо виходити
з двох типів теоретичної орієнтації у постановці проблеми адекватного тематизування
суспільного життя – перший з яких передбачає єдину соціальну гармонію, порядок і
ставить питання про основу і причини відхилень від такої гармонії; другий спрямований на перетворення у проблему самого порядку як такого, то німецький соціолог
обирає другий шлях.
Отже, зрозуміло, що примноження соціального знання – не замкнене коло одних
і тих самих проблем, що виникають і актуалізуються за нових умов, але в старому
вигляді. Однак у соціологічній теорії знаходиться місце і для новаторських відкриттів,
оригінальних підходів і парадоксальних висновків. Хоча традиція відіграє важливу роль,
розроблені положення, принципи, парадигми можуть також відіграти роль замкненої
кімнати, з якої важко знайти вихід. Однак і в таких випадках розвиток примноженого
соціологічного знання відбувається разом із розробкою, нетрадиційною інтерпретацією
або концептуалізацією висновків, що були сформульовані раніше, в тому числі на
ґрунті інших соціогуманітарних наук. Отже, тенденція до синтезу різних традицій
соціологічного аналізу, до створення соціологічної теорії, яка б включала все різноманіття дослідницьких підходів і надбань соціологічної думки, – найпомітніше явище
соціології останнього часу.
Генералізуючий дискурс, синтезування класичної спадщини і її переосмислення
в нових контекстах відповідно до змін і викликів сучасного світу стає характерною
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прикметою соціологічного знання і мислення сьогодення. Такий дискурс являє собою
щось на зразок суперечок і суперництва всередині дисципліни між послідовниками
різних традицій, шкіл, напрямів. Він зародився разом із становленням соціології як
окремої галузі наукового знання і самостійної дисципліни і залишається головною
формою розвитку соціологічного теоретизування в наші дні.
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The article examines the relationship of contemporary sociological theory and
sociological tradition of theorizing. Sociological Classics is presented as stimulus and a source
of modern theoretical exploration in sociology. In the case of formation of the basic principles
of the two versions of neofunctionalism, presented in J.C.Alexander’s N. Luhmann’s works
as a T.Parson’s followers in sociology, discussed ways of rethinking the classical structural
functionalism in contemporary sociological theory.
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КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК И СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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В статье рассматривается связь современной социологической теории и традиции
социологического теоретизирования. Социологическая классика представляется как
стимул и источник развития современных теоретических поисков в социологии. На
примере формирования базовых принципов двух версий неофункционализма, представленных в творчестве Дж. Александера и Н. Лумана, как последователей парсонианства
в социологии, рассмотрены способы переосмысления классического структурного
функционализма в современной социологической теории.
Ключевые слова: история социологии, современная социологическая теория,
неофункционализм.

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6. С. 211–216
Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. 2012. Issue 6. P. 211–216

УДК 316.354:629.33

НОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ РУХІВ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Л. Ф. Камінська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 64, м. Київ, Україна, 01601,
kaminska_i @ukr.net
У статті проаналізовано екологічний рух як “екологічний ресурс” громадянського
суспільства, нові екологічні практики суспільства масового споживання, транскордонний рух у глобальному суспільстві.
Ключові слова: екологічний рух, інвайронменталізм, екоактивізм, екопрактики.

Виклики та ризики глобального суспільства викликають особливий інтерес
соціологів (Л. Бевзенко, О. Стегній, М. Тисячнюк, О. Усачева, О. Яницький) до альтернативних екологічних практик та особливостей сучасного екологічного руху. В умовах
розвитку громадянського суспільства на теренах пострадянського простору особливої
значущості набуває проблематика дослідження соціального активізму, соціальної
включеності, що реалізуються у діяльності нових суспільних рухів. Метою статті є
осмислення нових підходів до аналізу екологічних рухів в умовах постіндустріального,
глобального, пострадянського просторів.
Екологічна соціологія формується одночасно з першими масовими протестами на захист природного довкілля в 60-х – 70-х роках ХХ століття. Дослідження
західних соціологів (Д. Моррісон, Д. Філд, Р. Бедж, С. Альберт) присвячені вивченню
громадської думки щодо проблем інвайронменталізму. Соціологічний підхід пояснює
перехід від традиційних до сучасних промислових суспільств та практики захисту від
негативних наслідків цих процесів. Антропологічний підхід трактує внутрішнє життя
територіальних спільнот, їх взаємовідносини з ландшафтом. Український соціолог
О. Стегній доводить, що сучасний “зелений” рух як явище соціального життя
міжнародної спільноти пройшов на своєму шляху три стадії розвитку. На першій
(природоохоронній) його прихильники ставили за мету створення національних парків,
заповідних територій незайманої людиною природи, здійснення заходів щодо максимального збереження спадщини, яка виникла у процесі природного розвитку землі. На
другій стадії (захисту середовища) розроблялись активні заходи, які допомагали природі
зберегти її натуральні багатства ландшафту. На третій, власне екологічній, “зелений”
рух постав як ініціатор формування активної екологічної політики, спрямованої на
економічні, соціальні та культурні зміни, необхідні для виживання людства і збереження
природи [8, c. 42–46].
© Камінська Л. Ф., 2012
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У 80-х роках ХХ ст. була запропонована нова екологічна парадигма
(У. Каттон, Р. Данлеп). Сутнісна характеристика парадигми зводилася до твердження:
усвідомлення масштабів прийдешньої екологічної кризи вимагає “зміщення парадигми” як у суспільстві загалом, так і в соціології зокрема у напрямку нової екологічної
парадигми, передусім серед учених, які працюють у галузі суспільних і природничих
наук [8, с. 18–19].
Російський соціолог О. Яницький вважає, що кінець ХХ – початок ХХІ ст.
демонструє два історичні зрушення:
1. Глобалізація соціально-економічних практик, що зумовлює ризики великих та
малих екосистем (Всесвітній соціологічний конгрес 2010 року, що відбувся у Швеції
(м. Гетеборг), проголосив актуальність проблеми екологічних мегаризиків та катастроф,
здатних непередбачувано змінити інституційне та життєве середовище; конфлікти за
світові природні ресурси та їх інформаційне забезпечення як стратегічно важливий
інструмент світового панування; посилення контрекологічних рухів, що конструюються
правлячими елітами) [11].
2. Перехід від вертикальної моделі пізнання до суспільно–наукової. Модель
включає мережу конкуруючих акторів (владні структури, бізнес-спільноти, громадські
ініціативи, неурядові організації, суспільні рухи, ЗМІ), що поширюють “приховані
моделі соціальної дії”. Завдання соціологів полягає у дослідженні та реконструюванні
системи взаємодій цих акторів. В умовах високої швидкості розповсюдження ризиків
соціальний досвід локальних спільнот має значні переваги, оскільки дає швидкі
відповіді на виклики глобальних структур. Екологічна культура місцевої спільноти
домінує над науково-технічними інноваціями [10].
У США та країнах Західної Європи ідеї культурної раціональності підтримує рух
за екологічну справедливість, що пропагує відносно рівноцінний розподіл екологічних
ризиків у всіх верствах суспільства. Теоретики суспільного руху доводять, що існуючі
в цих країнах політичні інститути та їх базові цінності є джерелом екологічних та
культурних проблем. Тому у виробництві соціального знання провідну роль повинні
відігравати громадські експерти та суспільні рухи. Функції колективних акторів такі:
вплив інституту науки, взаємодія із вченими ініціативних груп (суспільна експертиза); громадська дія – захист від фрагментації соціологічного знання; мобілізуюча
функція суспільних рухів; практика публічної дії; соцієтальні функції руху, боротьба
за рівноцінний розподіл ризиків у суспільстві; формування нових альтернативних
стратегій споживчої моделі розвитку [10].
Екосоціологи Заходу та США, зокрема Р. Данлеп, виділяють три типи активізму чи
політичної орієнтації громадської екологічної організації: нейтральну, реформістську,
протестну; спеціальну екологічну дипломатію як основну форму активізму; радикальну
екологію – активізм, спрямований на перебудову суспільства, покращення якості життя
(самоорганізація місцевих спільнот). Англійські автори більше уваги надають низовій
(grassroots) політично активній проекологічній діяльності у вигляді “зелених партій” та
політичних рухів. Західні соціологи акцентують увагу на формі та характері діяльності
громадських екологічних організацій. Організаційний підхід включає взаємопов’язані
чинники – існуюче невдоволення, доступ до політичної арени, сприйняття екологічних
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проблем, ресурси та підтримку активізму. Громадянське суспільство – політична арена, де групи, що самоорганізуються, рухи, індивіди, відносно автономні від держави,
намагаються виявляти цінності, створювати асоціації та солідарності, просувати свої
інтереси [9].
Російські соціологи розробили інший підхід до інтерпретації екоактивізму.
Відмінність ціннісних установок активності спричинює об’єднання у різні екологічні
рухи (консерваціоністи, екоанархісти, альтернативісти, традиціоналісти, екополітики,
екотехнократи). До структури екологічного руху включені екологічні організації, що
спираються на людські ресурси (соціальний капітал), професійні організації – відносно
інституціоналізовані та працюють за міжнародною екологічною проблематикою,
залучені до міжнародних проектів.
Проблематикою екологічних рухів як типу соціальної організації громадянського
суспільства займається група наукових співробітників інституту соціології РАН під
керівництвом О. Яницького. Еволюція російського екологічного руху, що визначається
політичними можливостями активності, представлена у таких фазах: пасивна фаза –
60-х років; активна – 80-х; легалізація та зниження активності – 90-х рр.; відтворення
в “ринковому” контексті після 93-го року; масові акції екологічного протесту на місцях
– 2008 рік. Аналізуючи етапи розвитку екологічного руху, О. Яницький приходить
до висновків, що лідером екологічного руху виступає інтелігенція; з часом у цей рух
дедалі більше включається академічна спільнота російських регіонів; зростає розрив
у цілях і тактиці між “транснаціоналами” та місцевими активістами екологічного
руху; завдання соціології – розвиток екосоціології, мета – дослідити подвійну локально-глобальну та професійно–громадянську сутність екологічного руху, принципову
відмінність поглядів еліти (”зверху”) та людей вулиці (“знизу”) [10]. Щодо українського
екологічного руху, то він представлений громадськими об’єднаннями у формі клубів,
товариств, професійними, науковими асоціаціями та групами, громадськими фондами, неприбутковими асоціаціями (природозахисні організації “Зелений світ”,“Зелене
майбутнє”, рух “Зелений фронт”; об’єднання професійних екологів; туристичні групи, які мають екологічні проекти). Головними сферами діяльності екологічного руху
в Україні є збирання і поширення екологічної інформації, екологічні акції протесту,
проведення громадської екологічної експертизи, розроблення і здійснення освітніх
програм [7, с. 103–105].
За результатами моніторингу за 2009–2011 роки, що проводить Центр дослідження
суспільства, екологічні протести в Україні включають дві групи протестних дій:
пов’язані з проблемами довкілля та з біоетикою. У 2010 році зафіксовано 144 екологічні
протестні дії. Тематика протестів: загроза природним територіям (вирубування лісу),
загальні проблеми довкілля (зміна клімату, раціональне використання природних
ресурсів), проблема бездомних тварин, використання тварин у їжу, для виробництва
одягу, умови утримання тварин у зоопарках та дельфінаріях. Український екологічний
протест має ненасильницький та конвенційний характер [6, с. 45]. Нові соціологічні
підходи пов’язують розвиток екологічних рухів із способами життя суспільства масового споживання. Під впливом нової соціокультурної реальності формуються нові
екологічні практики.
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Об’єктивістський підхід акцентує увагу на незворотності процесу “надмірного задоволення потреб”, що веде до вичерпання ресурсів. У такому контексті екологізм – це
усвідомлена екологічна діяльність, прикладами якої є інвайронментальна мобілізація,
участь у рухах на захист навколишнього середовища або в екологічних організаціях.
Феноменологічний підхід пояснює екологізм як новий культурогенний міф, що сприяє
створенню нових спільнот, які самоорганізуються, оформлюються в соціальні рухи та
пропонують альтернативні моделі соціокультурних практик у сучасному суспільстві.
Екопрактики, що пов’язані з екоспоживчими стилями, сприяють розвитку екологічних
рухів за споживання екологічно чистої продукції (Рух фриганів заперечує споживацтво,
мінімізує споживчі ресурси. Рух веганів – радикальне вегетаріанство, що заперечує
вживання продуктів, пов’язаних з насиллям та вбивством тварин). Екологізм як стиль
життя пропонує альтернативну модель руху екологічних поселень (Світова мережа
екопоселень (�������������������������������������������������������������������������
Global�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Ecovillage��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Network������������������������������������������������
), завданням якої є “підтримка розвитку екопоселень у світі; розбудова міжнародної, національних та регіональних мереж екопоселень;
створення організаційної структури для підтримки руху екопоселень у світі; просування
ідеї сталого розвитку спільнот” (�������������������������������������������������
GEN����������������������������������������������
). Рух екопоселень в Україні основними завданнями екопоселенців вважає: відновлення зв’язку між людиною і природою, розкриття
людиною свого потенціалу, нове відношення до землі, природи, сім’ї) [1, с. 107–112; 3].
Важливими чинниками екомодернізації є виникнення наднаціональних інститутів,
відкриті можливості для недержавних акторів, зміна позиції, ролі, ідеології екологічних
рухів. В умовах глобалізації основний акцент дослідників спрямований на зміни структури та функцій екологічних транскордонних рухів. Характеристиками таких рухів
виступають нематеріальні (постматеріалістичні) цінності, мобілізація широких мас,
міжнародна солідарність, мережева структура, залучення до процесів публічних та
приватних рішень.
Перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі можуть включати: визначення фреймінгу, соціальної мережі, соціального капіталу, форм мобілізації екологічного
руху. Також актуальними є дослідження громадянської сутності екологічного руху,
вивчення молодіжних екологічних ініціатив як ресурсу екологічного руху.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ
ПОНЯТТЯ “КАР’ЄРА” З ПОЗИЦІЙ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
В. С. Біскуп
Тернопільський національний економічний університет,
вул. Грушевського, 115/14, м. Збараж, Україна, 47300,
vbiskup@gmail.com
У статті із позицій суспільно-гуманітарних дисциплін та соціології зокрема
здійснено теоретичний аналіз змісту поняття “кар’єра”, витлумачено його системне
розуміння як комплексу цільового (телеологічного), креативно-праксеологічного, результативно-кумулятивного, професійного, організаційно-синергетичного компонентів,
об’єднуваних навколо кар’єрної компетентності як інтегративної характеристики особи-творця кар’єрного та життєвого шляху.
Ключові слова: кар’єра, кар’єрна компетентність, екстеріоризація, інтеріоризація,
поняття, феномен.

Для детального і повного розуміння феномену кар’єри доречно системно
проаналізувати різноманітні підходи до вивчення означеного явища і з’ясувати його
зміст. Термінологічна плутанина і невизначеність унеможливлюють адекватне розуміння
важливих складових соціального життя, обмежують цілісне бачення предмета вивчення.
Вочевидь, потреба у чітких і несуперечливих категоріях не викликає сумніву. Наявність
коректних дефініцій, що відображають суть предмета пізнання, вносить порядок у світ
проявленої дійсності, спрощує його вивчення. Однозначність і чіткість поняттєвого
апарату – це воднораз ефективність пізнавальних процедур, які здійснюються над
обсягом, змістом і значеннєвим наповненням відповідних понять. Міждисциплінарна
інтеграція у дослідженні феномену кар’єри є вкрай важливою: поряд із філософською
та психологічною інтерпретацією поняття необхідною є його препарація на конкретні,
придатні для емпіричної фіксації і, відповідно, виміру соціальні факти (за останню
складову відповідає саме соціологія).
Феномен кар’єри знаходиться у полі зору представників багатьох наук, зокрема
психологів, економістів, соціологів. До того ж “кар’єра” – одне із центральних понять менеджменту, фахівців у галузі управління персоналом, корпоративної культури. Залежно від потреб теорії та практики кар’єру розглядають з різних позицій, які
висвітлюють ті чи інші її сторони, виокремлюють складові, що вбачають важливими
окремі дослідники.
Вивчення кар’єри як специфічного соціального та індивідуально-психологічного
феномену у вітчизняній науці набуло поширення порівняно недавно, із моменту розпаду
© Біскуп В. С., 2012

218

В. С. Біскуп

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

Радянського Союзу. До цього часу термін “кар’єра” не входив до тезауруса спеціалістів ні
у сфері психології, ні у галузі соціології чи економічної теорії. Досліджуючи особливості
переміщення усуспільнених індивідів у соціально-професійному просторі, механізми
та специфіку зазначених процесів, науковці зазвичай оперували такими конструктами, як “професійне самовизначення”, “професійний життєвий шлях”, “професійна
діяльність”, “трудові переміщення”, “професійна мобільність” тощо. На сучасному
етапі відбулося значне зростання зацікавленості вчених різних наукових напрямків
проблемами професійної активності, закономірностями соціальних та психологічних
детермінант реалізації трудового потенціалу особистості. Незважаючи на доволі значні
напрацювання у царині дослідження кар’єри, постає потреба у більш чіткому визначенні
основних сутнісних характеристик цього явища. Аналіз різноманітних трактувань та
визначень кар’єри свідчить про дискусійність і неоднозначність розуміння її основних
складових та вихідних положень.
Сутнісний зміст поняття “кар’єра” відображає термін “просування”, тобто “рух
уперед”. Для опису кар’єри як процесу використовують такі синоніми, як “зростання”,
“перехід”, що відображають процес просування особи у заданому напрямі. Важливими
у змістовому плані тут є показники часової перспективи діяльності людини і широта
сфер її життєздійснення, а також цільовий зв’язок конкретної діяльності й активності.
Наведені особливості впливають на складність та неоднозначність пояснення феномену кар’єри, вимагають розроблення його цілісної концепції. У контексті згаданої
властивості кар’єри (її інтенційності) видається за доцільне розпочати змістовий розгляд
поняття “кар’єра” з його етимологічного наповнення.
Вважається, що цей термін потрапив до наукового обігу з повсякденного вжитку.
Проте досі немає загальної думки про те, з якої мови прийшло до нас слово “кар’єра” –
італійської чи французької. Кар’єра (італ. carriera) – біг, життєвий шлях, поприще, від лат.
carrus – віз, візок – швидке й успішне просування у службовій, суспільній, науковій та
іншій діяльності [1, с. 314 ]. Сучасні словники трактують поняття “кар’єра” як швидке,
успішне просування у службовій, науковій та іншій діяльності, досягнення слави, вигоди
тощо, рід занять [2, с. 525]; кар’єра (фр. carriere) – просування у службовому чи іншому
виді діяльності, досягнення популярності, слави, діяльність на певній ниві [3, с. 420].
Аналіз наукової літератури дає підставу трактувати поняття “кар’єра” у вузькому та
широкому значеннях. У першому випадку, аналізуючи кар’єру з позицій ефективності
професійної діяльності, відомий фахівець у сфері психології професіоналізму А. К. Маркова розуміє кар’єру як професійне просування, фахове зростання, як етапи сходження
людини до професіоналізму, перехід від одних його рівнів, етапів, ступенів до інших, як
процес професіоналізації (від вибору професії до оволодіння нею, згодом закріплення
професійних позицій, оволодіння майстерністю, творчістю). Результатом кар’єрного
сходження у широкому розумінні є високий професіоналізм людини, досягнення
професійного статусу. У більш вузькому ракурсі кар’єра – це суто посадове просування, коли мовиться не тільки про оволодіння рівнями і ступенями професійності, а й
про досягнення певного соціального статусу в професійній діяльності, зайняття певної
посади. Цей тип кар’єри починається з вибору престижної професії і охоплює досягнення в ній соціально визнаних стандартів у професійному повсякденні [4, с. 123–127].
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Огляд літературних джерел показав, що у підходах до термінологічного визначення
поняття “кар’єра” існують як невиправдано лаконічні та “локальні” дефініції, так і надто
розширені. Прикладом першого випадку є таке визначення: кар’єра – це послідовність
посад, які займає співробітник у межах однієї організації [5, с. 128]. Інші вчені використовують зазначене поняття кар’єри не тільки для позначення заняття у професійній
сфері, а й для розуміння зайнятості домогосподарок, матерів, тимчасових і сезонних
працівників, учнів [6, с. 428]. Варто зауважити, що за такого підходу відбувається
невиправдане розмивання терміна “кар’єра” як наукового поняття. Видається аргументованим для позначення позапрофесійних ролей вживати інший термінологічний
апарат. Не заперечуючи суспільної ваги множини соціальних статусів та ролей, які
людина займає і виконує протягом свого життя, існує потреба у розмежуванні понять,
за допомогою яких вони описуються і вивчаються.
Серед інших визначень поняття “кар’єра” у науковій та науково-популярній
літературі помітні такі дефініції:
•
зробити кар’єру означає досягнути престижного становища у суспільстві
і більших повноважень, більш високого статусу, престижу, влади, більшої
кількості грошей; при цьому мається на увазі престижність з погляду широкої
громадської думки [7, с. 5];
•
кар’єра – це результат усвідомленої позиції і поведінки людини у галузі
трудової діяльності, який пов’язаний із посадовим чи професійним зростанням. Кар’єру, як траєкторію свого службового просування, людина вибудовує
сама, співвідносячи її з особливостями внутрішньо- і позаорганізаційної
реальністі та головне – зі своїми власними цілями, бажаннями та установками [8, с. 218];
•
ділова кар’єра – поступове просування особистості у якій-небудь сфері
діяльності, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і
розмірів винагороди, пов’язаних з певною діяльністю; просування вперед
заздалегідь обраним шляхом діяльності, досягнення популярності, слави, збагачення, індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивіда,
пов’язана з трудовим досвідом і діяльністю протягом робочого життя людини
[6, с. 428].
Є. О. Могільовкін дотримується розуміння кар’єри з позицій психологоакмеологічного підходу і розглядає кар’єрне зростання не тільки (і не стільки) як просування щаблями організаційної ієрархії, а як процес реалізації людиною себе, своїх
можливостей у професійній справі, досягнення особистістю свого “акме” [9, с. 35].
І. Г. Гнедіна описує кар’єру як особистісний проект, що складається з таких
компонентів [10, c. 10]:
1) цільовий (цілі, проекти, орієнтації, завдання, домагання, мотиви, атитюди, бажання, потреби, прагнення, цінності, смисли);
2) процесуальний (засоби, стратегії, тактики, темпи, етапи, періоди, фази);
3) результативний (досягнення, зміни ролей і позицій, професійна компетентність
та ефективність, професійне і посадове зростання).
Перевагами такого підходу до розуміння кар’єри є акцент на внутрішніх
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(психологічних, внутрішньоособистісних) компонентах носіїв кар’єри, розгляд планів,
мотивів, цілей їх кар’єрного просування з позицій індивідуального осмислення місця
у структурі професійних відносин.
У соціологічній науці існує своя традиція розгляду кар’єри. У широкому значенні
кар’єра визначається як загальна послідовність етапів розвитку людини в основних
сферах життя (сімейній, трудовій, відпочинку) [11, c. 67]; як загальна схема життя,
що складається з низки епізодів і подій та охоплює не тільки просування життєвим
шляхом, а й усі значимі зміни на ньому [12, с. 304]; послідовність займаних індивідом
робочих місць в ієрархічній системі трудової діяльності суспільства, а також сам процес
переміщення працівника з нижчих позицій на вищі [12, c. 306]. У вузькому витлумаченні
поняття “кар’єра” пов’язується із динамікою стану та активності особистості у трудовій
діяльності, тобто із прогнозованим шляхом її бюрократичного сходження.
Вітчизняні вчені [13, c. 7], проаналізувавши наявні визначення кар’єри, отримали
такі узагальнення:
•
кар’єра пов’язана як з індивідуальною, так і з соціальною основою людини
та її діяльністю;
•
кар’єра пов’язана із соціальною мобільністю особи;
•
у будь-якій ієрархії (виробничій, майновій, соціальній, адміністративній
тощо) присутня кар’єра;
•
кар’єра охоплює досягнення успіху в широкому діапазоні сфер діяльності
– службовій, науковій, суспільній та ін.;
•
у всіх визначеннях аналізованого терміна присутня ознака успіху: “успішне
просування”, “шлях до успіхів”, а також результат досягнення успіху;
•
важливим бачиться розуміння кар’єри і як процесу, і як його результату.
Отже, проведений аналіз дав змогу обґрунтувати підхід до кар’єри як до процесу і результату узгодження потреби усуспільненого індивіда в самовираженні й
самозреалізуванні з інтересами суспільства в максимальному використанні його трудового потенціалу.
Низка наведених визначень дає підстави розглядати кар’єру як складно
організований комплекс соціально-психологічних, індивідуально забарвлених оцінок
у розумінні людиною свого місця в соціальному просторі на тлі об’єктивно заданих
критеріїв, які визначають напрямок та розвиток її життєактивності. Вочевидь, у кар’єрі
перетинаються особистісні та суспільні інтереси. Тому критеріями вдалої кар’єри є
задоволеність особи життєвою ситуацією (суб’єктивний критерій) і соціальний успіх
(об’єктивний критерій). Відтак об’єктивна, зовнішня сторона кар’єри – це послідовність
професійних позицій, які обіймає людина, а суб’єктивна, внутрішня сторона – це те, як
вона сприймає свою кар’єру, який її образ професійного життя і власної ролі в ньому.
Зазначені трактування аналізованого поняття не вичерпують усіх відмінностей,
які можуть спіткати дослідника на шляху розуміння осягнення сутності кар’єри.
Вчені, які працюють у сфері вивчення кар’єрних процесів, зазначають, що залежно
від ракурсу погляду, феномен кар’єри щоразу позиціонується у своєрідному вимірі.
Для психології кар’єра постає як проблема вибору професії, засіб самореалізації чи
компонент індивідуальної життєвої структури. Для соціальної психології кар’єра –
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це індивідуально опосередкована реакція на рольові вимоги, які надходять ззовні.
Соціологія вивчає кар’єру в плані реалізації різноманітних соціальних ролей, економіка
– як результат розподілу робочих місць і капіталу. Політологи розглядають кар’єру
з позиції реалізації особистого інтересу, потреб у владі, в багатстві, у престижі чи
автономії в межах існуючих політичних інститутів. Кар’єра входить у предметне поле
таких наук, як історія, що вивчає взаємний вплив кар’єри видатних людей та історичних
подій, і географії, передусім у ракурсі взаємозв’язку між географічними умовами та
станом трудових ресурсів [14, с. 10].
Спроба об’єднання різних методологічних підходів до розуміння сутності кар’єри,
зокрема об’єктивістської та суб’єктивістської парадигм, належить російському
досліднику В. К. Шаповалову. Вчений зазначає, що кар’єра – це “рух та становище (статус) людини як суб’єкта трудової діяльності у системі соціальних, економічних, ділових,
майнових та інших відносин, які зумовлені співвідношенням між її особистісними
позиціями, ресурсами і соціально-економічною ситуацією (зовнішніми умовами, обставинами, які складаються в конкретний період життєвого шляху) [15, �������������
c������������
. 153]. Конкретизуючи окреслений підхід, учений доходить висновку, що кар’єра представляє
собою різною мірою збалансоване співвідношення, взаємодію двох процесів. Перший
з них – це процес внутрішнього розвитку людини (професійне та особистісне зростання, зміна особистісних ресурсів, зростання суб’єктивності в ситуаціях змін кар’єри
тощо), який відбувається протягом реалізації кар’єри. Другий – процес зовнішнього
руху носія кар’єри в освоєнні соціального простору в широкому значенні і кар’єрного
простору зокрема.
У доповнення до вищесказаного у структурне поле кар’єри науковці включають
різноманітні блоки, виокремлюють певні структурно-функціональні одиниці. Так,
Я. А.Чернишов, проаналізувавши низку підходів до пояснення внутрішньої побудови кар’єри, обґрунтовує такі її компоненти: особистісна організація, особистіснодіяльнісне втілення, соціокультурний простір та професійне довкілля [16, c. 20–21]. На
думку інших учених, до найбільш значимих складових кар’єри як об’єкта управління
відноситься сама особа (передусім її психофізіологічні та особистісні особливості), її
кар’єрні цілі і можливі шляхи їх досягнення, а також зовнішнє оточення, яке постійно
впливає на носія кар’єри [17, c. 12].
Критична рефлексія окресленої сукупності визначень поняття “кар’єра” дає
підстави обґрунтувати сутнісні компоненти та змістові блоки, що у взаємодоповненні
описують феномен кар’єри як процес і результат діяльності людини з освоєння
соціального простору.
Схематично функціональні складові кар’єри як багатокомпонентного феномену
індивідуального та суспільного життєреалізування особистості зображено на рис 1.
Перший компонент описує цільову (телеологічну) складову кар’єрного процесу.
Кар’єра, як активна, діяльнісна складова людського життя, формується і реалізується
через постановку опрацьованих людиною цілей, планів, орієнтирів, етапних і фінальних
задумів. До системи її уявлень про майбутнє долучаються й інші компоненти, серед
яких, з одного боку, мрії, фантазії, які становлять бажану, але не обов’язкову картину
майбутнього, а з іншої – переживання і тривоги, очікування неприємних подій, які,
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ймовірно, можуть відбутись у житті кожного і яких, наскільки це можливо, потрібно
уникнути [18, c. 16]. При цьому постановка цілей, конструювання планів, визначення
орієнтирів – феномени свідомості, котрим властива динамічність, себто змінність
упродовж людського життя, зважаючи як на досвід пережитого, так і на перспективи
майбутнього. Тому зовсім не обов’язково, щоб людина відразу ставила перед собою всі
цілі, яких вона потім досягає на своєму життєвому шляху. Зазвичай люди коректують й
уточнюють свої прагнення (цілі), зважаючи на мінливість буденних ситуацій, зовнішніх
умов, власного досвіду.

2. Професійно змістова складова

1. Цільова
(телеологічна)
складова

Кар’єрна
компетентність

5.Результативнокумулятивна
складова

3.Організаційносинергетична
складова

4. Креативнопраксеологічна
складова

Рис. 1. Змістові компоненти поняття “кар’єра”

Креативно-праксеологічний компонент кар’єри зосереджується навколо ідеї про
те, що тільки активна, творча, організована діяльність особистості забезпечує досягнення поставлених цілей та заздалегідь спланованих заходів. Кар’єра не формується сама
по собі, а постає як безперервний процес реалізації задуманих особистісних стратегій,
тактик, заходів, наслідком яких є досягнення бажаного результату. О. В. Авілов
підкреслює, що праксеологічно людські прагнення – це завжди “прагнення до змісту,
подолання складності, розвитку, цілісності, вмотивованості, володіння, діяльності, і
навіть до рефлексії” [19, c. 174]. І кар’єрний процес спроможний їх активізувати, адже
він вимагає доцільної діяльності з перетворення та зміни особистісних якостей та
соціального простору за допомогою освоєння широкого кола продуктивних кар’єрних
стратегій, тактик та методів. Отже, названий компонент охоплює вибір і реалізацію
суб’єктами кар’єри ефективних та дієвих кроків і практично зорієнтованих методів,
які сукупно гарантують успішну реалізацію поставлених цілей і завдань.
Професійно-змістовий компонент охоплює сукупність достатніх для виконан-
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ня робочих завдань знань, норм, умінь, навичок, цінностей, набутих особою протягом спеціального навчання та у процесі трудової діяльності, а відтак забезпечує
реалізацію кар’єрних цілей, сприяє її просуванню щаблями власне професійної,
соціальної, адміністративної, майнової ієрархії. Загалом, наявність професіоналізму
є константою для людини сучасної цивілізації та імпліцитно пов’язана із її особистісним
задіянням до активного суспільного життя. Проте досягнутий рівень професійної
майстерності – це лише стартова можливість до висхідної мобільності, сприятливий шанс інтегруватись у професійне довкілля нового, мереживного, типу. Поряд із
розвитком фахової компетентності сучасний працівник має оволодівати і кар’єрною
компетентністю. Успішність його сходження щаблями соціальної ієрархії, окрім
об’єктивно-стратифікаційних параметрів соціального простору та якісних показників
набутих професійно важливих якостей, визначається вмінням конструктивно підходити
до оцінки особливостей саме кар’єрного часопростору, враховувати закономірності
ринку праці, миттєві зміни у власному професійному повсякденні, зважати на об’єктивні
перепони і суб’єктивні уподобання у різних сегментах суспільного виробництва.
Організаційно-синергетичний компонент характеризує ту обставину, що кар’єра
здійснюється не у вакуумі, а зумовлена сукупністю різнонаправлених, подекуди амбівалентно
спрямованих траєкторій розвитку. Для здійснення кар’єри необхідні як індивідуальноособистісні (психомоторні, темпераментні, характерологічні), так і зовнішньо впорядковані
(організаційні, управлінські, структурні) чинники та умови. Загалом, кар’єрний процес
– це соціально орієнтований, організаційно упорядкований шлях просування особистості
в системі координат соціального простору. Вчені, які вивчають і досліджують кар’єру,
ведуть мову про існування особливого виду соціального простору – кар’єрного. У предметному виразі кар’єрний простір – це ієрархія посадових, професійно-кваліфікаційних,
формальних і неформально-рольових статусів [20, с. 44]; сукупність посад в організаційній
структурі, які задають необхідні умови для реалізації професійного досвіду спеціаліста
[9, с. 314]. На нашу думку, саме організаційний компонент поєднує в собі прагнення
особистості до самореалізації та сукупність тих об’єктивних, незалежних від конкретних
носіїв кар’єри умов, які їй сприяють чи перешкоджають у досягненні цілей. Отож адекватна,
цілеспрямована діяльність зі створення сприятливого кар’єрного простору як зі сторони
носіїв кар’єри, так і самої організації, є суттю названого компонента кар’єри.
Результативно-кумулятивний компонент постає як підсумковий і водночас як
перехідний етап у змінах та перетвореннях у процесі кар’єрного розвитку особистості.
За змістом він відображає набір досягнутих вершин та значимих переходів, які були
здійснені особою у професійному і приватному житті. Причому результат кар’єри
– це завжди динамічна змінна, оскільки кожне досягнення або продукує інші здобутки, або нівелюється історичним часом. Він має подвійну природу – внутрішню,
суб’єктивно-осмислену сторону та зовнішню, об’єктивну (спостережувану). Перша
характеризується змінами в соціальному статусі, збільшенням матеріальної винагороди, професійним та посадовим зростанням, розширенням сфери ділового впливу.
Натомість друга складова результативності кар’єри головно зводиться до сумарного
примноження різних видів капіталу (соціального, культурного, людського, монетарного), який вільно спрямовується особою на задоволення різноманітних потреб (як
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базових, вітальних, так і у самозростанні та самоактуалізації), на отримання цінного
досвіду, який становить підґрунтя для наступних переміщень, на утвердження власного
соціального самопочуття, тобто на “емоційно-оцінкове ставлення індивіда до системи
соціальних відносин і до свого місця в даній системі” [21, c. 20].
Підсумовуючи вищенаведений огляд підходів до розуміння змісту поняття “кар’єра”,
пропонуємо таке визначення: кар’єра – одна з форм життєтворчості особистості, сукупність
станів, процесів та результатів, які характеризують динаміку освоєння людиною-професіоналом
соціального простору, зокрема професійного. Результатом кар’єри є досягнення поставлених
цілей у відповідних сферах життєдіяльності. Кар’єра постає не просто як пересування особи
у соціальному та професійному просторі, послідовна зміна позицій у ньому, а головно як
найоптимальніше використання нею культурного, освітнього, професійного капіталів за умов
стрімкої зміни вимог і зростаючої конкуренції на ринку праці.
Системним компонентом, який поєднує між собою різноманітні структурні утворення
кар’єри, сприяє їх прояву та реалізації, є кар’єрна компетентність. Аналіз наукових джерел та
наші особисті розвідки у сфері кар’єрної проблематики дають підстави розуміти під кар’єрною
компетентністю інтегральну характеристику суб’єкта кар’єри, яка визначає його здатність
вирішувати типові та нестандартні професійні та позапрофесійні завдання, які виникають
у реальних виробничих, життєвих, комунікативних ситуаціях. Названа компетентність –
багатовимірне утворення, яке складається з окремих компетенцій, під якими розуміються
індивідуально-особистісні, соціально-комунікативні та професійні особливості і навички,
важливі для досягнення успіху в реалізації кар’єрної програми [22, с. 86].
Варто зазначити, що кар’єрна компетентність не тотожна окремим знанням,
умінням, навичкам, мотиваційним та ціннісним характеристикам індивідів. Кар’єрна
компетентність – це, насамперед, особлива конфігурація зазначених елементів,
комбінування яких відбувається не стільки в процесі їх отримання, скільки завдяки їх
активному засвоєнню через практичну діяльність. Використовуючи формалізований
науковий апарат, співвідношення процесу набуття компетенцій з результатом, яким
виступає компетентність, можна сформулювати так. Інтеріоризовані та відповідно
скомпоновані у власному досвіді індивіда кар’єрні компетенції через процес їх практичного засвоєння екстеріоризуються у вигляді кар’єрної компетентності як готовності
і здатності діяти у різноманітних площинах кар’єрного простору.
Зважаючи на наведені вище думки та аргументи, кар’єрна компетентність
характеризує особистість з позиції її внутрішньої здатності зустрітися з кар’єрним
середовищем та ефективно функціонувати у ньому. Кар’єрна компетентність є поняттям, яке віддзеркалює результат формування кар’єрного потенціалу, що складається
з необхідних знань, умінь і є наслідком попереднього досвіду, усвідомленого впливу
на власне життя, з однієї сторони, та цілеспрямованого впливу зовнішніх чинників,
з іншої. За такого розуміння, кар’єрна компетентність входить в систему готовності
особистості до кар’єри як результуючий елемент послідовного набуття низки кар’єрних
ресурсів (необхідних ментальних та поведінкових властивостей), які трансформують
потенційну готовність до кар’єри в актуальну.
Напрямки подальших розвідок вбачаємо у більш детальному дослідженні
компонентів кар’єрної компетентності, емпіричних показників кар’єрної компетентності
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(виділення яких є передумовою соціологічної фіксації рівня професійної компетентності),
діагностиці суб’єктів кар’єри на предмет володіння ними необхідними знаннями, навичками, вміннями, які сукупно уможливлюють ефективну реалізацію кар’єрних планів
і життєвих задумів.
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The paper is a theoretical analysis of the notion of “career”, it is interpreted as a
systematic understanding of the complex target, praxeology, efficient, professional and
organizational components that are grouped around a career competence as an integrative
characteristic of the individual creator of career and life path.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
“КАРЬЕРА” С ПОЗИЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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Тернопольский национальный экономический университет,
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В статье �����������������������������������������������������������������
с позиций общественно-гуманитарных дисциплин и социологии в частности о�����������������������������������������������������������������������
существляется теоретический анализ содержания понятия “карьера”, истолковывается его системное понимание как комплекса целевого (телеологического),
креативно-праксеологического, результативно-комулятивного, профессионального,
организационно-синергетического компонентов, объединяемых вокруг карьерной
компетентности, как интегративной характеристики личности-творца карьерного и
жизненного пути.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СКЛАДОВИХ ПОНЯТТЯ
“СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА”
Д. А. Жиров
Донецький державний університет управління,
м/н Мирний, буд. 9, кв. 10, м. Макіївка, Україна, 86156,
fili@i.ua
Мале підприємництво відіграє чималу роль у процесі розвитку в Україні основ
громадянського суспільства. Це підсилює увагу до проблем підприємців та стимулює
наукове співтовариство на пошук шляхів покращення вітчизняного бізнес-середовища.
Проте досі не можна казати про значні успіхи в цьому відношенні. Функціонування
підприємництва все більше тяжіє до некерованості, відсутні чіткі механізми регулювання підприємницької діяльності. Особливо це помітно в контексті розширення функцій підприємництва та набуття ним рис соціального інституту. Актуальним
стає дослідження нових напрямів діяльності підприємців, у тому числі соціальної
відповідальності підприємництва.
Ключові слова: бізнес, соціальний інститут, соціальна відповідальність, взаємодія.

Невикликає сумніву той факт, що в процесі розвитку України як самостійної держави мале підприємництво відігравало значну роль у формуванні ринкових відносин.
Проте не тільки економічна складова є ціллю підприємницької діяльності. Все частіше
в науковій літературі мале підприємництво розглядається як агент суспільних відносин,
тобто наділяється певними соціальними правами та зобов’язаннями. Тому набуває
актуальності дослідження соціальної відповідальності підприємництва, навіть на рівні
потрактування терміна “соціальна відповідальність” та виявлення основних складових
цього поняття. Останнє зумовлено відсутністю у науковому дискурсі однозначного
бачення та визначення соціальної відповідальності.
Зазначимо, що явище соціальної відповідальності досить активно вивчають
як закордонні, так і вітчизняні науковці. Згідно з позицією Д. Роулза [6], соціальна
відповідальність, як і соціальні права, є обов’язковим аспектом будь-якої соціальної
взаємодії. П. Рікер визначає два напрями соціальної відповідальності: юридичну –
тобто фіксовану, та моральну – нефіксовану. На його думку, простежується тенденція
деформації юридичної відповідальності та зміщення центра тяжіння в бік моральної.
Відповідно значення соціальної відповідальності особи прямо пропорційно її повноваженням, бо чим більш “значний” суб’єкт, тим більшої шкоди він може завдати
своїми діями [5].
Звернемося до вітчизняних досліджень. Як визначає А. Черемніна [3], соціальна
відповідальність є сферою меж, рамок поведінки людей, вимог суспільства до індивіда,
наприклад, таких як обов’язок надавати звіт про свою діяльність перед особою чи
© Жиров Д. А., 2012
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організацією, які до звіту закликають. За визначенням Р. І. Косолапова та В. С. Маркова [1], соціальна відповідальність – це диктована об’єктивними та суб’єктивними
умовами необхідність індивіда обрати такі способи дій, які б сприяли досягненню
поставленої мети.
Певною мірою вирізняється визначення, сформульоване М. Д. Табуновим, що
розкриває соціальну відповідальність як обов’язок особистості обрати таку лінію
поведінки, яка б максимально відповідала потребам суспільного розвитку. Дослідник
акцентує увагу на суспільних потребах, що відрізняє це визначення від попередніх,
сфокусованих на персональних цілях суб’єкта відповідальності.
Про соціальну відповідальність як про категорію для позначення міри вільного
прояву соціальним суб’єктом свого обов’язку і права обирати в конкретних умовах
оптимальний варіант ставлення до дійсності, виходячи з прогресивних інтересів
суспільства, пише О. Ф. Плахотний [4]. Досліджувати цей феномен, на думку науковця, необхідно у нерозривному зв’язку з категоріями свободи, необхідності,
соціальної активності, діяльності, спілкування та способу життя. Це дає змогу виявити певні особливості соціальної відповідальності. По-перше, вона передбачає свободу
суб’єкта відповідальності. По-друге, соціальна відповідальність нерозривно пов’язана
з необхідністю дотримання соціальних норм, правил поведінки. Загалом дослідник
вважає, що низька відповідальність зумовлюється ситуацією необов’язковості дотримання будь-яких норм.
Продовжуючи тенденцію урахування соціальної корисної дії, В. П. Андрюшенко
та В. С. Бакіров у визначенні терміна “соціальна відповідальність” виходять з того, що
вона є мірою відповідності дії соціальних суб’єктів взаємним та суспільним вимогам та
нормам. Таким чином, соціальна відповідальність виступає засобом підтримання та вдосконалення суспільної комунікації, що зумовлює конструктивне існування суспільства.
Означені автори сформулювали визначення соціальної відповідальності, згідно з яким
– це система орієнтацій і цінностей індивіда, що відображає інтереси тих чи інших
соціальних спільнот, а також соціально спрямована діяльність, в основі якої лежать
пріоритети суспільства [8].
Своє бачення запропонувала І. М. Вітковська [2], визначаючи соціальну
відповідальність як характеристику дій соціальних суб’єктів, що відображає виконання ними соціальних вимог, відповідність їхньої поведінки суспільним нормам та
інтересам, усвідомлення наслідків своїх дій для найближчого оточення. Одним із головних чинників, що стимулює розповсюдження практик соціальної відповідальності
в суспільстві, є наявність сталих соціальних вимог, норм та інтересів, що слугують
орієнтирами для суб’єктів соціальної взаємодії.
Також питання соціальної відповідальності досліджує Л. М. Хижняк, акцентуючи
увагу на соціальній відповідальності влади. Таку відповідальність дослідниця розглядає
як індикатор якості життя населення, бо діяльність владних структур формує думку
населення, яка має зворотній зв’язок у вигляді голосування на виборах, звісно, за умови
дотримання елементарних демократичних основ [9].
Привертає до себе увагу дослідження О. В. Федорової, сфокусоване на цільовій
аудиторії соціальної відповідальності та її зворотному зв’язку, який є проявом конструк-
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тивного діалогу із суспільством. У ході деталізації поняття соціальної відповідальності
зосереджено увага на потребі розвитку певного контексту, створенні умов для розповсюдження практик соціальної відповідальності. Дослідниця виокремлює такі складові
соціальної відповідальності:
відповідальність менеджменту – аспекти, пов’язані з діяльністю
підприємства, тобто стабільність, зважена політика стосовно персоналу,
коректність у відносинах з партнерами, конструктивні зовнішні зв’язки,
суспільна орієнтація;
відповідальність підприємства – як елемент соціальної структури,
підприємство зобов’язане враховувати суспільні потреби для досягнення
своїх цілей;
особистісна відповідальність визначає цілі працівника або підприємця, його
мотиви, які повинні бути узгоджені з мотивами підприємства як активного
актора суспільних відносин;
відповідальність підприємництва як інституту – під цим аспектом дослідниця
визначає підприємництво як інструмент та один із головних чинників
суспільно-економічного розвитку [7].
За результатами попереднього огляду літератури можна зробити висновок, що вивчення соціальної відповідальності набуває значної актуальності. Частина дослідників
дотримуються позиції, згідно з якою соціальна відповідальність складається з досягнення власних цілей соціальним суб’єктом. Інші наполягають на необхідності вивчення
соціально корисної дії в межах прояву соціальної відповідальності. Проте небагато
науковців заявляють про необхідність зворотного напряму активності, від суспільства
до суб’єкта відповідальності. Завдяки цьому повинно формуватися поле взаємодії для
розповсюдження соціально відповідальних практик.
З урахуванням цих уточнень сформулюємо власне визначення поняття “соціальна
відповідальність” – це форма конструктивної суспільної діяльності суб’єкта, що
проявляється в ході його взаємодії із соціальним середовищем. З цього визначення
бачимо, що для розвитку соціальної відповідальності необхідний суспільний діалог.
Не варто розраховувати на суспільно-позитивну діяльність на “порожньому місці”.
Остання повинна бути закріпленою правами чи вигідною для суб’єкта зворотною дією.
Тепер перейдемо до визначення складових елементів соціальної відповідальності.
З наведених визначень можна виокремити, найперше, персональну відповідальність
працівника як суб’єкта, який через власну мотивацію формує цілі діяльності
підприємства, та відповідальність підприємства як одиниці соціально-відповідальних
відносин. Остання включає в себе:
прогресивну та динамічну бізнес-діяльність;
поважне ставлення до партнерів;
увагу до персоналу та споживачів;
сприяння формуванню позитивного та безпечного зовнішнього середовища
в економічному та соціальному аспектах.
Соціальна відповідальність підприємництва як форма суспільних відносин,
на думку більшості зазначених авторів, складається безпосередньо з соціальної
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відповідальності підприємства та індивіда. Але чи можна вважати такий зміст
самодостатнім та відповідним певному цілому, номінованому як “соціальна
відповідальність підприємництва”? У такому наповненні форми утворюється обмежене
сприйняття явища. Мається на увазі, що, незалежно від створених умов, підприємство
та індивід можуть проявляти соціальну відповідальність. При цьому залишається неврахованим контекст, створений суспільством (як носієм моральних норм) та владою
(носієм права).
І нехай безпосередня кількість суб’єктів соціальної відповідальності залишиться
незмінною (індивід та підприємство), доцільно доповнити перелік акторів, що активно впливають на розвиток цього явища в суспільстві (варто звернути увагу на те, що
виявлені елементи залишаються в межах “соціальності” та справді формують явище
відповідальності стосовно один одного). Тож, можемо говорити про таких акторів:
особистість; підприємство; суспільство; влада.
Їх зв’язок проявляється в таких аспектах відповідальності: індивіда перед
підприємством; підприємства перед індивідом; підприємства перед суспільством;
суспільства перед підприємством; підприємства перед владою; влади перед підприємством.
Загалом, попередній критичний огляд наявних у науковій літературі визначень
“соціальної відповідальності” засвідчив відсутність універсального та комплексного
бачення цього поняття й самого соціального явища соціальної відповідальності, зокрема соціальної відповідальності підприємництва. Результатом цієї наукової розвідки є
авторське бачення можливого визначення терміна “соціальна відповідальність” з урахуванням та доповненням низки основних складових цього явища, з’ясуванням ролі
контексту соціальної відповідальності індивіда та підприємства, а також деталізацією
основних агентів соціальної відповідальності. Згідно з цим, агентами соціальної
відповідальності, на рівні з підприємством та індивідом, можна вважати владу як
носія правових норм та суспільство – носія норм моралі.
Зрештою бачимо, що категорія “соціальна відповідальність” являє собою
багатовимірну цілісність, що складається з певного набору елементів та взаємодії між
ними. Форми, в яких зв’язок є однобічним або недостатньо щільним, не виправдовують свого значення та не є функціонально успішними. Власне це ми і спостерігаємо
сьогодні у повсякденних практиках представників малого підприємництва, пов’язаних
із соціальною відповідальністю.
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ESSENCE AND COMPONENTS OF THE CONCEPT
OF “SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS”
D. Zhyrov
Donetsk State University of Management,
m/n Мyrnyj, 9/10, Mаkijivka, Ukraine, 86156,
fili@i.ua
Small-scale business plays a significant role in the development process in the
foundations of civil society in Ukraine. This reinforces the attention to the problems of
entrepreneurs and stimulates the scientific community to search for the ways to improve
the national business environment. However, there`s still not much progress in this regard.
Functioning of business tends to be more and more unmanageable, there are no clear
mechanisms for the regulation of business activity. This is especially noticeable in the
context of expanding the functions of business and the acquisition of the features of a social
institution. This condition makes the scientific study of social responsible entrepreneurship
very important and up to date.
Key words: business, social institution, social responsibility, cooperation.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПОНЯТИЯ “СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”
Д. А. Жиров
Донецкий государственный университет управления,
м/н Мирный, дом. 9, кв. 10, г. Макеевка, Украина, 86156,
fili@i.ua
Малое предпринимательство играет немалую роль в процессе развития в Украине
основ гражданского общества. Это усиливает внимание к проблемам предпринимателей
и стимулирует научное сообщество на поиск путей улучшения отечественной бизнессреды. Однако до сих пор нельзя говорить про значительные успехи в этом отношении.
Функционирование предпринимательства все более тяготеет к неуправляемости, отсутствуют четкие механизмы регуляции предпринимательской деятельности. Особенно
это заметно в контексте расширения функций предпринимательства и приобретения
им черт социального института. Актуальным становится исследование направлений
деятельности предпринимателей, в том числе социальной ответственности предпринимательства.
Ключевые слова: бизнес, социальный институт, социальная ответственность,
взаимодействие.
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КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРАВОСВІДОМОСТІ:
СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Т. С. Марусяк
Львівський національний університет ім. І. Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
tasia.vasilieva@rambler.ru
У статті досліджено когнітивний компонент правосвідомості як складову її структури поряд з оціночним та поведінковим компонентами. Висунуто гіпотезу про те,
що когнітивний компонент може виступати як показник рівня правосвідомості і як
індикатор наявності деформацій чи їх джерело. Досліджено поняття “функціональна
грамотність” та його аплікацію до аналізу правосвідомості. Наведено методику та дані
авторського дослідження правових знань жителів Львівської області.
Ключові слова: правосвідомість, когнітивний компонент правосвідомості,
функціональна грамотність, правова функціональна грамотність, індекс об’єктивних
правових знань, індекс суб’єктивних правових знань.

Правосвідомість як масова, так і індивідуальна є складним переплетінням
знань, ідей, поглядів, переконань, оцінок щодо правової дійсності, що мають вияв у
правомірний чи протиправній поведінці соціальних суб’єктів через формування мотивів
та установок.
Однією з умов утвердження в Україні правової держави є високий рівень
правосвідомості громадян, що означатиме їх неухильне дотримання закону на
особистісному та інституціональному рівні для забезпечення соціального порядку.
Актуальним завданням для соціологів є дослідження реального стану
правосвідомості та виявлення можливих проявів її деформацій1, які можуть бути
вкорінені у будь-якому з компонентів правосвідомості.
Методологічну основу дослідження структури правосвідомості становлять праці
В. С. Бреднєвої, О. А. Гулевича, А. І. Оверченка, І. А. Омельчука, А. Р. Ратинова,
О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко.
Структуру правосвідомості можна зобразити як єдність когнітивного, оціночного
(за В. С. Бреднєвою, соціально-психологічного) та поведінкового компонентів. Перший полягає у поінформованості, сукупності правових знань та способів їх застосування (знання юридичних норм та можливостей їх застосування, знання принципів
1

Під деформаціями правосвідомості ми розуміємо перекручену картину правової дійсності
у свідомості індивідів під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що полягає у
відсутності чи неповноті правових знань, неправильному та неадекватному оцінюванні
права та його ролі, корисливих мотивах та нелегітимних установках.
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функціонування правової системи, органів юридичної сфери), другий – включає
оціночне сприйняття правової дійсності (діяльності правоохоронних та судових органів,
рівень довіри до них, оцінка засобів задоволення своїх законних потреб та захисту
інтересів, сприйняття права як цінності тощо), третій – установки та мотиви, що є основою поведінкових моделей особистості та готовністю до дії. Без сумніву, всі компоненти
між собою тісно пов’язані, зокрема знання формують оціночні ставлення, а останні є
основою мотивів поведінки (правомірної чи протиправної) соціальних суб’єктів.

ПРАВОСВІДОМІСТЬ
ЗНАННЯ → ОЦІНКИ → МОТИВИ,
УСТАНОВКИ

ПРАВОВА ПОВЕДІНКА

Рис. 1. Структура правосвідомості та її взаємозв’язок з правовою поведінкою

Метою нашої розвідки є аналіз когнітивного компонента правосвідомості, який
гіпотетично може виступати як показником рівня правосвідомості, так і індикатором
наявності деформацій чи їх джерелом.
Актуальність. У сучасному світі одним з ключових ресурсів особистості виступає
інформація або знання. Знання є продуктом життєвого досвіду та основою для прийняття рішень чи вибору моделі поведінки. Соціалізація та самореалізація у будь-якій
суспільній сфері вимагає обізнаності з її основними принципами та нормами. Особливо
це актуально для правової сфери, адже у ній функціонування забезпечується лише формальними, тобто задекларованими нормами, додержання яких є загальнообов’язковим,
незалежно від національних, релігійних чи моральних переконань. У деклараціях
представників влади, у Національній програмі правової освіти населення [9], висновках
теоретичних робіт, засобах масової інформації звучить завдання “підвищення рівня
правових знань, забезпечення необхідного рівня правових знань”, проте якою насправді
є якість цих знань в українців достеменно не відомо, та і яким обсягом знань повинна
володіти пересічна людина, ніде не визначається.
Правознавці О. В. Зайчук і Н. М. Оніщенко вважають, що критерієм ефективності
процесу правового виховання є “знання права”, тобто своєрідний запас правових знань
про правові принципи, конкретні правові норми і законодавчі акти, з дією яких людина
має справу найчастіше у професійній трудовій діяльності, побуті, громадському житті,
сім’ї. Це своєрідний мінімум правових знань і уявлень, який потрібний людині для
правильної орієнтації у складній системі правових відносин, для регулювання особистої
поведінки і оцінки поведінки інших осіб, для виконання вимог закону [6].
Ми вважаємо, що кількість та якість правових знань, їх системність, усвідомленість
можуть говорити про рівень правової свідомості конкретної особистості або ж соціальної
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групи. На нашу думку, людина повинна не лише володіти певною кількістю правової
інформації, а й осмислювати її, вміти узагальнити та застосувати у певній ситуації,
використати для захисту своїх порушених прав чи інтересів. Цей процес має й іншу
сторону, яка полягає у деформаціях когнітивного компонента, що можуть мати вияв у
недостатній обізнаності, хибності, фрагментарності правових знань або використанні
їх у власних корисливих цілях або навіть злочинних намірах.
Ми погоджуємось із А. М. Столяренком, який вважає, що про рівень правової
свідомості свідчить наявність чотирьох складових: 1) правової освіченості (наявність
певних знань, поглядів і переконань, що дають змогу розуміти роль права, правопорядку, оцінювати їх як умову нормального життя та розвитку суспільства); 2) правової
вихованості; 3) правової навченості (знання мінімуму нормативно-правових актів,
можливостей, порядку і правил юридичних форм захисту своїх прав, наявність навичок і вмінь правомірної поведінки в юридично значимих ситуаціях та ін); 4) правової
розвиненості [10, с. 42–43].
“Мінімум знань”, на нашу думку, є суб’єктивною категорією, яка важко піддається
теоретизуванню. В нашій розвідці ми пропонуємо вжити термін “функціональна
грамотність” та аплікувати його до аналізу когнітивної складової правосвідомості.
Поняття “функціональна грамотність” вживається здебільшого у роботах педагогів
у такому значенні: “здатність людини вступати у відносини із зовнішнім середовищем
і максимально швидко адаптуватися й функціонувати в ньому” (Н. В. Дудко [5, с. 113]),
“спосіб соціальної орієнтації особистості, що інтегрує зв’язок освіти (в першу чергу
загальної) з багатоплановою людською діяльністю; індикатор суспільного благополуччя
(С. Г. Вершловский, М. Д. Матюшкіна [3, с. 140–144]), “уміння вирішувати життєві
завдання в різних сферах діяльності на основі прикладних знань, здатність вирішувати
стандартні завдання в різних сферах життєдіяльності” (О. Е. Лебедєв [8]).
Ми вважаємо, що поняття “функціональної грамотності” становить низку знань з
різних сфер (політичної, культурної, економічної, правової), вмінь їх реалізовувати для
нормальної життєдіяльності в соціумі. Відповідно, можливим є виділення складових
чи видів функціональної грамотності. Зважаючи на тематику нашого дослідження, ми
будемо брати до уваги поняття “правова функціональна грамотність”, тобто кількість
правових знань, що об’єктивно необхідна для функціонування у суспільстві відповідно
до правових норм. Актуальність вживання та дослідження цього поняття зумовлена
наявністю у ст. 68 Конституції України положення про те, що “незнання законів не
звільняє від юридичної відповідальності” [7].
Поняття “правова функціональна грамотність” вживається у роботах К. М. Гавриш,
Т. Ю. Герцог, С. Г. Вершловского, М. Д. Матюшкіної. Дані емпіричних досліджень правових знань представлені у працях О. І. Дмітрієвої, Л. М. Балабанової та А. В. Кіндратової.
Російські науковці С. Г. Вершловский, М. Д. Матюшкіна у своєму дослідженні
виділяють індикатори функціональної грамотності, одним з аспектів якої, на їхню думку, є правова і суспільно-політична грамотність, що означає уміння відстоювати свої
права та інтереси, пояснювати розходження у функціях і повноваженнях президента,
уряду, парламенту, пояснювати розходження між кримінальними, адміністративними
і дисциплінарними порушеннями, аналізувати та порівнювати передвиборні програми
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кандидатів [3, с. 140–144]. Окрім цього, вони пропонують можливість емпіричного
виміру такого набору вмінь за допомогою шкали “так, умію” (+1 бал), “важко відповісти”
(0 балів) та “ні, не вмію” (-1 бал). За даними опитування російської молоді, показник
правової та суспільно-політичної грамотності у 2005 році становив 0,2, що є найнижчим
серед інших видів функціональної грамотності.
Емпіричне дослідження правових знань учнів було проведено педагогом
О. І. Дмітрієвою [4]. У своїй методиці вона виходила з положення про те, що правові
знання передбачають розуміння основних загальнотеоретичних та конституційних понять (“держава”, “право”, “правова норма”, “закон”, “правопорушення”, “основні права,
свободи та обов’язки людини і громадянина України”, “верховенство права”). Для вивчення стану сформованості правових знань старшокласників зі зниженим слухом вона
провела експеримент, у якому взяло участь 136 дітей – учнів 9–10 класів спеціальних
шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями слуху, за допомогою методик незакінчених
речень та творчих завдань. У результаті дослідження було сформовано висновок про
недостатній рівень правових знань учнів. На питання про розподіл влади в Україні та
основний Закон близько 30% учнів змогли дати правильні відповіді.
Методика визначення рівня правових знань була використана психологами
Л. М. Балабановою та А. В. Кіндратовою [1]. Для визначення правової обізнаності
ними було задано 7 спеціальних запитань, які стосувались судової практики курсантамправознавцям і студентам-соціологам. Результати опитування показали, що курсанти
добре обізнані у галузях права (близько 86% правильних відповідей), а студенти, що
не здобувають юридичної освіти, є менш обізнаними (65%).
Представлені методики мають свої переваги, адже спрямовані на вивчення реальних правових знань із використанням якісних методів. Недоліком є їх локальний
характер, тобто важкість застосування у масових опитуваннях. Наведені результати
досліджень доводять актуальність обраної нами теми та необхідність подальшої розробки методик її емпіричного вивчення.
Здебільшого в емпіричних соціологічних дослідженнях про стан когнітивного
компонента правосвідомості свідчать показники самооцінки власних знань. Наявність
реальних правових знань може відрізнятись від того, наскільки людина відчуває себе
обізнаною. У нашому дослідженні [1] ми спробуємо співвіднести ці два показники.
Респондентам буде запропоновано оцінити достатність своїх знань у різних сферах
законодавства: сімейного, трудового, конституційного, цивільного, кримінального,
адміністративного, процесуального за п’ятибальною шкалою, коли альтернатива “1”
означатиме “зовсім не обізнаний у цій сфері”, а “5” – “знань у цій сфері цілком достатньо”. Водночас у межах нашої методології ми спробуємо перевірити реальні знання у
цих сферах. Питання стосуватимуться віку, з якого настає кримінальна відповідальність
та є можливість вступати у шлюб, до якого суду потрібно звернутись у випадку порушення прав органом державної влади, яким є термін щорічної основної відпуски
тощо. Отже, загалом суб’єктивна оцінка правової обізнаності мешканців Львівської
області виглядає так (див. табл. 1):
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Таблиця 1
Суб’єктивна оцінка власної правової обізнаності мешканців Львівської області

Процесуального
Адміністративного
законодавства
Кримінального законодавства
Цивільного законодавства

13,1

26,1

Сімейного законодавства

12,5

26,4

0%

21,0

28,1

31,3

24,6

5,6

17,6

6,7
5,1
11,6
13,6

21,4

26,1

19,9

19,2

30,7

30,2

14,7

15,0

27,1

28,8

19,9

Конституції

Трудового законодавства

28,8

27,8

18,1

6,1

15,7

26,4

28,9

22,8

19,4

9,7

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Я зовсім необізнаний у цій сфері
Не вистачає знань суттєвих аспектів
Важко відповісти
Не вистачає знання лише окремих аспектів
Знань цілком достатньо

На питання якою мірою Вам не вистачає знань трудового законодавства 31,3%
респондентів зазначили, що їм не вистачає знання лише окремих аспектів, 24,6% не
змогли визначитись, 15% відповіли, що зовсім не обізнані у цій сфері, і лише 9,7%
респондентів вважають, що їм цілком достатньо знань щодо захисту своїх трудових
прав. При цьому лише 11,4% працюючих вважають, що таких знань їм цілком достатньо. Стільки ж (11,6%) зазначили, що зовсім не обізнані у цій сфері.
48,2% респондентів відповіли правильно на питання про мінімальний термін
щорічної відпустки, який має надаватись працівникам (правильний варіант обрали
57% працюючих, 35% безробітних, 32,4% студентів та 41,7% пенсіонерів). Правильну
відповідь дали 51,4% з тих, хто зазначив, що знань у сфері трудового законодавства їм
цілком достатньо. Найменший відсоток правильних відповідей серед молоді (36,5%).
Варто відзначити низький рівень знань у сфері трудового законодавства, що дає змогу
працедавцям зловживати своїм становищем та діяти всупереч закону по відношенню
до працівників.
Найвищою була суб’єктивна оцінка обізнаності у сфері сімейного права та
Конституції. На питання якою мірою Вам не вистачає знань сімейного законодавства 12,5% респондентів зазначили, що зовсім не обізнані у цій сфері (цей варіант
обрали 10,9% одружених та 14,6% неодружених), 26,4% – не вистачає знань лише
окремих аспектів, 26,1% – взагалі не змогли визначитись (цей варіант обрали більшість
одружених – 26,3%, та розлучених – 25,3%), 21,4% відзначили, що їм не вистачає
знання лише окремих аспектів, і лише 13,6% відповіли, що знань у цій сфері їм цілком
достатньо (так зазначили 15,9% одружених та 11,1% – неодружених респондентів).
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Правильну відповідь на запитання про мінімальний вік вступу у шлюб дали 33,2%
респондентів (цей варіант обрали 44,9% респондентів, які вважають себе цілком
обізнаними у галузі сімейного права і 45,5% тих, хто не знає лише окремих аспектів),
4,3% зазначили, що не знають який. Правильну відповідь знали 32% одружених і
36,4% неодружених респондентів. На питання якою мірою Вам не вистачає знань
Конституції для захисту прав громадянина розподіл схожий: 28,1% зазначили, що
їм важко відповісти, 13,1% відповіли, що зовсім не обізнані з Конституцією, а 26,1% –
що не обізнані з суттєвими її аспектами. 21,6% респондентів не знають лише окремих
аспектів Основного закону, і лише 11% впевнені, що їхніх знань у цій сфері їм цілком
достатньо. Свою більшу обізнаність відзначила молодь. Майже 40% респондентів віком
15–29 років зазначили, що їм не вистачає знання лише окремих аспектів або знань їм
цілком достатньо. Так відповіли 31,5% респондентів віком 30–49 років та 29% тих, кому
більше 50 років. На нашу думку, обізнаність із положеннями Конституції пов’язана з
їх частим висвітленням у ЗМІ та відносною стабільністю в часі.
Найбільш необізнаним населення Львівщини вважає себе у кримінальному,
адміністративному та процесуальному законодавстві, що можна пояснити неучастю більшості у цих сферах. На питання якою мірою Вам не вистачає знань
кримінального законодавства (знань про злочини та міру покарання) 19,9%
респондентів зазначили, що зовсім не обізнані у цій сфері, 29% – їм не вистачає знань
суттєвих аспектів, 27% – важко відповісти, 17,6% – не вистачає знань лише окремих
аспектів, і лише 6,7% відповіли, що цих знань їм цілком достатньо. На запитання з
якого віку настає кримінальна відповідальність правильну відповідь (14 років)
дали лише 20,2% респондентів, ще 35,8% – відповіли, що з 16 років, і 25,2% – з 18,
що є неправильними відповідями. 14,6% респондентів взагалі не змогли відповісти
на це запитання.
На запитання яка відповідальність настає щодо тих, хто дає хабар, найвищий відсоток респондентів дали правильну відповідь (65,2%), що може свідчити про
актуальність та гостроту цієї проблеми для України (причому правильно відповіли
65% тих, хто зазначив, що цілком не обізнаний у сфері кримінального законодавства
і 59,2% тих, то зазначив відсутність знань суттєвих аспектів), лише 11,2% зазначили,
що не знають яка.
На питання якою мірою Вам не вистачає знань цивільного законодавства (для
захисту своїх особистих майнових та немайнових прав) лише 5,1% респондентів
зазначили, що цих знань їм цілком достатньо, ще 19,2% відповіли, що не вистачає
знань лише окремих аспектів, решта (75,6%) обрали варіанти “важко відповісти”,
“не вистачає знання суттєвих аспектів” та “зовсім не обізнаний” у цій сфері. Майже
такою ж є самооцінка власних знань у сфері адміністративного права, яка регулює
правовідносини між громадянами та органами влади. Такі дані занепокоюють, адже
саме норми цих галузей дають змогу реалізувати та захистити свої особисті права від
зазіхань інших громадян та органів державної влади.
Правильну відповідь на запитання до якого суду потрібно звернутись у випадку
порушення прав органом державної влади дали 38,6% респондентів (45% з тих, хто
зазначив, що знань у цій сфері цілком достатньо, 42,7% тих, хто не знає лише окремих
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її аспектів), 19,5% зазначили, що не знають (цей варіант обрали 35,8% з тих, хто зовсім
не обізнаний у цій сфері, 37% тих, хто не знає суттєвих аспектів і 36,4% тих, кому важко
відповісти про свою обізнаність). З’ясувались особливості і щодо місця проживання.
Правильний варіант обрали 46% респондентів з тих, хто проживає у містах Львівської
області, 32,4% – у селах і 39,7% львів’ян).
Відповіді про достатність знань процесуального права (звернення до органів
судової влади та прокуратури) розподілились так: 6,1% респондентів зазначили, що
таких знань їм цілком вистачає, 15,7% – не вистачає знання лише окремих аспектів у
цій галузі, 26,4% – важко відповісти, 28, 9% – не вистачає знання суттєвих аспектів і
22,8% – зовсім не обізнані у цій сфері. Такі низькі показники рівня знань засвідчують
відсутність “культури звернень до суду” за захистом своїх прав, що може виступати
показником низького рівня правосвідомості.
На основі запитань, що передбачали правильну відповідь (їх загалом було п’ять),
ми сформували адитивний індекс “об’єктивних знань”. За цією методикою кожен
респондент міг набрати від нуля (жодної правильної відповіді) до 5 балів (правильна
відповідь на усі запитання). Ми отримали такий результат (табл. 2).
Індекс об’єктивних знань
Значення індексу
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Загалом

Кількість респондентів (N)
77
170
211
183
70
13
724

Таблиця 2

Кількість респондентів (%)
10,6
23,5
29,1
25,3
9,7
1,8
100,0

Як бачимо, дуже мала кількість респондентів дали усі правильні відповіді чи зробили одну помилку. Якщо говорити про середнє значення, то воно становить 2,05. Віковий
розподіл порівняння середніх значень виглядає так: респонденти віком 30–49 років
мають найвищий середній бал (2,26), найстарші респонденти – 1,89, а молодь – 1,97.
Так само ми сконструювали індекс “суб’єктивних знань”, що дало змогу виділити
шість груп респондентів. Для найбільш ґрунтовного аналізу когнітивного елементу
правосвідомості ми вважаємо за доцільне об’єднати суб’єктивні та об’єктивні його
характеристики (див. рис. 3).
З графіка видно, що суб’єктивна оцінка правових знань перевищує їх рівень.
Наприклад, кількість респондентів, що зазначили цілковиту достатність своїх знань,
насправді не змогли дати правильні відповіді на поставлені нами запитання. Загалом
можна зробити висновок про низький рівень правових знань жителів Львівщини, лише
36% респондентів дали 3 і більше правильних відповідей на п’ять запитань.
Ця методика потребує доопрацювання та більш ґрунтовного підходу, адже набір
запитань з правильними відповідями був обраний випадково. Одним із шляхів удоско-
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налення та розпрацювання цієї методики є поєднання різних методів соціологічного
дослідження, наприклад, експертного та масового опитування. Експертами, на нашу
думку, могли б виступити представники різних галузей правової сфери, зокрема юристипрактики, правознавці-теоретики, працівники правоохоронних та судових органів тощо.
За допомогою їх професійного досвіду можна було б сформувати змістову наповненість
поняття “функціональна правова грамотність”, тобто ті правові знання, що необхідні
громадянам для нормальної життєдіяльності в соціумі та можливості реалізації та захисту своїх законних прав і обов’язків.
Кількість
респондентів

Об’єктивні правові знання

250

Суб`єктивні правові знання
200

150

100

50

0

0

1

2

3

4

5

Значення Індексу об`єктивних правових знань

Рис. 3. Розподіл значень індексів об’єктивних та суб’єктивних правових знань

Окрім цього, можна було б використати одну з методик, розроблених О. А. Гулевич, Е. О. Голинчик [2, с. 4–13], що має назву “проективна ситуація”. Вона включає
в себе опис події, прочитавши який респонденти повинні придумати її закінчення,
оцінити її учасників, наприклад, свою поведінку при захисті порушених прав споживача чи покупця. Моделювання потенційними учасниками правових відносин
своєї поведінки у конкретних життєвих обставинах дасть змогу з’ясувати їх правову
обізнаність, здатність, уміння та бажання використовувати та застосовувати правові
знання на практиці.
Окрім уже проаналізованих запитань, анкета авторського опитування містила
ще деякі показники сформованості оціночного та поведінкового компонентів
правосвідомості. Мета нашої статті не передбачає їх детального представлення,
проте для підтвердження ролі когнітивного компонента в соціальній поведінці, а
отже, й актуальності його вивчення, ми проаналізуємо деякі виявлені зв’язки та
закономірності.
Було виявлено значиму кореляцію індексу об’єктивних знань із запитаннями,
що стосувались оцінок правової дійсності, зокрема рівності перед законом в Україні,
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та шляхом досягнення успіху. Чим більше обізнані респонденти, тим більше вони
схильні вважати, що серйозні питання можна вирішити лише за допомогою знайомих
та матеріального заохочення (цілком з цим згідні 53,8% з тих, хто правильно відповів
на усі запитання, 18,4% тих, хто не дав жодної правильної відповіді) та згідні з тим, що
впливові та багаті люди в Україні залишатимуться безкарними, навіть якщо скоюють
злочин (цілком з цим згідні 61,5% з тих, хто правильно відповів на усі запитання, і
27,6% тих, хто не дав жодної правильної відповіді).
Отже, було виявлено низький рівень правових знань жителів Львівської області,
лише 36% респондентів дали три і більше правильних відповідей на п’ять запитань.
При цьому самооцінка власних знань перевищує їх об’єктивний рівень. Найбільш
необізнаним населення Львівщини вважає себе у кримінальному, адміністративному
та процесуальному законодавстві. Це викликає занепокоєння з тих причин, що саме ці
галузі відповідають за реалізацію права на звернення до суду з приводу скоєння злочину
чи правопорушення іншими особами та органами влади. Припускаємо, що більшість
населення не є обізнаною в ознаках можливих правопорушень владними органами та
шляхах захисту від них. Було виявлено значну кореляцію індексу об’єктивних знань із
запитаннями, що стосувались оцінок правової дійсності, зокрема рівності перед законом
в Україні та шляхом досягнення успіху. Загалом можна зробити висновок про низький
рівень правової функціональної грамотності, тобто знань, об’єктивно необхідних для
нормальної життєдіяльності у соціумі. Рекомендацією є реальна, а не декларативна
реалізація положень Національної програми правової освіти населення.
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COGNITIVE COMPONENT OF LEGAL CONSCIOUSNESS:
SOCIAL SURVEY ATTEMPT
T. Marusyak
Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,
tasia.vasilieva@rambler.ru
The article investigates cognitive component of legal consciousness as part of its
structure at the same time with evaluative and behavioral components. The author suggests
the hypothesis that the cognitive component can act as an indicator of the level of legal
consciousness, and indicated the deformation existence or its source. The definition
“functional literacy” and its application concerning analysis of legal consciousness are
researched. The methodology and statistics of author’s research based on legal knowledge
of inhabitants at Lviv region are presented.
Key words: consciousness, the cognitive component of legal consciousness, functional
literacy, legal functional literacy, objective index of legal knowledge, subjective index of
legal knowledge.

КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРАВОСОЗНАНИЯ:
ПОПЫТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Т. С. Марусяк
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1, г. Львов, Украина, 79000,
tasia.vasilieva@rambler.ru
В статье исследуется когнитивный компонент правосознания как составляющая
его структуры наряду с оценочным и поведенческим компонентами. Автор выдвигает
гипотезу о том, что когнитивный компонент может выступать как показатель уровня
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правосознания и как индикатор наличия деформаций или их источник. Исследуется
понятие “функциональная грамотность” и его аппликация к анализу правосознания.
Подается методика и данные авторского исследования правовых знаний жителей
Львовской области.
Ключевые слова: правосознание, когнитивный компонент правосознания, функциональная грамотность, правовая функциональная грамотность, индекс объективных
правовых знаний, индекс субъективных правовых знаний.
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КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ АУДИТОРІЇ У КОНТЕКСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ МЕДІА:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
О. О. Козаченко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
olyalviv3@gmail.com
У статті розглянуто поняття медіа-конвергенції, її характеристики, рівні та перед
умови виникнення. У контексті аналізу медіа-конвергенції особливу увагу звернено
на комунікативну активність аудиторії у створенні та споживанні медіа-продукції.
Описано соціальні аспекти функціонування громадських медіа (зокрема, блогів), а
також можливості типологізації інтернет-аудиторії за рівнем комунікативної активності.
Ключові слова: медіа-конвергенція, Інтернет, аудиторія, комунікативна активність,
блог.

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій фактично всі провідні ЗМІ
(видання, телеканали, радіостанції) відкрили власні сайти в Інтернеті, а низка видань
відмовилися від друкованих версій та перейшли на онлайн-версії. У сучасних умовах технологічного розвитку все менше значення для тих, хто створює та споживає
інформацію, відіграють час та фінансові витрати для поширення друкованих видань,
а також простір, що обмежує теле- та радіосигнал. Серед усіх понять, що є ключовими для визначення технологічних процесів у сучасному суспільстві і їхнього впливу
на медіа-сферу є конвергенція. У найширшому розумінні медіа-конвергенція – це
зближення, об’єднання на цифровій основі різних медійних платформ. Починаючи з
1960-х років ХХ ст. поняття “конвергенції” використовувалося в соціально-політичному
контексті для означення зближення капіталізму та соціалізму, яке призвело б до створення змішаного типу соціальної системи.
Проте вже з початку 1990-х років теорію конвергенції стали розглядати в контексті
технологічних змін (удосконалення комп’ютерних та телекомунікаційних засобів і
технологій), які сприяли інтеграції засобів масової інформації. З соціологічної точки
зору, проблемна ситуація полягає у суперечності між динамічним розвитком конвергентних ЗМК та недостатнім науковим розробленням теми соціальних наслідків та ролі
аудиторії у таких змінах медіа-сфери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій дає змогу виокремити низку характеристик медіа-конвергенції: по-перше, медіа-конвергенція – це злиття різнопланових і
розрізнених мас-медіа та інформаційно-комунікаційних технологій телекомунікації, у
результаті якого відбувається передання функцій від однієї галузі мас-медіа до іншої;
© Козаченко О. О., 2012
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по-друге, злиття інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу різним
технологічним носіям – кабельним або телефонним мережам, супутниковому зв’язку
– майже миттєво та безперервно доставляти інформацію до користувача чи споживача; по-третє, медіа-конвергенція – це злиття ринків, оскільки розвиток сучасних
ЗМІ відбувається з урахуванням аспекту зростаючої інтеграції з телекомунікаційним
сектором, фактично формуючи нову комунікаційну модель, і як наслідок – нову
транснаціональну спільноту індивідів [1, с. 101].
Можна виявити певні характеристики, що зумовлюють зміни на медіа-ринку та
ілюструють причинно-наслідковий зв’язок виникнення конвергентних та інтеграційних
процесів:
•
мономедійне середовище традиційних ЗМІ (друковані ЗМІ, телебачення,
радіо, інформ-агентства) замінюється мультимедійним, цифровим середовищем, де співіснують традиційні ЗМІ та нові медіа (інтернет-видання, IPTV,
інтернет-мовлення, мобільне ТБ), включаючи блоги та інші мультимедійні
засоби передання інформації;
•
швидке оновлення цифрових технологій сприяє прискоренню ритму життя,
стимулюючи медійні організації, медіа-ринок до змін: телекомунікаційний
сектор та медіа починають інтегруватися, залучаючи до цього процесу сектор побутової техніки, інформаційні технології; в результаті народжується
новий тип інтегрованого ринку, де домінують мультимедійні послуги;
•
виникнення “народної журналістики” (цифрова техніка стимулює маси до
створення та розповсюдження інформаційного продукту: текстів, фото, відео,
блогів, сайтів) знижує професійні вимоги до стандартів у журналістиці;
•
інтерактивність як одна з ознак цифрового середовища змінює взаємодію
ЗМІ з аудиторією: з аморфної маси вона перетворюється у конгломерат
індивідів, що змушує ЗМІ вибудовувати персоналізовані зв’язки з метою
привертання уваги до своєї структури;
•
процеси глобалізації змінюють поширення інформаційного продукту, який
розміщується як у регіональному, національному, так і в глобальному
інформаційному просторі тощо [2, с. 288].
Варто зазначити, що саме Інтернет як найпоширеніша форма медіа-конвергенції
сприяє не лише технологічним, але й соціокультурним змінам у всьому світі. Саме
комп’ютер уперше дав змогу подати текстовий, звуковий, фото чи відео вид інформації
у цифровій формі. Інтернет як віртуальний простір, відповідно, посприяв значному
приростові знань, розширенню інформаційних меж і витворенню нової інформаційної
картини світу як результату. Проте наслідки експансії цифрових комунікацій можна вважати неоднозначними. Як вважає дослідниця М. Наумова, по-перше, прийом
аудіовізуальних новин, освітніх передач і шоу на одному і тому самому засобі – це крок
до змішування змісту. Інтерактивні освітні програми виглядають як відеоігри; випуски
новин як аудіовізуальні шоу; спортивні ігри стають усе більше схожими на фільми в
стилі action тощо. По-друге, вибір різних повідомлень в одній і тій самій комунікаційній
формі при легкому перемиканні з одного сайту на інший канал, хвилю і тому подібне
скорочує ментальну відстань між різними джерелами. І оскільки вони зберігають
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свої відмінні риси, як повідомлення їх коди зливаються в цьому процесі, створюючи
амбівалентний символічний контекст, що виникає з випадкової суміші різних значень. По-третє, мультимедіа охоплюють у своїй сфері більшість видів культурного
вираження у всій їх різноманітності, що призводить до усунення розмежування між
аудіовізуальними і друкованими засобами масової інформації, загальнодоступною та
високою культурою, розвагами та інформацією, освітою і пропагандою [3, с. 107–108].
Таким чином, соціальні аспекти медіа-конвергенції можна розглядати як з позитивного,
так і з негативного боків.
Розглядаючи медіа-конвергенцію детальніше, можна виділити декілька її рівнів:
технологічний, економічний та професійний. Технологічна конвергенція розглядається як
процес об’єднання всіх типів цифрової інформації і медіа-контенту в телекомунікаційних,
комп’ютерних мережах та медіа, що інтегруються. Технологічна медіа-конвергенція
передбачає, що на основі однієї технологічної платформи здійснюється доступ до
раніше роз’єднаних теле-, радіопрограм, газетних матеріалів та журналів, комп’ютерних
ігор, відео- та аудіо-матеріалів. Багатофункціональність конвергентних носіїв надає
можливість споживачам отримувати всі ЗМІ за допомогою “одного екрану”. З одного
боку, технологічна медіа-конвергенція зумовлена зростанням творення цифрового контенту (переведені в цифровий формат газети і журнали, теле- та кінофільми, записані
музичні твори). З іншого боку, в сучасному світі зростає кількість пристроїв, що здатні
відображати конвергентний контент, а саме: комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, мобільні
телефони, цифрові телевізори, інфоекрани, ебуки (електронні книжки) тощо. Традиційне
уявлення про конвергенцію передбачало наявність комп’ютера, підключеного до
Інтернету. Проте уже починаючи з 2000-х років можна говорити про зростання зв’язку
між каналами і контентом, що може передбачати: послуги Інтернету, що отримуються
на екрани цифрових ТV по системах типу веб-ТV; доступ до Інтернету через мобільні
телефони; використання Інтернету в голосовій телефонії; веб-кастинг, радіо- та телепрограми в Інтернеті; 3g телебачення (через мобільний телефон); радіо в мобільному
телефоні тощо. Економічний рівень конвергенції передбачає процес інтеграції раніше
недостатньо пов’язаних галузей економіки, а саме: медіа-індустрії (традиційні ЗМІ),
комп’ютерної (інформаційні технології) та комунікаційної індустрій (телекомунікацій,
телефонії тощо). Отже, утворюються медіа-конгломерати, які об’єднують у рамках
одного підприємства структури, що виробляють та поширюють конвергентний контент. Наприклад, компанія News Corp. володіє одночасно кінокомпанією 20 Century
Fox Studious, Home Entertainment (виробництво медіа-контенту) та 47 телестанціями й
операторами супутникового телебачення на 5 континентах та соціальною мережею My
Space�����������������������������������������������������������������������������
(розповсюдження медіа-продукції). Одночасно комп’ютерні гіганти почали виходити на ринок ЗМІ, наприклад, у 2006 році Google придбав сайт відеоконтенту YouТube,
а виробник комп’ютерного обладнання Apple створив службу цифрового онлайнового
контенту AppleTV. Професійний рівень медіа-конвергенції аналізується з точки зору
того, що раніше медіа-контент створювався професійними особами (журналістами,
телеоператорами), проте на сьогодні з’являється активна аудиторія, що може виробляти
контент самостійно, оскільки має базові компетенції та навики використання техніки.
Окрім того, за допомогою соціальних мереж чи інших технічних засобів цей контент
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може знаходити свою аудиторію. Зростаюча втягнутість аудиторії в процес виробництва та медіації контенту надає їй нових якостей, що дає змогу назвати сучасних
користувачів просьюмерами (від “producer” – виробник та “consumer” – споживач) [4,
с. 14–24]. Функціонування просьюмера розглядав Е. Тоффлер у своїй праці “Третя хвиля”, вважаючи, що “виробник для себе”, який домінував у період Першої хвилі знову
буде знаходитися в центрі економічного життя, проте уже на високотехнологічній базі
Третьої хвилі. Таким чином, різниця між виробником та споживачем буде стиратися
за допомогою діяльності просьюмерів.
Варто звернути увагу на важливість розгляду саме соціологічних аспектів
професійного рівня медіа-конвергенції та ролі споживача медіа-продукції у її творенні
як недостатньо досліджуваної проблеми, якій присвячується ця стаття. Отже, ціль статті
полягає у виявленні основних характеристик комунікативної активності аудиторії у
контексті функціонування конвергентних ЗМК на професійному рівні. Зазначимо, що
комунікативну активність аудиторії можна розглядати з огляду на декілька аспектів:
участь у створенні медіа-контенту та участь у його споживанні (поширенні, обміні та
реакції).
У рамках соціальної сегментації аудиторії виділяють 6 типів відповідно до критерію
залученості в Інтернет-комунікацію та здійснення певних дій (за Дж. Берноффом):
“творці”, “критики”, “колекціонери”, “учасники”, “спостерігачі” та “неактивні”.
“Творці” створюють та публікують контент (ведуть блоги, пишуть статті, рецензії,
розміщують відео, музику тощо). “Критики” виражають власну думку стосовно
уже створеного контенту (редагують статті у Вікіпедії, пишуть коментарі тощо),
“колекціонери” класифікують та організовують контент за допомогою рейтингів, тегів
тощо. “Учасники” об’єднують користувачів соціальних мереж, а “спостерігачі” споживають медіа-продукцію, не висловлюючи власну думку (скачують музику, відео,
читають статті, форуми). “Неактивні” не створюють та не споживають медіа-контент.
Варто зазначити, що представлені групи перетинаються, адже одна особа може одночасно належати до декількох типів. Обчислення кількості представників тих чи
інших груп у певному суспільстві здійснюється за допомогою масового соціологічного
дослідження. Застосування вказаної методики у російському суспільстві дало змогу
визначити частку представників вказаних типів: “творці” – 17%, “критики” – 22%,
“колекціонери” – 17%, “учасники” – 51%, “спостерігачі” – 61% та “неактивні” – 23%
від усієї Інтернет-аудиторії1 [5]. На нашу думку, використання зазначеної методики з
уже виробленими показниками допомогло б визначити особливості комунікативної
активності української інтернет-аудиторії.
Саме в контексті розгляду медіа-конвергенції на професійному рівні з’являються
поняття, які означають медіа-контент, створений користувачами. Наприклад, громадські
чи соціальні медіа пов’язані саме з текстами, фото чи відео, які створюються не
журналістами, а простими користувачами. Одними з найбільш поширених форм користувацького контенту є блоги (LiveJournal, Twitter), сайти соціальних мереж (Facebook,
1

Репрезентативне опитування населення Росії проведеного ФОМом (рос. – Фондом общественного мнения) в серпні 2009 р. Об’єм вибірки 4000 респондентів.
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Вконтакте), відеохостинги (Youtube), фотохостинги (Flikr), сайти для спільної роботи
над документами (Wikipedia) тощо. Одночасно відбувається стирання меж між блогами,
сайтами та ЗМК. Поширеність та доступність платформ зробила можливим створювати
блог, але позиціонувати його як ЗМК. Або навпаки, електронним медіа використовувати блоги як власну складову. Так, наприклад, провідні українські інтернет-видання
чи портали новин мають розділ, що містить блоги (як відомих людей, так і простих
користувачів). Серед таких найбільш рейтингових видань можна виділити “Кореспондент”, “Українську правду”, “Тиждень.ua”, “Новинар”, “Gazeta.ua”. Окрім того, все
частішими стають звернення Інтернет-видань до блогів, мікроблогів, соціальних мереж,
відеохостингів як до джерел інформації (публікації на персональних сторінках відомих
людей у Facebook, відео на Youtube, публікації в Twitter тощо). Взаємодія між самими
громадськими ЗМК стає також тіснішою, адже позначки “мені подобається (лайк)”,
ретвіти, плюси Google стали позначати успішність певної статті чи публікації. Такий
інструмент корисний, по-перше, читачеві, адже дає йому змогу зрозуміти чи стаття
варта уваги (чим більше рекомендують, тим більша ймовірність, що публікація є достатньо цікавою), по-друге, авторові, який може отримати та зрозуміти оцінку власної
статті від аудиторії. Окрім того, низка електронних видань уже мають розділ, у якому
прості користувачі можуть розміщувати власні репортажі з фото чи відеоматеріалами.
Наприклад, розділ “Я-кореспондент” на Кореспондент.net.
Проаналізувати реальний стан розвитку блогосфери в Україні допоможуть кількісні
показники, які можна отримати за допомогою сервісу статистики пошукової системи
Яндексу. Порівняно з 2010 р. у 2011 р. кількість блогів виросла на 400 тис. і сягає
1,1 млн. Проте активних блогів порівняно з 2010 р. поменшало на 20 тис., у 2011 р.
їх було 100 тис. Містами-лідерами за поширенням блогів можна вважати Київ, Одесу
та Харків. У середньому кожного дня українська блогосфера продукує 370 тис. нових
записів, а найбільша активність публікацій припадає на 17 год. Сервіс мікроблогів
Twitter розвивається іншим чином, адже зростання кількості українських користувачів
Twitter цього року становило майже 100%. Усього ж пошукова система Яндексу нарахувала в Україні 160 тис. твітер-акаунтів, абсолютна більшість яких зосереджена у Києві
[6]. Водночас варто зосередити увагу на проблемах в українській блогосфері. По-перше,
це відсутність авторитетних блогів, які б вражали показниками відвідуваності та безперечних блогерів-лідерів, які б претендували на роль “лідерів думок”. Наприклад, у
сусідній Росії постійно озвучується прізвище Олексія Навального як автора одного з
найбільш рейтингових суспільно-політичних блогів. По-друге, це значна різниця між
кількістю усіх блогів та їх активною частиною, адже наявність блогу ще не означає
його активне оновлення та популярність.
Як уже згадувалося, медіа-конвергенція на технологічному рівні відкрила нові
можливості, які впливають на комунікативну активність аудиторії. У цьому контексті
варто згадати про розвиток мобільних блогів (моблогів), що являють собою фотографії,
відеоматеріали, зроблені камерою мобільного телефона чи іншого портативного електронного пристрою і опубліковані в Інтернеті за допомогою мобільної електронної пошти чи за допомогою ММS, надісланих на адресу певного Інтернет-сайту (це може бути
як персональна сторінка власника телефону, так і сайт віртуальної спільноти). Перша
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можливість усвідомити цінність моблога пов’язана з цунамі на таїландських островах,
а також лондонськими терактами 2005 року, коли очевидці надсилали ексклюзивні
фото- та відеоматеріали з місця трагічних подій. Швидкий розвиток безпровідного
Інтернету лише підсилює актуальність моблогів, адже користувачі отримують додаткові
можливості для пересилання власних матеріалів [4, с. 308–310].
Певні кількісні показники комунікативної активності в контексті медіа-конвергенції
можна опосередковано простежити за допомогою результатів соціологічного
дослідження, проведеного КМІС у 2012 році1. На питання “З якою метою Ви відвідували
Інтернет протягом останніх 6 місяців?”, респонденти серед інших варіантів вибрали
такі: спілкуватися в соціальних мережах (Facebook, Вконтакте, Twitter, LiveJournal і т. д.)
– 29,7%; читати новини на порталах новин – 25,6%; читати інтернет-видання – 9,8%;
спілкуватися на форумах, у блогах і чатах – 7,6% [7]. Варто зазначити, що такі результати лише опосередковано вказують на те, яку роль відіграє аудиторія у формуванні як
професійних, так і громадських медіа. Проте вищезазначені кількісні дані вказують, поперше, на зацікавленість аудиторії інтернет-порталами новин та соціальними мережами,
які можуть бути платформами для розвитку громадських медіа; по-друге, на незначний
рівень участі респондентів у таких формах активності як спілкування на форумах та
блогах. А це частково підтверджує те, що в Україні лише формується культура активної
комунікації між інтернет-користувачами у сфері, що пов’язана з медіа-конвергенцією.
У сучасному світі технологічний розвиток дав поштовх виникненню певних
змін у середовищі ЗМК, особливо в інтернет-середовищі. Серед нових феноменів на
перший план виходить медіа-конвергенція. Уваги соціологів найбільше заслуговує
професійний рівень цього явища, адже представники аудиторії можуть ставати просьюмерами, які не лише споживають, але й виробляють медіа-продукт, не будучи
професійними журналістами. А це призводить до розвитку соціальних медіа, які сприяють функціонуванню громадянського суспільства. Наявні дані вказують на поступовий
розвиток комунікативної активності аудиторії в інтернет-сфері. Проте вивчення розвитку комунікативної активності української аудиторії, що пов’язана з медіа-конвергенцією,
потребує спеціальних досліджень з використанням як кількісних, так і якісних методів
(масового соціологічного опитування, контент-аналізу, глибинного інтерв’ю тощо).
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В статье рассмотрено понятие медиа-конвергенции, ее характеристики, уровни и
предпосылки возникновения. В контексте анализа медиа-конвергенции особое внимание обращено на коммуникативную активность аудитории в создании и потреблении
медиа-продукции. В статье описано социальные аспекты функционирования общественных медиа (в частности, блогов), а также возможности типологизации интернетаудитории за уровнем коммуникативной активности.
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Актуальність теми зумовлена тим, що на етапі становлення в Україні громадянського суспільства дедалі більшу вагу, принаймні “в теорії”, у функціонуванні суспільства
набувають громадські організації у цілому і ті з них, що займаються соціальною роботою, зокрема. Класичні управлінські підходи часто недооцінюють кадрову, структурну,
функціональну специфіку такого типу організацій, а тому впровадження у структуру
управління нових, ефективних, “соціологізованих” управлінських підходів має велике значення для їхньої успішної роботи. А більшість управлінських підходів, які
використовують в організаціях соціальної сфери, своїм корінням сягають класичних управлінських підходів. Метою статті є розкрити суть і зміст основних моделей
управління у сфері громадських організацій.
Поняття “управління” містке і глибоке. Його застосовують як до складових навколишнього середовища, в якому існує людина (управління в неживій і живій природі,
в людському суспільстві), так і до різноманітних видів людської діяльності (управління
державою, регіоном, організацією, політичною партією тощо). Усі сфери і види діяльності
є системами, сформованими із взаємопов’язаних елементів і відносин між ними.
Управління є особливим видом людської діяльності в усіх сферах суспільного
життя. Найскладніші процеси управління здійснюються у людському суспільстві,
оскільки вони стосуються діяльності як окремих людей, так і їхніх груп (колективів,
прошарків, класів, суспільства загалом), яким властиві різноманітні інтереси. Люди
пізнають та використовують закони природи й суспільства у процесі виробництва,
розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, продукують необхідні для цього
технічні системи.
Загалом прихильники різних концепцій розглядають управління у двох аспектах:
© Когут В. І., 2012
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як свідомий вплив людей на будь-який об’єкт і як специфічну діяльність у процесі
виробництва. Для обох підходів характерний погляд на управління як на процес чи
вид діяльності. Управління передбачає вплив групи людей на конкретний об’єкт, а
також наявність організації з визначеними цілями, структурою, системою відносин.
За своїм змістом управління організаціями є процесом визначення цілей,
організації взаємодії та взаємного впливу груп людей під час їхньої спільної виробничогосподарської діяльності.
Управління є висококваліфікованою керівною діяльністю, заснованою на
стратегічному і поточному плануванні, відповідній організаційній структурі, розвинутій
системі мотивування, а також необхідному рівні контролю. Управлінський вплив
здійснює не тільки керівник, а й інші працівники управління, які виконують функції,
підфункції та завдання у загальному процесі управління.
Тлумачити поняття “управління” намагалось багато видатних учених, проте
найповніше визначення дають професори М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. Вони
пропонують таке визначення: управління – це процес планування, організації,
мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілі
організації. Спеціалізована управлінська діяльність – це чітко окреслений комплекс
функцій менеджменту (планування, організація, мотивація, контроль). Метафорично
описав мету здійснення цих функцій П. Дракер. Це: “перетворення неорганізованого
натовпу в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу” [6].
Історія управління організаціями нараховує кілька тисячоліть. Протягом цього часу
нагромаджувалися знання, вміння, досвід, які передавалися із покоління у покоління,
фіксувалися, узагальнювалися, однак науково не осмислювалися. Першими, хто почав вести мову про теорію управління як про окрему наукову галузь, були Ф. Тейлор,
Ф. і Л. Гілбрейт, Г. Грант – засновники “Школи наукового управління”. Головна заслуга Ф.
Тейлора потягає у розробці методологічних основ нормування праці, стандартизації трудових операцій, запровадженні наукових підходів підбору і стимулювання працівників.
Ф. Тейлор сформулював висновок про те, що ефективність організації зростає у випадку
відокремлення управлінської діяльності від інших видів діяльності [13].
Суттєвим досягненням цієї школи було обґрунтування систематичного стимулювання з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності праці та обсягів
виробництва. Раніше винагорода передбачалась за кінцевий результат, а не за процес
діяльності. Що не завжди давало очікувані результати.
Ф.Тейлор обґрунтував також можливість відбору та навчання людей, які фізично
та інтелектуально відповідали б виконуваній роботі, що мало значний суб’єктивний
чинник, не завжди можна було визначити, хто саме зможе найефективніше виконати
ту чи іншу роботу.
Представники ”Школи наукового управління” у контексті управління організацією
визначальними чинниками у результативності діяльності організації вважали :
1) раціональну організацію праці;
2) розробку формальної структури організації;
3) розробку заходів зі співробітництва управлінця і працівника [12].
Початково теорії управління обмежувалися увагою до власне виробництва – до
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підвищення ефективності на рівні, нижчому за управлінський. Подолати цю обмеженість
змогли представники класичної, чи адміністративної школи управління, виникнення
якої пов’язують з А. Файолем, Л. Урвік, Д. Муні, А. Рейлі, А. Слоуном. Вони акцентували на важливості ефективної роботи всієї організації, намагалися визначити перспективи, загальні характеристики та закономірності розвитку організації. А. Файоль вважав,
що робота керівника може бути розділена на п’ять функцій: планування, організація,
керівництво, координація та контроль. У праці “Загальне та промислове управління”
(1916 р.) він сформулював 14 універсальних принципів управління.
Принципи управління за А. Файолем нині успішно застосовуються багатьма організаціями. Проте він в основному досліджував діяльність промислових підприємств
і майже не звертав увагу на організації, результативність праці яких не була такою
очевидною.
Прихильники класичного підходу лише частково визнавали значення людського
чинника, обмежуючись такими його аспектами, як справедлива оплата, економічне
стимулювання, встановлення формальних функціональних стосунків.
Важливим з точки зору гуманізації управління було виникнення ������������
“�����������
Школи поведінкових наук”. Представники цього напрямку управління визнали, що у центрі уваги
теорії і практики управління має бути власне людина, її емоційні потреби та комфорт
на робочому місці, що мало враховували попередні концепції управління.
Під час переходу від екстенсивних до інтенсивних методів господарювання постала необхідність пошуку нових форм управління, чутливіших до людського чинника, здатних подолати деперсоналізовані відносини на виробництві, які були властиві
попереднім теоріям наукового менеджменту та бюрократичним моделям. Йдеться про
заміну їх відносинами партнерства, співробітництва між робітниками та підприємцями.
Теоретики цього напряму вважали, що раціоналізація виробничої і невиробничої
сфери великою мірою залежить від удосконалення його соціальної організації, яка
не обмежується матеріальними елементами, а поширюється на етичні норми і
психологію працівників[8].
Лідери руху за впровадження нових форм і методів управління у промисловості, який
пізніше одержав назву “Школа руху за гуманні стосунки”, американські соціологи, психо
логи М. П. Фолетт, Е. Мейо, вважали, що будь-яка виробничо-господарська організація є
не тільки засобом для досягнення економічних цілей, а й спільнотою людей, яка прагне
втілити у життя “свої надії” [13].
Цей рух був реакцією на нездатність класичної школи оцінити роль людського
чинника — основного елемента ефективної організації. Тому Школу руху за гуманні
стосунки інколи називають неокласичною [8].
Е. Мейо став знаменитим після експериментів у м. Хоторн, що започаткували новий
напрям досліджень у теорії управління. Він дійшов висновку, що навіть чітко розроблені
процедури та робочі операції, висока заробітна плата не завжди є передумовами високої
продуктивності праці [13]. Експерименти показали, що на зростання продуктивності
праці впливає багато чинників, серед яких провідними є потреби людей та соціальнопсихологічний клімат у колективі.
Пізніше аналогічні положення стали основою психологічних теорій мотивації
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праці американських психологів А. Маслоу, Ф. Герцберга, економіста Д. Мак-Грегора
та ін. Представники Школи руху за гуманні стосунки вважали, що продуктивність
праці зростає, коли керівники виявляють турботу про підлеглих, консультуються з
ними, володіють прийомами управління людськими стосунками, надають підлеглим
змогу спілкуватися з керівництвом і між собою, створюють сприятливий клімат для
ефективної роботи.
Школа руху за гуманні стосунки спричинилася не лише до гуманізації, а й до
соціологізації управління, адже була спробою реалізації нового управлінського підходу, що
полягав у тому, щоб розглядати кожну промислову організацію як певну соціальну систему. Йшлося про аналіз технологічного аспекту ефективності виробництва і економічного
доходу через їх взаємозв’язки з людськими, соціальними аспектами індустріальної
організації суспільного виробництва. Е.Мейо вважав, що будь-яка виробнича організація
побудована на єдиній інтегрованій соціальній структурі. Завдання менеджменту полягає
у тому, щоб формальні стосунки в організації доповнювати і розвивати плідними неформальними контактами, які відчутно поліпшують результати її діяльності. Управління
повинно підтримувати рівновагу між технічною і соціальною складовими підприємства,
сприяти стійкості соціальної організації у такий спосіб, щоб індивіди, співпрацюючи
один з одним, могли одержувати особисте задоволення як основу своїх прагнень до
кооперації. Тим самим формальна організація доповнювалася б неформальною, яку вже
не розцінювали б як щось непотрібне, а визнавали необхідним компонентом ефективної
діяльності підприємства.
За концепцією Е.Мейо, керівник підприємства виконує дві функції: економічну і
соціальну. Перша спрямована на максимізацію прибутку, друга – на створення і зміцнення
трудових об’єднань і груп, які спільно працюють ефективно. Економічна діяльність не може
бути відокремленою від соціальної основи і розглядатися ізольовано. Трудовий колектив є
тим механізмом, через який реалізуються директиви менеджменту, соціальною коміркою,
в якій інтереси особистості поєднуються з інтересами організації. Профспілки він розглядав як дестабілізуючий чинник, що руйнує співробітництво і взаємні зобов’язання
праці та управління. А конфлікт між працею і капіталом розцінював як ірраціональний.
На думку сучасних соціологів, прагнення встановити будь-якою ціною безхмарні
відносини на виробництві працювало не на користь концепції Мейо [13].
У 30–40-ві роки ідеї Е. Мейо широко запроваджувалися в управління виробництвом
провідних зарубіжних країн, оскільки нові способи організації та управління, що активно залучали людський чинник, були орієнтовані на інтенсифікацію суспільного виробництва, а попередні – на екстенсивний розвиток. Економісти й соціологи кваліфікують
цей процес як перехід від “економізуючого” напряму в теорії та практиці менеджменту
до “соціологізуючого”. За розрахунками соціологів, реалізація “соціологізуючого”
підходу, соціологічних і психологічних рекомендацій в управлінні підприємствами
дає змогу ефективно використовувати людські й матеріальні ресурси для досягнення
цілей підприємницької організації.
На відміну від класичних управлінських підходів, управління у сфері громадських організацій (некомерційних організацій) має свою специфіку, оскільки результати
діяльності таких організацій не вимірюються прямими матеріальними прибутками.
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Отже, третій сектор – це незалежні від політичних і комерційних структур
громадські об’єднання різноманітних форм: фонди, некомерційні партнерства, асоціації
і союзи і т. д. Вони створюються громадянами для реалізації ініціатив громадського
характеру і спрямовані на економічні і соціальні перетворення суспільства.
Поняття “Третій сектор” трактують по-різному: “допоміжний”, “сектор соціальних
корпорацій”, “сектор соціальної держави”, “цивільні структури”, “сектор вільних
асоціацій”, “структури громадянського суспільства”, “неприбутковий”, “благодійний”
і “філантропічний”, “незалежний”, “неурядовий”, “недержавний”.
Існує декілька класифікацій громадських організацій за різними критеріями:
•
за цільовою групою діяльності;
•
за цілями і завданнями, вирішуваними проблемами;
•
за ступенем професіоналізації;
•
за ступенем та змістом усвідомлюваної концепції діяльності третього сектору;
•
за характером взаємовідносин з державними і комерційними структурами
(А. Сунгуров, М. Ліборакіна).
Відповідно до першої класифікації, цільова група – це самі члени організації або
її клієнти. Перші існують у вигляді груп взаємодопомоги і клубів, другі об’єднують
організації соціальної спрямованості для задоволення потреб інших людей.
Друга класифікація ділить організації за основним змістом їх діяльності – на
екологічні, правозахисні, інформаційно-освітні(інфраструктурні) і т. д.
За ступенем професіоналізації громадські організації можуть знаходитися на стадії
створення команди і визначення місії, закладання основ оргструктури (“організаційне
дитинство”) інноваційних змін і підвищення рівня компетентності персоналу, налагодження бухгалтерського обліку(“організаційна юність”) – досягнення статусу повноправного партнера або роботи у сфері підготовки і підтримки інших громадських організацій
(“організаційна зрілість”). За формами взаємодії з владою організації підрозділяють на:
1) залежні від фінансової допомоги;
2) незацікавлені, або нейтральні;
3) ті, що взаємодіють та впроваджують відносини партнерства;
4) ті, що принципово не співпрацюють або стоять в опозиції до державних
структур.
Менеджмент в громадських організаціях пов’язаний з принципами соціального
партнерства. Соціальне партнерство – це об’єднання груп, які зазвичай конкурують
між собою, критикують одна одну або мають протилежні інтереси з конкретних питань.
Вони починають працювати разом, щоб знайти рішення спільних проблем. Соціальне
партнерство здатне не лише вирішити соціальні проблеми, з якими ні держава, ні бізнес
не можуть впоратися поодинці, але і сприяти налагодженню нових зв’язків і створенню коаліцій. Соціальне партнерство вигідне кожному з його учасників і суспільству
в цілому [5].
При виборі громадською організацією або її лідером (менеджером) концепції
управління необхідно враховувати:
•
розвиненість і тип “трудової етики” у членів організації (“протестантсь-
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ка”, колективістська і т. д.), їх здатності до самоорганізації і форм
самоорганізації;
•
здатність до конструктивної соціальної активності, яка визначає припустиму
міру демократичності в управлінні;
•
ступінь згоди співробітників щодо цінностей і цілей організації;
•
особливості соціокультурного контексту, в якому організація розвивається;
•
стадію розвитку організації.
Організації проходять стадії юності, зрілості і старості. При створенні організації
біля її витоків стоять ентузіасти, наприклад, “місіонери” з числа тих, що пережили
глибокі життєві потрясіння, або представники андеграунду, опозиції. Вони повністю
ідентифікують себе з цілями своєї організації.
На подальших стадіях, зі збільшенням розміру організації і приходом нових
співробітників, висока ідентифікація працівників з цілями організації стає проблематичною, оскільки цілі і завдання її членів усе більше розходяться з місією організації.
На стадії “старості”, у міру професіоналізації та інституціалізації, громадські
організації все більше набувають рис бюрократичних адміністративних структур і
живуть за їх законами. Для цієї стадії прийнятнішою є класична модель менеджменту
персоналу (Л. Файоль, М. Вебер, Ф. Тейлор) з особливими уявленнями про специфіку
людських ресурсів у бюрократичній організації.
Завдання полягає в тому, як при зростаючих вимогах до професіоналізації громадських організацій і з “дорослішанням організації” оберегти її від бюрократизації.
Таким чином, управлінські підходи, які використовують у сфері третього сектору, є похідними від класичних управлінських теорій, щоправда жоден класичний
управлінський підхід не використовується в “чистому вигляді”. Також на різних етапах
функціонування організації можуть використовуватись різні управлінські підходи, які
є більшою чи меншою мірою ефективними на певному етапі. Вибір моделі управління
є відповідальністю керівника організації і значною мірою залежить від його знань,
умінь та навичок в управлінській практиці.
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“HOMO SOMATIKOS”: ПРОБЛЕМАТИКА ЛЮДИНИ ТІЛЕСНОЇ
У ГНОСЕОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ КЛАСИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
С. В. Тупікова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, Україна, 49010,
susanna@optima.com.ua
У статті досліджено проблематику “людини тілесної” як наслідку переорієнтації
сучасного соціологічного теоретизування у бік його більшої онтологізації. При цьому акцент зроблено на розгляді основних метатеоретичних основ класичного теоретизування, які розглядаються як основні детермінанти відсутності проблематики
“тілесного” у поглядах класиків соціології. Відзначено, що гносеологічний простір
класичної соціології був позбавлений тілесного “Я” як легітимного предмета наукової
концептуалізації.
Ключові слова: проблематизація, тілесність, класичне теоретизування, “людина
тілесна”.

Проблематика тілесності у соціологічному теоретизуванні здобула популярність
лише наприкінці ХХ століття. До цього часу проблематика тілесності була у соціологічній
науці радше маргінальною і не належала до розпрацьованих галузей цієї науки. На сучасному етапі розвитку соціологічного теоретизування із урахуванням методологічних
змін, які відбуваються в соціології та полягають у зміщенні фокусу інтересів соціологів
з відносно стійких структур та інститутів у бік мікросоціальних явищ і процесів, можна
зафіксувати зростання дослідницького інтересу до вказаної проблематики. Значна частина соціологів охоче пишуть про проблеми здоров’я, сексуальності, цінності людської
індивідуальності, без уваги не залишається і проблематика “тілесного” як предмета
соціологічної рефлексії. Зазначимо, що впродовж останніх десятиліть соціологи дедалі
більше уваги приділяють проблемам біологічного функціонування людини. Серед вагомих напрямків досліджень – ризики для здоров’я, проблеми, пов’язані зі старінням
та “антистарінням”, формування нових підходів до розуміння соціальних аспектів
тілесності.
Значною мірою ця проблематика актуалізована і представлена в роботах сучасних західних соціологів та соціальних філософів. Ідеться про роботи М. Мерло-Понті
(феноменологія тіла), І. Гофмана (тіло у повсякденному житті), М. Фуко (дисципліна і
тіло), Ж. Бодрійяра (тіло і практики споживання), М. Мосса (техніки тіла). Особливого
значення сьогодні набувають праці А. Франка, Б. Тернера, М. Фітерстоуна, які заклали
основу побудови соціологічної теорії тіла і розвитку такої галузевої дисципліни, як
“соціологія тілесності”.
© Тупікова С. В., 2012

260

С. В. Тупікова

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

Однак, незважаючи на те, що сьогодні відбувається пожвавлення наукового інтересу
до тілесності і ця проблематика стає предметом соціологічної рефлексії як за кордоном,
так і в межах української науки, більшість дослідників продовжують ставити питання
про відсутність у соціології науково спроможної теорії тіла. Справді, питання про те,
чому аж до середини ХХ століття у науковому дискурсі зберігався своєрідний тілесний
негативізм, досі залишається актуальним, і саме в цьому контексті, на нашу думку,
виникає необхідність звернення до витоків соціологічної думки. Такий ретроспективний
аналіз видається важливим, оскільки, як відзначає Б. Тернер, саме класичній соціології
не вдалося створити задовільної теорії тіла, що й пояснює подальшу маргінальність
проблематики тілесності у соціології [4, c. 12]. Метою цієї статті є визначення основних
теоретичних засад класичної соціології з особливою увагою до причин маргіналізації
“тілесного” у працях “батьків-засновників” соціології.
Виникнення науки і класичну соціологію зокрема можна розглядати як своєрідний
соціальний та інтелектуальний проект. Ідеться про те, що будь-яка інтелектуальна сфера формується, з одного боку, під впливом визначеного соціального оточення, стану
суспільства (це особливо характерно для соціології, оскільки як об’єкт вивчення вона
обирає соціальну реальність), а з іншого боку, певний вплив мають і ті інтелектуальні
сили, навколо яких відбувається формування проекту. Що ж до стану суспільства, яке
породило необхідність виникнення соціології як науки (оскільки соціологія виникає
як відповідь на соціальні зміни свого часу), то тут треба відзначити низку політичних
революцій кінця XVIII – початку XIX ст., прискорення розвитку промисловості,
популяризацію соціалізму, пожвавлення процесів урбанізації, масові міграції та ін. [3,
c. 21]. Стосовно інтелектуальних сил ми можемо говорити про явну орієнтацію “батьківзасновників” на принципи класичного природознавства, про що свідчать і теоретичні
побудови, які створювали провідні соціологи XIX ст., прагнучи систематичної цілісності
і моністичності викладу своїх ідей. Але ще більш характерним у цьому сенсі є прагнення професіоналізації суспільствознавства, його самоутвердження як самостійної
наукової дисципліни, яка повинна мати такий самий статус, що й природничі науки,
які уже довели свою професійну спроможність,– математика, фізика, хімія, медицина,
біологія. Цьому іманентному прагненню опрацювати власну форму науковості, завдяки якій соціологія могла б стати в один ряд зі всіма іншими науковими дисциплінами,
соціологія завдячує саме творцям науки свого класичного періоду. Треба згадати і про
ще одну засадничу ідею класичної соціології – це ідея Прогресу, яку XIX століття запозичило у XVIII, що його називають століттям Просвітництва.
Іншою метатеоретичною передумовою, що зумовлює єдність провідних тенденцій
у розвитку соціології XIX століття, є те, що ще з часів середньовічних схоластів мало
назву “реалізм”. Під цим терміном мається на увазі методологічна позиція, згідно з якою
загальні поняття (“універсалії”) мають власну, доступну для раціонального пізнання
реальність, що принципово відрізняється від “емпіричної” реальності – реальності
окремих (одиничних) речей, згідно з пізнішим слововжитком [1, c. 18]. І оскільки
реальність “всезагального” розглядалася прихильниками такого “реалізму” як щось
онтологічно первинне, вони приписували цій реальності безумовний пріоритет стосовно всього “одиничного”. Стосовно суспільства – це бачення, що отримало пізніше
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назву “соціального” чи “соціологічного” реалізму і з самого початку передбачало
безумовний пріоритет соціуму стосовно індивідів, що утворюють його. Ідея такого
пріоритету домінувала у свідомості всіх класиків соціології XIX століття. Ширший
аналіз викладених положень дає змогу виділити основні причини, що пояснюють
відмову класичної соціології від створення теорії тіла. Всі ці причини можуть бути
зараховані до дисциплінарного проекту, що його реалізували “батьки-засновники”.
По-перше, класики соціології прагнули визначити і встановити дисциплінарне
поле нової науки, яке не збігалося б з дисциплінарними полями природничих наук.
Наприкінці XIX століття головним опонентом соціології була індивідуальна психологія,
яка, на відміну від “колективної психології”, “психології народів” тощо, зрозуміло схилялася до “методологічного номіналізму”. Ця емпірично орієнтована (експериментальна)
психологічна дисципліна тоді переживала період швидкого росту і претендувала на виключну науковість, а тому виявилася найближчою конкуренткою соціології. Наприклад,
Е. Дюркгейм, який наполягав на радикальній специфіці колективної реальності, що її
досліджує соціологія, проводив онтологічно визначену межу між нею і психологією,
що вивчає індивідуальну психіку, ризикуючи розколоти навпіл предмет гуманітарного
і соціального знання. Отже, основним завданням соціологічної методології виявлялася
охорона цієї межі [1, c. 20]. Проголошуючи соціологію як незалежну науку, Е.Дюркгейм
також захищав її методи як опозиційні до тих, що використовувалися у психології.
Психологія була стурбована індивідуальним на противагу соціальному, і психологічні
пояснення Е. Дюркгейм розглядав як “органіко-психологічні” фактори. Передбачалося, що вони є до-соціальними властивостями організму, властивостями, які даються
від народження і є незалежними від соціального впливу. Індивіди, тобто, означувалися в межах дуалізму природа / суспільство, і біологічне тіло, за Дюркгеймом, було
поміщено у сферу природи [6]. Цей погляд мав довгостроковий ефект у соціології, і
це означало, що природне і біологічне найчастіше було кероване ззовні і що ця сфера
не є важливою для легітимної сфери дослідження соціології. Тож неминучим було небажання соціологів інкорпорувати в їхнє вчення ті чи інші аспекти тілесного існування
людини, які, на думку соціологів класичної доби, мали пояснюватися такими науками,
як біологія чи психологія.
По-друге, таких соціологів, як Дюркгейм, Вебер, Маркс, Зіммель, зазвичай
не цікавили питання, пов’язані з історичною еволюцією людських істот, більший
інтерес для них становили питання подібностей і відмінностей між індустріальними
капіталістичними суспільствами та традиційними суспільствами [4, c���������������
����������������
. 12]. Це й пояснювало їхні спроби дослідити індустріальні, політичні та ідеологічні революції,
що відбувалися в Європі наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Уся класична
соціологія була стурбована ростом оплати праці, виникненням міських центрів та
механізацією; ростом політичної демократії та громадянського суспільства; зниженням
влади церкви і поступовою секуляризацією цінностей і вірувань. Цей масштаб змін вимагав пояснень, які б ґрунтувалися на змінах у таких соціальних фактах, як соціальний
розподіл праці (Дюркгейм), класова боротьба і способи виробництва (Маркс), процеси
раціоналізації (Вебер).
По-третє, соціологія тяжіє до концентрації уваги на умовах, які необхідні для
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підтримання порядку, контролю чи соціальних змін у суспільстві. Складність соціальної
системи індустріального капіталізму породжує інтерес до його функціонування,
подібний інтерес зосереджується на розгляді суспільства як соціальної системи [5].
Наприклад, як показують роботи М. Вебера, така ситуація не виключає можливості
і необхідності розгляду в цьому контексті і проблем індивіда, особистості. Одначе
подібний науковий інтерес скоріше включає побудову теорій, що ґрунтуються на
соціальних, а не на біологічних факторах. На жаль, тіло, яке сприймається як досоціальне, природне явище, на той час не заслуговувало серйозного соціологічного
аналізу.
По-четверте, можливості, необхідні для людської діяльності, найчастіше ототожнювались зі свідомістю та розумом, а не з управлінням тілом загалом. Тіла в найкращому разі розглядались як “нецікаві” умови соціальної дії (діяльності) [6]. Тіло
розглядалось як пасивний контейнер, який є лише оболонкою для активного розуму.
Цей погляд пов’язаний із загальною широкою науковою орієнтацією, а саме з тим, що
класична соціологія передбачала спрямування у бік концептуалізації дихотомій, які були
центральними для соціологічних пояснень. Структура / дія (Дюркгейм концентрував
увагу на соціальних фактах як речах) – це дилема, яка є важливішою за питання, що
стосуються дихотомії свідомість / тіло, які надто часто залишалися у сфері філософії.
По-п’яте, теоретичним наслідком цих гносеологічних та онтологічних зобов’язань
було те, що соціологія не виявляла великого інтересу до антропологічної перспективи стосовно тіла як об’єкта класифікації. Розум, а не тіло, слугував рецептором та
організатором людської діяльності. Як зазначає Б. Тернер, найяскравіше цей підхід
виявляється в марксистській традиції, що фокусує увагу на ідеології, хибній свідомості
та оречевленні [4].
Виділимо ще два пункти, які треба було б додати до цього списку причин того,
чому “батькам-засновникам” так і не вдалося розвинути науково спроможну теорію тіла.
Перша причина стосується методологічних підходів, яких дотримувалася дисципліна.
Класична соціологія акцентувала на абстрактних пізнавальних категоріях, на тому, що
функціонує, так би мовити, саме по собі (ззовні), поза тілом. Наприклад, Дюркгейм
стверджував, що свідомість професійного соціолога є відкритою, позбавленою будьяких “тілесних домішок”, таких як емоційні упередження, що здатні затримувати чи
спотворювати пізнання соціальних фактів. Творення концепцій було продиктоване
логікою розвитку самого суспільства, концепти визначалися опозицією до “чуттєвого”,
яке органічно присутнє в тілесному.
Врешті, можливо, одна із найважливіших причин того, чому “батькам-засновникам” не вдалося створити і розвинути соціологію тіла, – це насамперед той факт, що
майже всі вони були представниками чоловічої статі. Як уже зазначалося, основою
соціології був соціальний, гносеологічний, епістемологічний проект, але також цей
проект був створений і поширювався чоловіками (це науковий дискурс, який диктувався
чоловіками). Можливо, всі ті проблеми, які можна зарахувати до сфери “тілесного”, і
були б розглянуті класиками соціології, якби не їхня гендерна приналежність [6]. Безумовно, це не означає, що знання у протилежному випадку було би присвячене лише
тілесному досвіду та існуванню індивіда, але водночас треба визнавати взаємозв’язок
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між науковими інтересами і гендерною приналежністю вченого. На соціологію та
наукові інтереси її класиків серйозний вплив має їхня персональна біографія разом
з тими соціальними проблемами, які сприймалися як актуальні в сучасному для них
суспільстві. Загалом статус жінки в соціологічній науці вимагає окремого розгляду,
але зауважимо таке: в той час як Дюркгейм, Вебер, Зіммель створювали європейську
соціологію, новаторські соціологічні теорії розробляли жінки-науковці (Дж. Еддамс,
Ш. Джилман, М. Вебер, І. Уеллс-Барнетт та ін.). Те, що сьогодні згаданих жінок-науковців
мало знають чи не визнають теоретиками або й взагалі соціологами в межах канонічної
історії соціології, свідчить про силу внутрішньодисциплінарної гендерної політики,
а також про досить некритичне трактування соціологією своїх власних напрацювань [3,
c. 22]. У той час як соціологічна теорія кожної з названих авторів ґрунтується на результатах
індивідуальних творчих зусиль, вони як одне ціле являють собою послідовний і цілісний
виклад ранньої феміністичної соціологічної теорії.
Отже, логіка функціонування класичного соціологічного теоретизування диктувала загальну спрямованість поглядів і наукових інтенцій класиків суспільствознавства.
З огляду на це, загальна занепокоєність “батьків-засновників” соціології визначенням
дисциплінарного поля науки не дозволила встановити проблеми тілесного існування
індивіда як легітимного об’єкта соціологічного пізнання. Прагнення до чіткого означення
наукових меж соціологічного знання, орієнтація на вивчення макроструктур на противагу “малим формам” призводить до витіснення “людини тілесної” за межі класичного
теоретизування, наслідком чого є довготривала відсутність цієї проблематики у фокусі
дослідницького інтересу соціологів. Включення проблематики “тілесного” у науковий
соціологічний дискурс, з’ясування шляхів та перспектив такої інкорпорації є метою наших подальших досліджень.
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This article is devoted to the articulate the issue of “human body” as a consequence of
the reorientation of the modern sociological theorizing in the direction of his most ontologization. Article deals with the main theoretical facilities of the classical theory, which are
considered as the main determinants of the lack of problems ���������������������������������
“��������������������������������
flesh” in the views of the classics of sociology. It is noted that a gnoseological space of classical sociology was deprived
of the corporeal “I” as a legitimate object of scientific conceptualization.
Key words: problematization, physicality, the classical theory, embodiment.

“HOMO SOMATIKOS”:
ПРОБЛЕМАТИКА ЧЕЛОВЕКА ТЕЛЕСНОГО
В ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
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просп. Гагарина, 72, г. Днепропетровск, Украина, 49010,
susanna@optima.com.ua
В статье артикулируется проблематика “человека телесного” как следствия переориентации современного социологического теоретизирования в сторону его большей
онтологизации. При этом акцент делается на рассмотрении основных метатеоретических установок классического теоретизирования, которые рассматриваются как
основные детерминанты отсутствия проблем “телесного” во взглядах классиков социологии. Отмечается, что гносеологическое пространство классической социологии было
лишено телесного “Я” в качестве легитимного предмета научной концептуализации.
Ключевые слова: проблематизация, телесность, классическое теоретизирование,
человек телесный.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІСТА
ТА СПЕЦИФІКА СОЦІОЛОГІЇ
У ВИВЧЕННІ МІСТОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
І. В. Козлова
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
ser_mot@ukr.net
Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів.
У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому
напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
Ключові слова: місто, простір, підходи до розгляду міста.

Соціологія міста – це одна з найпрактичніших галузевих соціологічних теорій у
сучасному суспільстві, проте водночас це одна з найменш концептуально розвинених
галузевих дисциплін у межах сучасної української соціології. Таку суперечність можемо
пояснити широтою теми дослідження: соціологія міста – об’ємна галузь, яку можна
дослідити лише фрагментарно, чим і займаються українські та закордонні дослідники.
Метою нашої статті є огляд наявних концепцій та підходів до розгляду міста й
відповідне визначення теоретичних лакун у межах цієї галузі, заповнення яких вимагає
сучасний рівень розвитку дисципліни, обраної для розгляду.
На сучасному етапі існує безліч визначень, що пояснюють природу та специфіку
міста і міських процесів. За визначенням В. Бєлоусова, місто – це резервуар культурних та соціальних капіталів [1, с. 45]. Класики урбаністичної соціології Р. Парк та
Е. Берджес пояснюють фізичну експансію міста як результат диференціації елементів,
що складають соціальну структуру, а саме: переміщення одиниць, груп та ринкових суб’єктів відповідно до місця проживання і професії. Американські дослідники
Л. Мумфорд та К. Девіс визначають місто як спільноту тривалості, що змінюється у
матеріальному, суспільному і культурному середовищі [2, с. 79].
У польській літературі поширеною є синкретична дефініція М. Маліковського,
який визначає місто як компактну, відокремлену від оточення, індивідуалізовану та
врегульовану одиницю, що має сформований центр, заселена людьми, не задіяними у
сільськогосподарській діяльності, натомість ця одиниця продукує матеріальні блага,
послуги і цінності, а також репродукує свою здатність до праці і суспільного життя,
особливо інтенсивно впливає на своє просторове середовище і сама підлягає його
впливу [2, с. 85].
© Козлова І. В., 2012
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Отже, можемо твердити, що сучасне місто охоплює всі етапи людського життя, забезпечує матеріальні й духовні потреби особистості. Міський простір існує не
тільки фізично, його можна сприймати у різних вимірах: на рівні соціуму (простір
для соціальних відносин), культури (простір, де розгортаються історичні події або
відбувається діалог спільнот), історії. Можна сказати, що міський простір упорядковує
життя городян, задаючи траєкторії їхньої поведінки й життєвого шляху [3, с. 240].
З огляду на таку соціальну локалізацію, як місто, останнє виступає однією із
центральних категорій досліджень у багатьох гуманітарних дисциплінах. Достатньо широкий спектр дисциплінарних ракурсів у вивченні міста пропонує українська
дослідниця В. Середа: територіально-поселенський; економічний; містобудівельний;
психологічний; історико-культурний; філософсько-методологічний; соціологічний [4,
с. 26].
Територіально-поселенський ракурс у вивченні міста розробляють географи з
кінця XIX ст. Традиційна типологія міст, що використовують урбаністи (в тому числі
соціологи), – за виробничими функціями і розмірами.
Економічний ракурс у вивченні міста дотримується тези про виробничоекономічний фактор появи і розвитку міст, про виробничо-економічні закономірності
розселення і територіальної мобільності.
У межах містобудівельного ракурсу у вивченні міста останнє розглядають як:
•
систему соціально-функціонального розселення: місце праці, житло, розваги;
•
штучне середовище: сукупність архітектурно-інженерної інфраструктури.
У межах історичного ракурсу місто доволі часто розглядається як історичний
матеріал, який використовується соціологією, і навпаки. Історія робить акцент на
політичних аспектах міського життя. Французькі історики О. Т’єрі і Ф. Гізо вважають, що виникнення міста – це зародження нового соціально-політичного ладу. Історія
міста – це історія боротьби буржуазних прошарків з феодальним ладом [4, с. 27].
Психологічний дисциплінарний ракурс розглядає місто як простір
життєдіяльності, який дає можливість досліджувати “сприйняття”, “образ”, “установки”, “архетипи”, “інтерпретації”, “конструювання” у міському просторі.
Філософсько-методологічний дисциплінарний ракурс містить два контексти
розмірковувань про місто:
1) гносеологічний – обговорення питань, пов’язаних із самим процесом
пізнання міста;
2) системний – розгляд міста як системи або ж необхідність системного аналізу
міських процесів (наприклад, у проектуванні).
Соціологічний дисциплінарний ракурс. Як ми вже мали змогу зауважити, попередньо розглянуті дисциплінарні ракурси, попри те, що досліджують окремі аспекти
розвитку міст, також частково торкаються і соціологічної проблематики (зокрема,
це доволі відчутно у напрямках гуманітарного характеру). Різноманітні дисципліни
виділяють у місті як об’єкті досліджень лише окремі, “свої” сторони; з огляду на цей факт,
дослідження в обраній нами галузі є сегментарними та мозаїчними. Багатоаспектність і
змінність феномену міста спонукає дослідників до пошуку інтегральної, генералізуючої
основи, дисципліни для його визначення та опису – у цьому контексті йдеться про

Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології...

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

267

соціологію як науку, що здатна звести в єдине ціле мозаїчні фрагменти, досліджувані
іншими дисциплінами.
Можемо визначити декілька суттєвих переваг соціологічного ракурсу у вивченні
міста:
1) соціологія як наукова дисципліна сама виникла в результаті синтезу низки
наук, її понятійний апарат найкраще пристосований до методологічного
синтезу;
2) соціологія аналізує взаємодію у спільноті, а місто характеризується саме
через взаємодію, що витворює особливу спільноту [4, с. 27].
Соціологія міста не виступає єдиним монолітним блоком у соціогуманітарних науках. Це означає, що якщо ми говоримо про фрагментарність у питаннях дослідження в
межах цієї галузі, йдеться і про мозаїчність чи, радше, множинність теорій та підходів,
що формують цю дисципліну.
Класифікувати теорії та теоретичні підходи до вивчення соціології міста доволі проблематично. В українській традиції простежуються спроби створення такої класифікації,
однак вони є недостатньо широкими, та здебільшого ґрунтуються на двох критеріях:
класичні напрямки та сучасні (у стосунку до класичного).
Натомість польські дослідники у галузі соціології міста Б. Яловецький та
М. Щепанський пропонують ширшу класифікацію: класичний період; екологічний
напрямок (Чиказька школа); суспільна неоекологія; культуралістичний напрямок;
структуралістичний напрямок (“нова соціологія міста”); нові течії [5, с. 47].
На цій класифікації зупинимось детальніше. Яскравими представниками класичного періоду в розробленні дисципліни соціологія міста виступають К. Маркс,
Ф. Енгельс, Ф. Тьонніс, Е. Дюркгайм, Г. Зіммель, М. Вебер [6].
Розроблення К. Маркса та Ф. Енгельса знаходяться у царині макроконцепцій.
Автори розглядали місто насамперед як результат історичного процесу економічного
розвитку соціальної системи, як місце концентрації виробництва і розподілу суспільної
праці. Відповідно, класики марксизму фокусують свою увагу на процесах розвитку
виробництва як визначальних, рушійних формах соціальної системи (частиною якої
виступає місто).
Роль процесу розподілу праці яскраво ілюструє функціоналізм Е. Дюркгайма
(макросоціологічні концепції). У своїй роботі “Про розподіл суспільної праці” французький дослідник зазначає, що “міста завжди походять від потреб, що примушують
індивідів постійно знаходитись на максимально близькій відстані один до одного;
вони являють собою точки, в яких соціальна маса стискається сильніше, ніж в інших
місцях” [7, с. 180]. Процес розподілу, диференціації праці Е. Дюркгайм вважає основою
функціонування самого суспільства та міста як його територіально-просторової оболонки. Звертаючись до дюркгаймівської концепції механічної та органічної солідарності,
де перша притаманна доіндустріальним містам, а друга – індустріальним, можемо
твердити, що автор одним із перших висловив гіпотезу про професійний розподіл
праці, який лежить в основі урбанізаційних процесів.
Як бачимо, вищезгаданих дослідників цікавить радше економічний характер розвитку міських процесів.

268

І. В. Козлова

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

Місто як соціокультурну гетерогенність, що створює умови для формування і
виокремлення специфічних міських спільнот, які, відповідно, різняться символічною
та організаційною культурою, характеризують німецькі дослідники Г. Зіммель та
М. Вебер – це єдині автори “класичного” періоду, які присвячували місту окремі праці
соціологічного характеру.
“Великі міста та духовне життя” Г. Зіммеля – одна з перших спроб соціологічного
аналізу ментальної складової міста та міського життя. Одна з перших, тому що, на
наш погляд, спробу опису та дослідження цієї проблематики здійснив Ф. Тьонніс у
своїй всесвітньо відомій праці “Спільнота і суспільство”. Ф. Тьонніс як представник
макросоціологічного підходу у соціології дефініціює дві основні форми організації
суспільного життя – Gemeinschaft (спільнота) і Gesellschaft (суспільство). Дослідник
у своїй роботі акцентує на ментальних, духовних особливостях та відмінності міста і
сільської місцевості, його концепція суспільства ілюструвалась міськими прикладами.
На відміну від Ф. Тьонніса, Г. Зіммель у своєму есе аналізує, порівнює між собою маленьке та велике місто. Ключовими поняттями праці дослідника виступають раціоналізм
та індивідуалізм як характеристики, притаманні відповідно великому та маленькому
містам. Уніфікатором у системі раціональних відносин Г. Зіммель вважає гроші. На противагу великому раціоналізованому місту виступає маленьке, індивідуалістичне місто,
в основі функціонування якого лежать понижена нервовість та міцні міжособистісні
духовні взаємини. В основі міжособистісних взаємин між мешканцями мегаполісу
лежить феномен, який Е. Гідденс пізніше назвав “ввічливою неуважністю” – здатність
до поверхових реакцій.
З такого опису логічно було б запідозрити зіммелівські преференції у двох
аналізованих ним типів міст. Однак і маленьке місто автор критикує, адже воно відчутно
звужує світогляд особистості, її пересування та відносини. Така характеристика ще
раз підтверджує певну схожість концепції “гемайншафт і гезельшафт” Ф. Тьонніса та
візії міста Г. Зіммеля. Зіммелівський мегаполіс, за своєю суттю, відповідає утворенню
типу гезельшафт Ф. Тьонніса, тоді як соціальному утворенню маленького міста більше
відповідають характеристики спільноти типу гемайншафт. Важливо наголосити на
тому, що німецький дослідник у своєму есе робить акцент на урбанізмі (життя у межах
міста), а не на урбанізаційних процесах (розвиток міських районів).
М. Вебер (макроконцепції) у праці “Місто” фактично першим визначив різницю
між метафізичним простором міста та фізичними, територіальними його межами. Автор вирізняє два погляди на місто: економічний та політико-адміністративний. Останньому властива прив’язка до території, адже, на думку класика німецької соціології,
у політико-адміністративному сенсі містом може вважатись та територія, яка за своїм
економічним значенням не могла б претендувати на таку адміністративну позицію
[8]. Однак тематика поділу міського простору в такій манері лише окреслена, але не
розпрацьована автором.
Екологічний напрямок (Чиказька школа у США). Саме зародження та поява
Чиказької школи символізує собою зародження урбаністичної соціології. Особливість
напрацювань і основна відмінність від попередньо перелічених розробок класичного
періоду полягала у тому, що дослідницькі доробки в галузі соціології міста у межах
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школи в більшості своїй мали емпіричний характер, використовувались задля вирішення
конкретних проблем міста. Дослідники Чиказької школи вивчали:
·
специфіку виникнення урбанізму;
·
існування та визначення зон злочинності;
·
слабкість суспільних інституцій;
·
корупцію влади та ін.
Американські науковці також розглядали місто як результат процесів концентрації,
централізації, сегрегації, вторгнення та переємності.
Екологічний напрямок містить у собі низку піднапрямків, а саме:
·
урбаністично-екологічний;
·
кримінологічний;
·
соціально-психологічний;
·
прогнозування суспільного життя.
Найбільш відомий з піднапрямків – урбаністично-екологічний, представлений
доробками таких авторів, як Р. Парк, Е. Берджес, Р. Маккензі, Л. Вірт.
Основним методологічним нововведенням Р. Парка стала соціально-екологічна
концепція, в основі якої лежить уявлення про місто як про організм (не треба забувати,
що Р. Парк був соціобіологом), насамперед біологічний феномен, який, крім соціального
(культурного) рівня, містить також рівень біотичний, що лежить в основі соціального
розвитку і визначає саму організацію суспільства.
Спробу адаптації теоретичних напрацювань Р. Парка та надання їм емпіричного характеру здійснив Р. Маккензі. Дослідник намагається віднайти зв’язок між соціальними
та просторовими змінами. Також автор категоризує саме поняття соціальної екології,
виділяючи у ній:
·
екологічну організацію (просторова структура поселень та інститутів);
·
екологічне домінування (функціональні зв’язки між елементами просторової
соціальної структури);
·
екологічну послідовність (часові зміни в екологічній спільноті).
На основі цих категорій виникли такі методи емпіричних досліджень міста, як
зонування, соціальне картографування, опис життя спільноти методом включеного
спостереження, біографічний метод, кейс-стаді тощо [9, с. 180].
Послідовник та колега Р. Парка Е. Берждес розглядав міську спільноту як мозаїку
різноманітних соціальних груп, кожна з яких претендувала на певну територію. Таким
чином з’явилась відома зональна теорія Е. Берджеса (вона ж теорія структурування
міського простору), яка характеризувалась як методологічною, так і практичною новизною, впровадженою в дослідницьких колах Чиказької школи.
Ще одним яскравим представником Чиказької школи є Л. Вірт. У своєму есе
“Урбанізм як стиль життя” основну проблему міської соціології дослідник формулює
як потребу у виявленні форм суспільного впливу і організації, які виникають у відносно
постійних компактних поселеннях, де проживає значна кількість гетерогенних індивідів
[10]. На основі спостережень, припущень та досліджень Л. Вірт висуває гіпотезу про
взаємозв’язок між кількістю, густиною та різнорідністю населення, з одного боку, та
життям груп – з іншого.
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Кримінологічний піднапрямок Чиказької школи представлений доробками таких авторів, як К. Шау, Ф. Трешер, Е. Фаріс. Ці автори працювали над дослідженням
суспільної дезорганізації, вивченням неповного пристосування осіб до життя у місті.
Предмет дослідження піднапрямків соціальної психології та прогнозування суспільного життя був спільним – соціологія суспільних проблем. Дослідники
піднапрямків: В. Томас та В. Огборн.
Підсумовуючи наукову вагу цього напрямку, зазначаємо, що Чиказька школа
соціології здійснила низку важливих кроків для розвитку соціології міста, а саме
йдеться про:
•
ідентифікацію нової форми культури і способу життя – урбанізму;
•
трактування міста як природного складника екзистенції у місці, розташованому територіально;
•
звернення уваги на питання, яким раніше не приділялась увага, а саме:
дезорганізація, інтеграція і згуртованість у місті.
Логічними послідовниками ідей Чиказької школи виступають представники напрямку суспільної неоекології, яка також поділяється на низку піднапрямків, а саме:
•
аналіз чинників – погляди розміщення суспільних категорій у просторі міста;
•
аналіз суспільних областей [2, с. 94].
Представники першого піднапрямку – Б. Беррі, Д. Касарда працювали над визначенням факторів суспільного положення і стратифікації, що розрізняють спільноту
мешканців, а також над вивченням стратифікаційних особливостей; представники другого – Е. Шевкі, В. Белл – над процесами делімітації суспільних галузей за допомогою
індексації первинних змінних [2, с. 94]. Загалом сам напрямок виник наприкінці 60-х
– поч. 70-х років ХХ ст., основна його ідея – визначити, як спільнота організовується в
процесі адаптації до середовища, що постійно змінюється і реструктурується. Пізніше
в центрі наукових інтересів напрямку постала міжміська екологія, яка ставила за мету
дослідити взаємозалежність та конкуренцію, стосунки домінування та підпорядкування
між містами.
Культуралістичний напрямок носить на собі відбитки антинатуралізму, який
знаходить свій вираз, зокрема, у праці Т. Знанецького “Місто в свідомості його
мешканців”. У руслі цього напрямку місто розуміється як суспільна антологія відчуттів,
що функціонують в уявленнях мешканців. До уваги беруться також цінності як витвори
культури суспільних груп. Напрямок спирається на ідеї М. Вебера, Г. Зіммеля, Л. Вірта.
Дослідники М. Юнг, П. Вільмотт у межах культуралістичного напрямку працювали над соціологією локальних спільностей. У своїй праці “Сім’я та спорідненість
у Східному Лондоні” автори розкривають проблему зміни та адаптації у спільнотах
великих міст. Інший дослідник напрямку – О. Левіс, працював у руслі соціології андеркласу. У своїй книзі “П’ять сімей. Мексиканське кейс-стаді культури бідності” він
аналізує процес і умови утворення культури бідності. А. Рапопорт досліджує питання простору міста у контексті архітектури. У своїй праці “Людські обличчя міських
форм” автор представляє аналіз культури і особистості як категорій-посередників у
процесі уявлення простору. Ще один дослідник напрямку – Д. Портеус – працював у
руслі соціології соціальності та соціології простору. У праці “Зовнішнє середовище
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та поведінка” автор досліджує поведінку одиниць, суспільства і спільнот у міському
просторі, а також процеси уявлення та індексації простору. А. Страусс і К. Лінч паралельно працюють у напрямку соціології та антропології простору. А. Страусс у
своїй праці “Зображення американського міста” подає аналіз культурних та суспільних
образів міста. К. Лінч у роботі “Зображення міста” аналізує обумовлені культурою
процеси творення і структуру образу міста [2, с. 97]. Дослідники П. Гоулд і Р. Вайт
працюють у руслі антропології простору; у праці “Ментальні карти” представляють
аналіз процесу творення ментальних уявлень (карт) простору і міста, обумовлених
через культуру та стиль життя.
Структуралістичний напрямок, або нова соціологія міста. У межах цього напрямку польські дослідники виділяють декілька шкіл та теорій:
•
теорія обігу капіталу і класової акумуляції;
•
нова соціологія міста;
•
регуляційна школа;
•
каліфорнійська школа;
•
теорія нерівномірного розвитку;
•
теорія глобальних міст;
•
теорія дуалізації.
Теорія обігу капіталу і класової акумуляції представлена у роботах Д. Харві “Ліміти
капіталу” та “Умови постмодерніті”. Автор, натхнений працями у дусі структурального
неомарксизму А. Лефевра, у своїх роботах розглядає:
•
процес концентрації або циркуляції капіталу;
•
протиріччя між диспонентами капіталу та спільнотами мешканців, що набувають форм класового конфлікту на тлі різниці інтересів, які виникають
у зв’язку із якістю умов проживання;
•
процес творення матеріального міського середовища у такий спосіб, що міг
би слугувати циркуляції капіталу, продукції та попиту;
•
можливості отримання користі з міських інвестицій у форматі класовомонополістичної ренти.
Очевидно, що Д. Харві у своїх працях значну увагу приділяє капіталістичним
основам формування міст. Ключовим дослідницьким питанням для нього виступає
пошук причин, через які міста стають збудниками соціальних конфліктів. Також автор
вводить у науковий обіг поняття урбанізації капіталу, яке він доволі часто вживає, не
даючи, однак, конкретного його визначення [9].
Школа за назвою нова соціологія міста так само базована на праці Д. Харві
“Соціальна справедливість і місто”. Ця школа мало відрізняється від попередньої, в
основі дослідження лежать процеси продукції, обігу капіталу, класово обумовлений
поділ міського простору.
Регуляційна школа. В основі школи погляди структурального неомарксизму. Її
представниця – К. Бойер у праці “Уявляючи раціональне місто” розглядає стосунки між
трьома основними сферами: капітал, робота і політична влада, а також процес переходу від режиму акумуляції і способів регуляції, тобто фордизму, до вимог акумуляції
і способів дерегуляції – постфордизму.
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Каліфорнійська школа так само вибудувана на засадах структурального неомарксизму.
Представники: Д. Гордон (“Розвиток капіталізму в історії американських міст”), М. Сторпер.
Автори у своїх творчих доробках представляють широке, універсальне та міждисциплінарне
дослідження стану сучасних міст, урбанізованого суспільства і процесів інтеграції простору
крізь призму системних та структурних, політичних, економічних і суспільних утворень.
Конфліктологічний підрозділ каліфорнійської школи представлений працями
Д. Гордона, зокрема йдеться про його роботу “Класова боротьба та етапи розвитку
міста”. Методологічний напрямок – структуральний неомарксизм, акцентує увагу на
сучасних формах класових протистоянь. Дослідник висуває думку, що протиріччя
класових інтересів виступає головним чинником змін у міському просторі.
Теорія локалізації як піднапрямок каліфорнійської школи вибудувана на парадигмі
структурального неомарксизму як підґрунтя робітничої теорії локалізації. Піднапрямок
представлений такими дослідниками, як М. Сторпер, Р. Волкер. У праці “Теорія праці і
теорія локалізації” автори розробляють питання політичної мобілізації або демобілізації
трудового колективу як найважливішого чинника локалізації інвестиції.
Ринковий підрозділ каліфорнійської школи ґрунтується на засадах структурального
неомарксизму, збагаченого елементами критичної перспективи як основи теорії машини
зростання. Автори, що працюють у межах піднапрямку: Дж. Логан, Х. Молотх у праці
“Міські випадки” розкривають питання інтересів капіталу як основного чинника формування структури простору міст. У роботі також розкривається зміст терміна “машина
зростання”, який розуміється як механізм розуміння зиску на будівельному ринку через
капітал, чому сприяє міська влада, шукаючи можливості розширення податкової бази.
Теорія нерівномірного розвитку ґрунтується на теорії модернізації. Йдеться
про капіталістичний розвиток, що спирається на новий, міжнародний поділ праці.
Дослідники М. Сміт, Д. Фагін працювали над питаннями об’єктивування в економічнопросторовій та суспільній базі соціальних систем і урбаністичних процесів акумуляції,
конкуренції, експлуатації і реструктурації.
Теорія глобальних міст ґрунтується на теорії глобалізації і модернізації. С. Сассен
у роботі “Міста у світі економіки” розкриває питання інтеграції глобальних ринків,
операції капіталу і його виразу в центральних місцях, де процес глобалізації втілений
у глобальних містах.
Теорія дуалізації ґрунтується на критичній перспективі. Автори: А. Портес,
М. Кастельс Л. Бентон. Ґрунтовна праця – “Неформальна економіка”, у ній розкривається
питання поглиблення відкритості економічних і культурних кордонів авансуючими
(верхніми) і маргінальними (нижніми) верствами суспільної структури міст.
Нові тенденції у соціології міста представлені у працях М. Готтінера, Р. Хатчісона.
Автори, спираючись на засади критичної перспективи та теорії культури, у праці
“Нова міська соціологія” розкривають синкретичне співвідношення економічних та
політичних аспектів із суспільними і культурними.
Інший дослідник – В. Фланаган, використовуючи здобутки критичної перспективи та елементи функціоналізму, у праці “Міська соціологія. Зображення і структура”,
незважаючи на ідеологічну відмінність між структуралістичним і культуралістичним
підходами, ілюструє зв’язки в межах однієї перспективи. [2, c. 101–102].
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Представлений перелік авторів, які працювали у галузі соціології міста, є далеко
не повним, однак ми перелічили визначальні напрямки робіт у цьому напрямі.
За радянських часів дослідження міста також проводили, і радянська соціологія
міста стала відносно автономним напрямком [12, с. 380]. Тут особливу увагу приділено
взаємодії міста та сільської місцевості, проблематиці урбанізаційних процесів та розробкам ефективного соціально-економічного міського планування, побуту міського
населення (серед соціологів радянської доби над міською проблематикою працювали
В. Рукавишніков, А. Шкаратан, Н. Барабаш).
На пострадянському просторі аналізом міської проблематики продовжують займатися О. Філіппов, І. Шмерліна, М. Вільковський, А. Байбурін та багато інших
дослідників. Ці автори зосереджують увагу на аналізі простору, усвідомленні мешканцями міста свого життєвого простору в різних його проявах, соціології архітектури,
семіотиці простору тощо.
З теоретичних доробок російських авторів у галузі соціології міста варто згадати
працю В. Вагіна “Соціологія міста”, у якій автор у хронологічній послідовності аналізує
історичні етапи містотворчих процесів.
Говорячи конкретно про вітчизняний досвід, зазначимо, що у галузі соціології
міста працює низка відомих українських вчених; зокрема, йдеться про О. Макеєва,
С. Матяш, І. Прибиткову, В. Бєлоусова, О. Міхеєву, В. Середу, Ю. Сороку, Л. Малес. Серед перелічених дослідників Л. Малес та І. Прибиткова працюють у напрямку дослідження структурування міста (зокрема, йдеться про дихотомію “приватне/публічне” у міському просторі та роль центру як частини міста). В. Середа та
Ю. Сорока працюють у галузі дослідження міської ідентичності та “писання” міського
простору за посередництвом пам’ятників і комемораційних практик, О. Міхеєва – над
проблематикою соціального простору міста.
Як підсумок, за результатами огляду наявних теоретичних напрямків у вивченні
соціології міста, треба зосередитися на ключових питаннях, які розглядаються у межах
праць вищезазначених авторів:
•
порівняння міста та сільської місцевості (або великого та малого міста) як
різних форм поселення;
•
акцентування здебільшого на макрорівневих конструкціях;
•
апелювання до влади як елементу впливу на містотворчі процеси;
•
акцент здебільшого на культурних та економічних чинниках містотворчих
процесів;
•
нероздільність понять “міста” та “міського простору”.
Недослідженими лишаються питання самого процесу та механізмів формування
міста, зокрема, соціального простору міста, а також основних агентів у процесі його
формування.
Також, як ми вже мали змогу зауважити, попри фрагментарність розробки такого
напрямку, як соціологія міста, у закордонній, зазвичай європейській та американській
традиціях, усе ж існує ціла низка концепцій та теоретичних підходів до розгляду міста,
однак сучасні вітчизняні дослідники майже не здійснюють спроб їхньої аплікації до
умов українського міста. Унаслідок цього втрачається як теоретична, так і практична
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значимість досліджень у межах аналізованої дисципліни. Попри це, наявність теоретичних лакун у вивченні містотворчих процесів на українському ґрунті лишає перед
дослідниками широке поле для подальших наукових розвідок.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ”
І. В. Довгаль
Криворізький інститут МАУП,
вул. Урицького, 26а, м. Кривий Ріг, Україна, 50007,
klok5000@ukr.net
У статті розглянуто теоретичний аспект поняття соціальний діалог, здійснено
спробу розгляду соціального діалогу як соціальної технології. Розглянуто можливості
застосування соціального діалогу як соціальної технології у межах соціологічного
дискурсу.
Ключові слова: соціальний діалог, соціальна технологія, соціологічні теорії, сучасне українське суспільство, соціологічний дискурс, соціальні практики.

Проблематика дослідження соціального діалогу набуває все нових рис. Це пов’язано
з процесом євроінтеграції України, бо для країн Європейського Союзу соціальний діалог
є невід’ємним процесом, який відбувається в рамках громадянського суспільства та
соціальної держави. Тому країна, в якій присутній ефективний соціальний діалог, є
країною зі зрілою демократією.
Поняття соціальний діалог розглянуте в роботах М. Черниш, Н. Крещенко,
Є. Когана, В. Єлагіна, С. Багрич, але роботи цих учених відносяться до економіки,
юриспруденції та філософії. Незважаючи на дослідження проблеми розвитку в рамках
економіки, права і філософії в соціологічному дискурсі, проблематика, пов’язана з
соціальним діалогом, є майже недослідженою. Тому нагальною проблемою є розгляд
соціального поля в розрізі соціального діалогу.
Метою статті є з’ясування змісту технологічного аспекту поняття соціальний діалог.
Виступаючи особливим видом комунікації, діалог в умовах збільшення обсягу, ускладнення
структури, поглиблення змісту й розширення розмаїтості форм зв’язків і типів відносин стає
важливим, а часто вирішальним засобом, що забезпечує взаєморозуміння на різних рівнях
спілкування різних суб’єктів. Він виступає як найбільш дієвий засіб побудови складних систем відносин на різному рівні й у різних просторах громадського життя. Будучи певною
формою спілкування й виконуючи всі його функції, він має свою специфіку, що забезпечує
йому особливу роль в організації життєдіяльності людей. Він – необхідна умова розгортання й
розвитку міжособистісних, міжгрупових, міждержавних відносин: культурних, економічних,
політичних і т. д. Природно формується й збільшується потреба оптимального розкриття й
розуміння можливостей діалогу, сфер, границь, “способів” його використання. Соціальний
діалог не має широкого висвітлення в соціології, що актуалізує проблему його парадигмального
аналізу. З точки зору різних парадигм тлумачення соціального діалогу має різний характер.
© Довгаль І. В., 2012
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Cоціальний діалог – це феномен споживацької доби, де він перетворюється у соціальний
монолог і здійснюється через засоби масової інформації.
На думку Є. Когана: “Соціальний діалог як функціональна характеристика
суспільства орієнтована на відтворення й динаміку соціокультурних норм і зразків
взаємодії. З іншого боку, як інтенціональна й цілеспрямована діяльність, здійснювана
людьми в контексті реальних життєвих ситуацій, діалог підтримує суспільна єдність”.
Цей процес є надто суб’єктивною соціальною практикою, але він впливає на рівень
соціальної справедливості в суспільстві.
Сучасне українське суспільство потребує переходу соціальної справедливості
на новий рівень. Без виходу соціальної справедливості на новий рівень вона не буде
мати надії на можливість стійкого розвитку у майбутньому. На думку Міжнародної
організації праці: “Це повинна бути ера, коли потреби людей, турбота про нашу планету Земля й принципи справедливості є міцною основою прийнятих політичних та
соціальних рішень. Це ера, коли плодами глобалізації можуть справедливо користуватися всі” [5]. Такі політичні заходи переоцінювали здатність ринків до саморегулювання,
недооцінювали роль держави й державної політики й принципи нормативного правового регулювання й девальвували механізми соціальної співпраці. Тому сьогодні дуже
важливо саме стимулювати соціальний діалог, який повинен стати запорукою розвитку
нових форм суспільного прогресу.
Роль та важливість соціального діалогу для сучасного українського суспільства
описує відома фраза Г. Гегеля: “Він не тільки вийшов за межі всього цього й перейшов
в іншу крайність – до своєї рефлексії в саме себе, позбавленої субстанціальності, але
й вийшов за межі цієї ж рефлексії. Для нього не просто загублене його істотне життя;
він, крім того, усвідомить цю втрату й тлінність, що становить його зміст” [1, с. 10–11].
У такому ж становищі знаходяться й учасники соціального діалогу, які навряд чи
зможуть впіймати рефлективність змісту того шляху, який їм треба буде проторувати.
Легкодумство, що поширюється в існуючому світі, невизначене передчуття чогось
невідомого – все це провісники того, що наближається щось інше. І ця нова соціальна
практика повинна чітко виконувати свої функції, що надасть їй можливість ефективного
функціонування в рамках існуючої соціальної реальності.
Спрямованість соціальних практик повинна мати скалярну форму. Наприклад,
А. Дмитрієв вважає, що для нових соціальних практик є важливим фактором орієнтація
на дійсність – замість нормативної значимості, конкретний історизм – замість надтимчасових цінностей, подолання філософії свідомості й “політичний екзистенціалізм”
– ось загальні риси, що дозволяють говорити про подібність теоретичних установок
у правих і лівих соціальних ідеях [2, с. 368]. Подібна методологія надає можливість
раціонально досліджувати особливості соціального діалогу. Зауважимо, що вона є
наслідком загальної розумової установки епохи, яка повинна торкнутися всіх учасників
соціального діалогу. Крім того, утворення – це постійний міжкультурний діалог,
підсумком якого стає розуміння, що ґрунтується не тільки на сприйнятті “своїх” культурних норм, зразків поводження, змістів і систем знання, але й “чужих” [4, с. 81]. До того ж,
це ще й постійний калейдоскоп соціальних ритуалів та стереотипів. Соціальний діалог
має кілька форм прояву. З огляду на особливості соціальної реальності та домінуючі
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процеси соціальної динаміки соціальний діалог може проявлятися як безпосередньо,
так і латентно. Соціальність діалогу проявляється в тому, що це процес взаємодії між
громадянським суспільством і державою. Перше делегує свої владні повноваження
другому, відчужуючись від постійного відправлення владних функцій. Можна сказати,
що міра цивілізованості суспільної системи багато в чому визначається тим, наскільки
соціальний діалог між цивільним суспільством і державою є відкритим і рівноправним.
Важливим аспектом розвитку соціального діалогу є прогнозування результату. На думку вже згаданого Є. Когана: “Результатом соціального діалогу є консенсус-рішення, що
враховує досвід кожної із соціальних груп, що не порушує інтереси ні однієї зі сторін. Лише
тоді виявляється можливим реальне співробітництво рівноправних партнерів [3]”. А сама
необхідність соціального діалогу витікає з неминучості протиріч у суспільних відносинах.
Високий рівень відчуження та гостроти соціальних антагонізмів є однією з основних умов потреби в ефективному соціальному діалозі. Тобто в рамках соціального діалогу формується особлива форма соціальної реальності, яка призводить до встановлення між ними специфічних
відносин, які передбачають соціальну рівність, що має тимчасовий характер. До того ж, цей
процес відбувається ще й за умов єдності рольового набору учасників соціального договору на всіх його стадіях. Однак це далеко не всі умови, які необхідні, щоб діалог виступав
інструментом дозволу соціальних суперечностей. З огляду на вищеперелічене можна зробити
висновок, що соціальний діалог містить ознаки соціальної технології.
Поняття “технологія” має технічне коріння. Під цим поняттям прийнято розуміти
взаємодію засобів праці і сировини, матеріалів. Ідеться головно про сферу виробництва.
Технічне значення технології полягає в тому, що вона є органічним алгоритмом побудови, організації виробничого процесу, який дає виробничий результат у обсязі, що
задовольняє замовника. З легкої руки К. Поппера цей термін почав застосовуватися в
рамках соціології. Питання побудови технологічних відносин і їх функцій отримали
висвітлення у багатьох соціологічних працях, особливо в рамках концепції сталого розвитку. Соціальна технологія – сукупність методів і прийомів, що дають змогу
вирішувати ті чи інші соціальні проблеми і сприяють гармонізації соціальних відносин.
Більш широко соціальну технологію можна трактувати як алгоритм соціальної
взаємодії, у ході якої кожний суб’єкт, що бере участь у взаємодії, реалізує власну
поведінкову стратегію стосовно зміни чи формування окремих аспектів соціального
поля. З огляду на принципи здійснення соціального діалогу її можна описати як структуру комунікативних впливів, які змінюють соціальні ситуації або соціальні системи. В її
основі – прагнення до реалізації інтересів і потреб (особистих, групових, корпоративних,
колективних, суспільних) шляхом розроблення ефективних способів, прийомів впливу
на соціальні об’єкти, процеси. Можна по праву говорити про вирізнення єдиної спільної
засади процесу технологізації в будь-яких формах його прояву – це система відтворення.
Значення технології полягає, насамперед, у тому, що вона надає людській діяльності
раціональнішого характеру, включаючи в неї тільки ті процеси й операції, які справді
потрібні для досягнення поставленої мети. Технологізація відповідає суб’єктивному
прагненню людини визначити той природний алгоритм, який полегшить її діяльність
і підвищить її ефективність. Водночас необхідно прагнути досягнення максимальної
послідовності і простоти, не допускати дублювання процедур і операцій.
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Соціальний діалог як соціальна технологія являє собою низку прийомів, що забезпечують досягнення сприятливих умов життя людей, їхньої організованості, ефективної
взаємодії, задоволення суспільного інтересу, який тією або іншою мірою відповідає
вимогам соціального часу.
На нашу думку, соціальний діалог є ефективною технологією соціальної взаємодії.
Учасниками процесу соціального діалогу є роботодавці, профспілки, експерти з
соціальних комунікацій, представники третього сектору та позадержавних соціальних
інституцій.
Під роботодавцями ми розуміємо підприємців усіх видів, які для здійснення своїх
економічних інтересів винаймають працівників. Роботодавці є динамічною основою
соціального діалогу, оскільки вони є тією силою, яка на свій страх і ризик здійснює
підприємницьку діяльність заради вирішення своїх економічних інтересів. Проте, винаймаючи робочу силу, вони беруть на себе і соціальну відповідальність.
Діяльність роботодавців напрямлена на створення матеріальних благ та їх просування до кінцевого споживача. Аби здійснити цей алгоритм, роботодавець виконує
інвестиційну функцію. Тобто інвестує власні матеріальні ресурси, а результатом цієї
інвестиційної діяльності є гроші. Вміння примножувати інвестовані ресурси називається
бізнесом. Одна з основних характеристик бізнесу – це напрямленість на фінансовий
прибуток. Підприємницький ризик може приносити як негативний фінансовий результат, так і позитивний. Дуже часто підприємці викликають негативні почуття у інших
верств населення через великі статки, але ці статки здебільшого є уявними. Не слід
забувати, що статки підприємців складаються з обігових коштів, якими вони лише керують, а вивести обігові кошти з бізнесу заради розваг або купівлі модних аксесуарів
– означає ризикнути стабільністю свого бізнесу, і вмілі підприємці дуже рідко йдуть на
такі ризики. Тим більше, що спонукальним мотивом бізнесу є комерційний успіх і задоволення інтересів ділових людей. Бажання примножити свою ресурсну базу мотивує
підприємців до збільшення ділової активності, в той час як для найманого працівника
його заробітки є реальними, які він витрачає на забезпечення своєї життєдіяльності
та життєдіяльності своєї родини. Тобто при різній кількості номінального прибутку
підприємець та кваліфікований працівник можуть витрачати на свою життєдіяльність
та життєдіяльність своєї родини співставні кошти, при цьому найманий працівники буде
поділяти лише частину ризиків свого роботодавця. Останнім часом зростає тенденція
до того, що серед підприємців поширився міф про ледарство і дармоїдство працівників,
які мало працюють, але хочуть суттєвого покращення умов праці. І деякі підприємці
прямим текстом говорять своїм працівникам, що їх годують і вони повинні їм виказувати
неформальні види вдячності, які можуть принижувати людську гідність. На нашу думку,
обидва ці міфи суттєво заважають налагодженню ефективного соціального діалогу в
сучасному українському суспільстві.
Ми звикли, що під найманими працівниками в нашій країні розуміється робітничий
клас найманих робітників, що не володіють засобами виробництва й живучим продажем
своєї робочої сили. В індустріальному суспільстві він становить більшість населення.
Але умови постіндустріального суспільства суттєво розширюють поняття про найману
працю. Сьогодні треба до них віднести службовців і навіть приватних підприємців,

280

І. В. Довгаль

ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2012. Випуск 6

які займаються малим бізнесом, бо їхні ресурси не дають можливості володіти засобами виробництва і сума їх обігових коштів дорівнює середній заробітній платні в
промисловості. Інтереси найманих працівників захищають профспілки, але в умовах
української державності кількість профспілкових організацій та комітетів суттєво
знизилася, а діючі профспілкові організації залежать від коштів роботодавців. Тому
сучасні профспілки неефективно представляють інтереси і їхня участь в соціальному
діалозі вимагає додаткового осмислення.
До експертів у процесі ведення соціального діалогу треба віднести соціологів та
інших науковців, що можуть виконувати інфраструктурну функцію соціального діалогу
і займатися розробленням соціальних технологій, пов’язаних із соціальним діалогом.
Представники громадськості в особі громадських організацій можуть у процесі
соціального діалогу стежити за принципами соціальної справедливості, а представники
недержавного статусу, до яких ми відносимо іноземні та релігійні організації, повинні
стежити за чесністю та моральністю цього процесу.
Отже, соціальний діалог – це складний процес, участь у якому повинні брати: роботодавці, представники найманих працівників, експерти (соціологи та інші
науковці), громадські організації, представники позадержавних установ (релігійні діячі
та міжнародні спостерігачі). Сам же соціальний діалог може розглядатися як соціальна
технологія, що сприяє встановленню соціальної справедливості та соціальній взаємодії.
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В статье рассмотрен теоретический аспект понятия социальный диалог. В работе
осуществлена попытка рассмотрения социального диалога в качестве социальной
технологии. В статье рассмотрены возможности применения социального диалога как
социальной технологии в пределах социологического дискурса.
Ключевые слова: социальный диалог, социальная технология, социологические
теории, современное украинское общество, социологический дискурс, социальные
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ЕМУЛЯЦІЯ ТА СИМУЛЯЦІЯ ЯК СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ
ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
Д. М. Афанасьєв
Ужгородський національний університет,
вул. Джамбула, 50/518, м.Ужгород, Україна, 88000,
afanasiev.dmitriy@gmail.com
У статі розглянуто оригінальне дослідження віртуалізації Інтернет-комунікації
через її складові механізми емуляції та симуляції. Автор зосереджує увагу на особливостях емуляції та симуляції в процесі спілкування в мережі Інтернет. У статі доведено,
що безпосередньо механізм становлення стійкої соціальності діє через баланс симуляції
з емуляцією. Також подано результати соціологічного дослідження соціальних дій
молоді в мережі, що відображає механізм емуляції або симуляції.
Ключові слова: емуляція, симуляція, віртуалізація, Інтернет-комунікація.

Сучасний стан дослідження проблеми віртуалізації вказує на фрагментарність
здійснення цього процесу. Так, певні аспекти дослідження віртуалізації представлені
в межах школи віртуалістики, засновником якої став М. Носов. Ця школа орієнтується
на визначення психологічних та онтологічних аспектів віртуальної реальності. Триває
вивчення значення віртуалізації в соціологічному дискурсі, початок якому поклали такі
вчені, як А. Бюль, А. Крокер та Д. Іванов.
Функціонуванню феноменів віртуальної реальності в різних сферах життєдіяльності
людини присвячені роботи С. Аксьонова, С. Афоніної, З. Бондаренко, О. Генисаретського, Н. Голіка, Е. Гузєєва, Т. Карачевої, Е. Карташевої, І. Корнєвої, С. Ласточкина,
Н. Нагорної, А. Нікітіна, А. Петрова, В. Роганова, Б. Сівірінова.
Значний інтерес до цієї проблеми в різних її аспектах проявляють і закордонні
вчені – Б. Беккер, Дж. Гамільтон, М. Оствальд, М. Паетау, Г. Рейнгольд, Е. Сміт,
Дж. Сулер, Ф. Хаммет, М. Хейм.
Симуляцію як складову механізму віртуалізації розглядали в своїх працях
Ж. Бодрійяр, З. Бауман, О. Висоцька. Емуляція в соціологічному контексті стала предметом аналізу К. Менгера, Ч. Кулі, Дж. Вуда, М. Томаселло.
Мета статі – охарактеризувати емуляцію та симуляцію як складові механізму
віртуалізації Інтернет-комунікацій. Досягнення мети вимагає вирішення таких завдань: висвітлити поширення термінів “емуляція” і “симуляція” в суспільних науках та
інформаційних технологіях, визначити конотати емуляції і симуляції у соціологічному
контексті, визначити місце емуляції і симуляції як інструмента для забезпечення
дискурсивної Інтернет-комунікації.
Поняття “емуляція” і “симуляція” мають різний ступінь поширення у суспільних
науках. На відміну від “емуляції”, використання терміна “симуляція” широко розпов© Афанасьєв Д. М., 2012
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сюджене в теоретичній соціології. Сумнів, іронія, гра здатні перетворити наслідування
у процес симуляції. “Незважаючи на те, що імітація носить поетичний, духовний і
внутрішній характер, – зазначає Ж. Дельоз, – вона є істинним продуктом, оскільки
створена у відносинах і пропорціях, відповідних конститутивній сутності. У хорошій
копії завжди присутня продуктивна операція і відповідне їй якщо не знання, то хоча
б правильна думка” [1]. Іронічне зіткнення, замість правильної думки, позбавляє
наслідування продуктивного результату. Наслідування стає симуляцією, набуваючи
зневажливого значення.
Гіперреальність симулює не тільки дійсність, але й саму людину – ініціюючи виключно її властивості як глядача та споживача. Цей споживчий семантичний простір
невловимо, але досить жорстко окреслений мас-медіа, які здійснюють монологічну
трансляцію симулятивних цінностей до кожного окремого індивіда. Навіть вибір споживати/ухилитися від споживання (споглядання, очікування і т. д.) є симулятивним: і
споживання, і відмова від нього перебувають в одному вимірі буття свідомості, якого
практично неможливо уникнути.
Симуляцію реальності задає соціальна система, яка, у термінах Ж. Бодрійяра,
відповідає структурній стадії розвитку капіталу, ґрунтуючись на екранно-електронній
системі масової комунікації. Симуляція стає можливою саме завдяки однобічності
комунікації, яку здійснюють мас-медіа, оскільки можливість відповіді, незгоди, неприйняття, уникнення цієї симуляції при монологічній трансляції дискурсу влади
неможливі. Таким чином, першим проблемним пунктом є характер комунікації. Людина як соціальна істота потребує і міжособової, і публічної, і масової комунікації. При
цьому, комунікація в широкому розумінні, як одна із засад людської життєдіяльності,
не обов’язково передбачає наявність значеннєво-змістовного плану – це комунікація
як проводження часу, комунікація заради відпочинку та відчуття себе несамотнім.
Власне, саме потреба людини як біосоціальної істоти у товаристві собі подібних і є тим
шляхом, яким симуляція просочується у соціум. Щоб бути автентичною, комунікація
повинна мати паритетний характер, що передбачає уважне ставлення до партнера з
комунікації, сприйняття його як унікальної самоцінної істоти, котра наділена рівними з
тобою правами, з якою можливий діалог та виключене насильство і т. д., і що потребує
певних зусиль. Такого ставлення не існує з боку суб’єктів влади, і воно неможливе з
боку окремої людини щодо безособових інстанцій на кшталт мас-медіа [2, с. 63].
Під час моделювання віртуального комунікативно-когнітивного простору
задіюються механізми передбачення (prediction) і бажаного очікування (anticipation)
[3, с. 752]. Передбачення й очікування є одними з найважливіших когнітивних процесів,
за допомогою яких відбувається реагування суб’єкта в динамічному комунікативному
просторі. Д. Райдер і О. В. Фаворов вважають передбачення фундаментальною здатністю
суб’єкта до адаптації у нестабільному контексті [4].
Будь-які схеми когнітивної категоризації, покладені в основу комунікативного
моделювання, передбачають наявність стимулів, які викликають певні реакції.
Досліджуючи механізми використання комунікативних моделей у дискурсі
спілкування, виявлено, що процедура моделювання ґрунтується на двох категоризаційних
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механізмах: емуляції і симуляції, які продуктивно використовуються у когнітології,
логіці, кібернетиці, робототехніці [5].
В електронному словнику комп’ютерних термінів FOLDOC знаходимо такі визначення цих понять: Емуляція є механізмом, коли система виконує завдання так само,
як і інша. Симуляція – спроба передбачити аспекти поведінки деякої системи шляхом
створення наближеної її моделі [6].
Категоризаційна суть емуляції та симуляції полягає в генеруванні дискримінаційних
моделей діяльності, які дають змогу здійснювати вибір між можливими й альтернативними варіантами поведінки.
Однак під час використання цих категоризаційних процедур існують також певні
відмінності, пов’язані з тим, що: під час емуляції моделюється імпліцитна інформація,
під час симуляції – експліцитна; емуляція передбачає категоризацію фізичної і
ментальної діяльності людини, а симуляція спрямована на категоризацію інформації
про об’єкти, процеси і явища реального світу [5, с. 74].
Щодо користувача, то його мозок емулює тіло, а симулює зовнішній світ. Процеси
емуляції й симуляції мають багато спільного. Так, усе, що стосується емуляції, може
бути змодельовано за допомогою симуляції, окрім предметів, явищ і процесів, що
відбуваються за межами тіла людини.
У дискурсі Інтернет-комунікації актуалізуються обидва типи категоріального моделювання, які ми визначаємо як емулятивне моделювання і симулятивне моделювання.
Відповідно, існують мовні засоби вираження емулятивних і симулятивних моделей.
Під час емулятивного моделювання відбувається імітація мисленнєвої діяльності
й функціонального потенціалу частин тіла людини. Значну роль під час добору мовних
засобів емуляції відводять персоніфікації і метафоризації.
За допомогою метафоричного проектування імітуються процеси та атрибути
людської життєдіяльності. Емулятивне моделювання ґрунтується на “репрезентаційній
категоризації” [7], яка покладена в основу когнітивних процесів дескриптивізації і
директивізації, тобто генерування описів і директив.
Зауважимо, що терміни “емуляція” та “симуляція”, незважаючи на їх активне використання у технічних галузях знань, мають і соціологічний зміст. Поняття “емуляції”
з точки зору соціологічного підходу вперше вжив австрійський соціолог та економіст
К. Менгер, який пояснював типи поведінки споживання та використання інновацій з
позицій колективних емуляцій споживачів. Менгер вважав, що узагальнення нормативних нововведень є недоречним і єдино можливим стає процес раціональної емуляції, яка
ґрунтується на можливості зміни переконань індивідів, з урахуванням ірраціональної
їх основи. Новатор залишає слід у суспільстві не тому, що всі визнають раціональність
його інновацій, але через його ірраціональний авторитет, тобто харизму [8].
Поняття “емуляції” також вживає Ч. Кулі в роботі “Людська природа та соціальний
порядок” (1902). На його переконання, на певному етапі розвитку суспільства “герої
свого часу” починають діяти не з позицій суперництва або опозиційності, а послуговуються механізмом емуляції, що імітує деякі відмінні риси та відбувається в руслі
лояльного ентузіазму. Цей механізм поведінки є вищим, ніж суперництво, в тому сенсі,
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що він має вищу якість розумової діяльності, хоча, звичайно, немає чіткої лінії поділу
між ними [9, с. 312].
Термін “емуляція” в останні роки широко використовують у теорії навчання для
практики пізнання про частину свого оточення і використання отриманих знань для досягнення власних цілей. Першим це поняття вжив дитячий психолог Д. Вуд (1988 [10]),
а у 1990 році [11] “емуляція” була розглянута М. Томаселло для пояснення результатів
більш раннього дослідження ефектів соціального навчання на мавп (Томаселло і співавт.,
1987 [12] ). Значення терміна “емуляція” з тих пір поступово зазнало змін.
К. Хуан і Т. Чаман у 2005 р. [13] запропонували різні конотації терміна, які задіяні в
актуальній дискусії: “кінцева емуляція”, “цільова емуляція”, “реконструкція руху об’єкта”
та “емуляція через навчання ефордансів” (термін когнітивної психології для позначення механізму вивчення й аналізу можливостей, які надає навколишнє середовище). В
їх інтерпретації: під час кінцевої емуляції “видимість кінцевого результату змушує
піддослідних повторити результат без явного його співвіднесення з метою суб’єкта
наслідування”. При цільовій емуляції “спостерігач визначає мету моделі, намагаючись
виробити свою власну стратегію, щоб відтворити кінцевий результат”. При реконструкції
руху об’єкта “спостерігач бачить об’єкт або його окремі рухи, і згодом ці рухи призводять
до важливих результатів; таким чином, спостерігання за можливостями об’єкта мотивує
спостерігача відтворити результат”. Емуляція “відноситься до процесу, за допомогою якого спостерігач виявляє наслідки, такі як динамічні властивості і темпорально-континуумні
причинно-наслідкові зв’язки об’єктів, через спостереження за рухами об’єкта”. Бірн
(2002 [14]) виступив з дещо іншою класифікацією, яка більше зорієнтована на навчання
об’єктного рівня. Він виділяє три форми: 1) вивчення фізичних властивостей об’єктів;
2) вивчення взаємозв’язків між об’єктами; 3) розуміння причинно-наслідкових зв’язків
і зміни стану об’єктів (наприклад, “що палиця може бути використана як граблі”).
Наслідки віртуалізації соціального відрізняються неоднозначністю,
різноспрямованістю та мозаїчністю, коли індивідуалізація відносин дублюється їхньою
уніфікацією, а диференціація споживання – його стандартизацією. Однак, глибинним
наслідком вторгнення віртуального світу у внутрішній світ людини є цілковита заміна
реальних способів комунікації їхньою технічною симуляцією, що знаходить свій вираз
у проблемі спільної довіри, чутливості та любові.
Напрямки соціології, які звикли завжди шукати онтологію суспільного життя,
“втрачають” віртуалізацію як об’єкт соціологічного дослідження, вважаючи Інтернеткомунікації або звичайним різновидом комунікації, або повним заміщенням соціальної
реальності симуляцією образів. Водночас можна зрозуміти і сумніви соціологів щодо
однозначної ідентифікації “темпорального кіберкомунікативного континууму” як нової
соціальної реальності. Відсутність строгих топографічних і хронологічних вимірів та
можливості соціальної ідентифікації мережевих спільнот дає підстави для визначення
середовища мережевих спільнот як специфічного “квазісоціального простору”.
Утворення квазісоціалього простору є певним етапом становлення стійкої
соціальності через її нестійкі протосоціальні форми. Першим етапом становлення
квазісоціального простору є формування у середовищі мережевих спільнот основних характеристик віртуалізації соціального простору: нематеріальність дії (ідеальне
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виробляє ефекти, характерні для матеріального); умовність параметрів (об’єкти штучні
та змінні); ефемерність (свобода входу/виходу забезпечує можливість переривання й
відновлення існування). Безпосередньо механізм становлення стійкої соціальності діє
через баланс симуляції з емуляцією.
Актуальне дослідження, проведене протягом жовтня–листопада 2011 року,
характеризує основні моменти залучення молоді в мережу Інтернет. Усього за квотною вибіркою ми опитали 655 школярів та студентів навчальних закладів м.Ужгорода.
У ході нашого дослідження респондентам ставили запитання щодо їхніх соціальних дій
у мережі. Кожна з цих дій відображає механізм емуляції або симуляції. Так, до механізму
емуляції ми віднесли такі дії: “Я довіряю лише тим, з ким знайомий у реальному житті”, “При
знайомстві он-лайн я звертаю увагу на зовнішність”, “В он-лайн спілкуванні я не звертаю увагу на те, ким людина працює, скільки їй років і де вона живе”. Механізм симуляції відображено
в таких діях: “У реальному спілкуванні я більш відвертий”, “В он-лайн спілкуванні я використовую нецензурні слова”, “У реальному спілкуванні мені важче сховати брехню”, “В он-лайн
спілкуванні я використовую стандартні фрази щоб спростити спілкування”.
Ці показники ілюструють таку тенденцію: для школярів – важливіше “он-лайн” продовжувати “оф-лайн” (симуляція важливіше емуляції), водночас для студентів – навпаки
– важливіше “оф-лайн” продовжувати “он-лайн” (емуляція важливіша за симуляцію). Така
закономірність потребує подальших досліджень. Її необхідно враховувати у педагогічному
процесі в середній та вищій школах. Так, приміром, школярі більш активно переносять
особливості комунікації між членами Інтернет-мережевих спільнот на взаємодію з однокласниками, вчителями, родичами. Це досить часто призводить до непорозумінь, формування негативних стереотипів та провокування різного роду соціальних конфліктів. Водночас
студенти виступають більш свідомими учасниками Інтернет-мережевих спільнот – їхнє
спілкування чіткіше відображає взаємодію, що відбувається в реальному просторі та часі.
Отже, незважаючи на різницю у поширеності термінів “емуляція” і “симуляція” в
суспільних науках, вони відіграють значну роль у віртуалізації Інтернет-комунікацій.
Терміни забезпечують одночасне поєднання імітації і виконання комунікативних процедур квазісоціального простору. Емуляція разом із симуляцією розширює технологічні
можливості Інтернет-комунікацій, стає інструментом моделювання, що ґрунтується
на механізмах когнітивної категоризації знань. Категоризаційна суть емуляції та
симуляції полягає в генеруванні дискримінаційних моделей діяльності, які дають змогу
здійснювати вибір між можливими й альтернативними варіантами поведінки.
Конотати емуляції і симуляції демонструють її значення як інструмента для забезпечення вербальної дискурсивної комунікації користувача й комп’ютера. Важливим наслідком
віртуалізації Інтернет-комунікацій є вторгнення віртуального світу у внутрішній світ людини, є цілковита заміна реальних способів комунікації їхньою технічною симуляцією, що
знаходить свій вираз у проблемі спільної довіри, чутливості та любові. Це зумовлює втрату віртуалізації як об’єкта соціологічного дослідження, впевненості у повному заміщенні
соціальної реальності симуляцією образів. Відсутність строгих топографічних і хронологічних
вимірів та можливості соціальної ідентифікації мережевих спільнот надає підстави для визначення середовища мережевих спільнот як специфічного “квазісоціального простору”.
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В он-лайн спілкуванні я не звертаю увагу на те,
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В он-лайн спілкуванні я використовую
нецензурні слова
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Відсотковий розподіл відповідей респондентів щодо їхніх дій у інтернет-мережі
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Утворення квазісоціалього простору є певним етапом становлення стійкої
соціальності через її нестійкі протосоціальні форми. Першим етапом становлення
квазісоціального простору є формування у середовищі мережевих спільнот основних характеристик віртуалізації соціального простору: нематеріальність дії (ідеальне
виробляє ефекти, характерні для матеріального); умовність параметрів (об’єкти штучні
та змінні); ефемерність (свобода входу/виходу забезпечує можливість переривання й
відновлення існування). Безпосередньо механізм становлення стійкої соціальності діє
через баланс симуляції з емуляцією.
Молодь стає активним учасником Інтернет-мережевих спільнот завдяки поєднанню
“он-лайн” спілкування зі спілкуванням “оф-лайн”. Обсяг симулятивної складової
(спілкування “он-лайн”) збільшується прямо пропорційно віку респондентів. Молодші
за віком користувачі більш активно переносять особливості комунікації між членами
Інтернет-мережевих спільнот на реальну взаємодію з однокласниками, вчителями, родичами. Це досить часто призводить до непорозумінь, формування негативних стереотипів
та провокування різного роду соціальних конфліктів. Водночас, користувачі з більшим
стажем Інтернет-комунікацій чіткіше відображають взаємодію, що відбувається в реальному просторі та часі.
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EMULATION AND SIMULATIONS AS COMPONENTS
OF MECHANISM OF VIRTUALIZATION
OF INTERNET COMMUNICATIONS
D. Afanasiev
Uzhhorod National University,
Universytetska Str., 14, Uzhhorod, Ukraine, 88018,
afanasiev.dmitriy@gmail.com
This article considered original research of virtualization of Internet communications
through its mechanism’s components of emulation and simulation. Author focuses on features of emulation and simulation in the process of communication in the Web. The article
argues that the mechanism of formation of stable sociality directly operates through balance
of simulation with emulation. Author gives the results of sociological research on youth’s
social action in the Web that shows the mechanism of emulation or simulation.
Key words: emulation, simulation, virtualization, Internet-communication.

ЭМУЛЯЦИЯ И СИМУЛЯЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ
МЕХАНИЗМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-КОМУНИКАЦИЙ
Д. Н. Афанасьев
Ужгородский национальный университет,
ул. Университетская, 14, г. Ужгород, Украина, 88018,
afanasiev.dmitriy@gmail.com
В данной статье рассматривается оригинальное исследование виртуализации
Интернет-коммуникации через ее составляющие механизмы эмуляции и симуляции.
Автор сосредотачивает внимание на особенностях эмуляции и симуляции в процессе
общения в сети Интернет. В статье доказывается, что непосредственно механизм
становления устойчивой социальности действует через баланс симуляции с эмуляцией. Также представляются результаты социологического исследования социальных
действий молодежи в сети, которые отражают механизм эмуляции или симуляции.
Ключевые слова: эмуляция, симуляция, виртуализация, Интернет-коммуникация.
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СОЦІОЛОГІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
УДК316.334.3:324

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
О. Г. Городецька
Таврійський державний агротехнологічний університет,
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72316,
socio_melitopol@mail.ru
У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки
населення. Проаналізовано поняття “мотив”, “мотивація”, “потреби”, “електоральна
поведінка”. Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером.
Розкрито погляди дослідників на типологію потреб.
Ключові слова: мотив, мотивація, потреби, електоральна поведінка.

Практика здійснення демократичних виборів на загальноукраїнському та місцевому
рівнях і наукове осмислення процесів, які відбуваються під час виборчих кампаній,
доводять, що низка аспектів цієї актуальної як для розвитку країни в цілому, так і
для кожного громадянина України проблеми досі не є відпрацьованими ні на рівні
політичних практик суспільства й держави, ні на рівні наукового аналізу колізій, що
відбуваються практично впродовж і в результаті кожної виборчої каденції.
Вибори як ключовий механізм представницької демократії є водночас передумовою
і результатом того стану суспільства, який дозволяє йому називатися громадянським, бо,
хоч і на певний час, об’єктивно ставить владу в залежність від мас. Якщо в країнах з розвинутою ліберальною демократією вибори – це лише одна з форм залучення громадян
до публічної влади, то в перехідному суспільстві, як свідчить практика, це чи не єдина
“публічна справа”, яка дає уявлення про стан залученості населення до політичного
процесу у його наймасовішій – електоральній формі, а також дає змогу тестувати за
допомогою соціологічних засобів зміст та характер електоральної поведінки основної
маси населення, політичні технології суб’єктів виборчого процесу тощо.
Особливою віхою розвитку прикладних досліджень електоральної поведінки
стала діяльність у США Інституту Дж. Гелапа. У 60-ті роки свій внесок у розвиток
досліджень електоральної поведінки, за свідченнями П. Шампаня, зробили французькі
дослідники Ж. Стецель, М. Брюле, Г. Мішела, Ж. Л. Гароді, а пізніше – Ф. Бон, Ж. Ранісе,
Е. Дюпуар’є, Б. Руе, А. Лансело та ін.
© Городецька О. Г., 2012
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Значний внесок у наукове опрацювання проблеми закономірностей і парадоксів
електоральних процесів зробили й українські соціологи І. Бекешкіна, В. Ворона,
О. Вишняк, Є. Головаха, В. Матусевич, В. Оссовський, В. Паніотто, В. Петров, В. Полторак, А. Ручка, Ю. Сурмін, В. Чигрин, М. Чурилов, М. Шульга та ін.
Більшість авторів різних часів стверджувала, що саме вибори мають бути умовою
такого характерного для людства процесу, оскільки усі інші форми та методи переходу влади в інші руки є протиприродними, антигуманними, такими, які суперечать
загальнолюдським цінностям.
У своїй роботі “Діалектика виборів” російські політологи О. Кудінов та Г. Шипілов
пропонують низку моделей електоральної поведінки виборця у період проведення
політичної кампанії. За їхніми словами, на підставі тієї або іншої моделі електорат
робить свій вибір, унаслідок чого його можна в будь-який момент виборчої кампанії
розділити на нераціонально або раціонально налаштований електорат [1, с. 85–86].
Тому сьогодні, незважаючи на досить великий потік публікацій, які з’являються в
соціологічних, політологічних та соціально-психологічних наукових виданнях, кожне
нове дослідження складових електорального процесу є актуальним і доцільним, з
огляду на швидкоплинність політичних процесів, що супроводжують трансформацію
нашого суспільства.
Метою статті є аналіз основних складових мотивації електоральної поведінки
виборців. Показником рівня, стану політичного життя є масова політична поведінка. Це
комплексне явище, що відображає сукупну поведінку всіх суб’єктів суспільного життя.
Важливими критеріями (ознаками) масової політичної поведінки є рівень активності
громадян у розв’язанні суспільних проблем; участь громадян у виборах, референдумах,
різних громадсько-політичних акціях; членство в партіях, громадських об’єднаннях,
організаціях. Цей аспект політичної поведінки вивчають здебільшого політологи, які
розглядають її як показник стану політичної сфери суспільства.
З точки зору соціології, електоральна поведінка є однією з форм колективної
поведінки [2, с. 47]. У цьому разі вона може визначатися як сукупність групових уявлень,
настроїв і дій, які спрямовані на вибір вождя (лідера), групи (партії) та / або визначеного
соціального порядку. Отже, суб’єкт бере участь у голосуванні, тому що цією дією він
намагається прямо чи опосередковано задовольнити свої визначені базові потреби.
Однією з головних цілей електоральної поведінки, з цього погляду, є не вибір того чи
іншого кандидата, а певні заплановані виборцем зміни в бажаний бік або збереження існуючої
соціальної (політичної, економічної, психологічної, екологічної) ситуації. Отже, у виборця
може не бути специфічної потреби обрати визначену людину на пропоновану посаду, але в
нього є низка потреб, які він намагається (має надію) задовольнити через акт участі у виборах.
Таким чином, виборець голосує не за кандидата, а за “свої потреби”, і вся проблема зводиться до питання про те, наскільки кандидат (з позицій виборця) уособлює
можливість ефективного задоволення актуалізованих потреб, наскільки він може задовольнити певні цільові групи електорату, щоб вони за нього проголосували.
Отже, електоральна поведінка, у формулюванні Ж. Тощенка, відображає суть
розуміння людьми реальної політичної ситуації, диференціацію населення за
політичними симпатіями під час голосування [3, с. 275].
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Ми ж розглядаємо голосування як частину процесу прийняття виборцем власних,
але соціально зумовлених рішень. Здійснити електоральний вибір, на нашу думку, – це,
насамперед, виразити свою позицію щодо влади, її політики. При цьому треба брати
до уваги, що характер голосування залежить від низки макро- і мікроумов.
До перших належать характер політичної системи суспільства, тип політичного режиму, ступінь розвинутості виборчого права й виборчої системи. Із соціально-економічної
точки зору, до цих умов можна віднести рівень соціально-економічного розвитку, рівень
жорсткості соціальної структури та наявність і чисельність середнього класу. Сюди ж
належить і стан суспільної свідомості й політичної культури суспільства та його окремих
складових.
У соціальному універсумі (суспільстві) абсолютно об’єктивно виникає колізія
структуризації індивідів за ступенем їхньої участі в соціальній владі й характером
діяльності, скерованої на утримання або зміну цієї частки. У мотивах такої структуризації
та діяльності, безумовно, присутні об’єктивні й суб’єктивні складові, проте у своїй
сукупності ці мотиви, групуючись, набувають нової якісної визначеності та розставляють людей по різних секторах соціального простору.
Отже, ми не можемо погодитися з Х. Хекхаузеном у тому, що мотиви влади в
соціології та психології не мають точок зіткнення, не переходять з однієї наукової
площини в іншу [4].
Це, на наш погляд, тим більше очевидно, що сам автор характеризує мотиви влади
таким чином.
По-перше, на його думку, для успішної дії на мотиваційну основу іншої людини
суб’єкт, що застосовує владу, повинен мати в своєму розпорядженні певні ресурси,
тобто засоби підкріплення, за допомогою яких він зможе забезпечити задоволення
відповідних мотивів іншого, підтримати це задоволення або запобігти йому.
По-друге, суб’єкт, що застосовує владу, повинен з’ясувати, бодай для себе, які
джерела влади він має у своєму розпорядженні. Одночасно він повинен правильно
оцінити мотиваційну основу людини, на яку він хоче вплинути, визначити силу своїх
джерел влади, щоби, зрештою, обрати найбільш дієву, здатну забезпечити найбільш
сприятливе співвідношення витрат і результатів стратегію їх використання.
По-третє, Х. Хекхаузен відзначає, що треба розрізняти владу актуальну й
потенційну. Так, членові організації рідко пред’являють ультиматуми – “роби те-то і
те-то або страждатимеш від наслідків своєї поведінки”. Швидше він сам передбачає
наслідки регулярної непокори або невміння догодити людям, що мають можливість
застосувати до нього санкції. І це передбачення, за словами автора, без усяких погроз
з якого-небудь боку, діє як постійна мотивація.
Ми, зі свого боку, можемо додати, що соціологія політики і, насамперед, електоральна соціологія також вивчають цю проблему і практично в тому самому ключі, який
був озвучений Х. Хекхаузеном. Безумовно, характеризуючи мотиви влади, психологи
акцентують увагу на їх внутрішньому змісті, індивідуальних відмінностях цих мотивів
у рамках психологічного поля, яке має свої особливості порівняно з полем соціальним,
політичним, електоральним. Цього ніхто не заперечує. Проте ці поля неодмінно перетинаються, взаємодоповнюють одне одного, що особливо чітко простежується під час
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аналізу мотиву афіліації, який схожий на мотив, що породжує широко відому “спіраль
мовчання”, описану Е. Ноель-Нойманн.
У цьому плані вельми доречним є вислів П. Бурдьє, який підкреслював, що соціологія
повинна включати соціологію сприйняття соціального світу, тобто соціологію конструювання переконань, які, відповідно, беруть участь у конструюванні цього світу. Проте,
враховуючи побудований нами соціальний простір, ми знаємо, що ці точки зору є поглядом
з певної позиції в соціальному просторі. Ми знаємо також, що точки зору будуть різними,
оскільки для кожного агента бачення простору залежить від його позиції в ньому [5, с. 192].
Можна стверджувати, що ця позиція знімає “непримиренні” суперечності між
соціологічним і психологічним підходами до вивчення мотивів дії, що мають як
зовнішній – об’єктивний, так і внутрішній – суб’єктивний – аспекти аналізу.
У цьому ключі ще більш об’єднувальним у міждисциплінарному аналізі виглядає
поняття “мотивація”.
Поняття “мотивація” можна розглядати у межах соціології і психології в подвійному
розумінні.
По-перше, воно позначає систему чинників, що детермінують поведінку (сюди
входять, зокрема, потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо).
По-друге, це поняття застосовується як характеристика процесу, який стимулює
й підтримує поведінкову активність на певному рівні.
Зрештою, мотивацію можна визначити як сукупність причин соціального і/або
психологічного характеру, що пояснюють соціально значущу поведінку людини або груп
людей у всіх її складових. Мова йде, зокрема, про причини – зовнішні або внутрішні,
які породжують цей вид соціальних дій (практик), їх спрямованість, моделі поведінки
при здійсненні цих дій тощо.
Саме мотиваційного пояснення, на загальне переконання психологів, вимагають
такі сторони діяльності, поведінки людей, що посідають різні сегменти соціального
простору, у тих чи інших умовах: його виникнення, тривалість і стійкість, спрямованість
та припинення після досягнення поставленої мети, налаштування на майбутні
події, підвищення ефективності, розумність або смислова цілісність окремо взятого
поведінкового акту. Крім того, на рівні пізнавальних процесів мотиваційному поясненню підлягають їх вибірковість, емоційно-специфічна забарвленість. На жаль, соціологія
не завжди уважно підходить до узагальненого аналізу цих важливих аспектів соціальної
дії, унаслідок чого декларовані деякими дослідниками висновки мають однобічний
характер.
Будь-яка соціальна дія може бути пояснена як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. У першому випадку як початковий і кінцевий пункти пояснення виступають
психологічні властивості суб’єкта (актора) цієї дії, а в другому – зовнішні умови й обставини його діяльності, а також займане ним (ними) місце в соціальному універсумі.
Е. Ноель-Нойманн [6] стверджує, що кожна людина характерним для неї способом сприймає та оцінює одну й ту саму ситуацію, і в різних людей ці оцінки часто не
збігаються.
Крім того, одна й та сама людина залежно від того, в якому стані (у статусному
плані, у плані стану соціально-психологічного тонусу, нарешті, навіть у плані настрою
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(подібну думку висловлював в одній газетній статті Б. Грушин)) перебуває, одну й ту
саму ситуацію може сприймати по-різному.
Основним аспектом характеристики потреб як одного з важливих елементів
мотивації соціальної дії і її різновиду – дії електоральної, є сукупність тих об’єктів,
за допомогою яких ці потреби формуються й можуть бути задоволені.
Аналізуючи першу складову, ми можемо говорити про те, що мотивація соціальної
й, безумовно, електоральної дії може викликатися як суб’єктивними потребами, діапазон
і характер яких визначається самим суб’єктом цієї дії, так і потребами об’єктивними,
тобто викликаними зовнішніми обставинами.
Сьогодні це твердження не повинно викликати сумнівів, оскільки саме потреби є
як початковим, так і результуючим моментом будь-якої соціальної дії. Можливо, саме
тому вельми докладно розглядав проблему потреб як своєрідний “енергетичний двигун
психіки” в багатьох своїх працях З. Фройд, якого, щоправда, більше цікавили потреби,
не усвідомлені індивідом, тобто потреби головно внутрішнього характеру.
Ще поширенішим є розуміння потреби як бажання, що виникає в індивіда або групи
для досягнення певної мети. На нашу думку, спираючись на ознайомлення з різними
трактуваннями цього поняття, потребу можна визначити як об’єктивно сформовану,
стійку необхідність підтримки соціальних практик різних акторів, що беруть участь
у процесах соціальної дії, чинник стимулювання активності: політичної (у тому числі
електоральної), економічної, соціальної, духовної тощо.
Потреби, здебільшого, виникають зі складних відносин людини з природним
і соціальним середовищем, де, як було зауважено вище, вони тісно взаємодіють із
ціннісними системами кожного конкретного суспільства та його складових різного рівня.
Наші дослідження, що спираються на положення низки літературних джерел [7,
с. 19], показують, що:
поняття “потреби” вживається стосовно явищ різного рівня: потреби
суспільства, потреби суб’єктів соціальної діяльності – класів, соціальних,
демографічних, територіальних, етнічних і інших груп, нарешті, потреби
кожного конкретного індивіда;
потреби є необхідною об’єктивною умовою існування кожної людини, яка
міститься в ній самій, і сформовані під впливом природи та суспільства;
потреби характеризуються відносною стійкістю й повторюваністю в
межах конкретного суспільства й у межах конкретної епохи.
Отже, спробуємо підсумувати погляди дослідників на типологію потреб.
Матеріальні потреби виражають біологічну природу людини й зводяться до потреб у відтворенні та збереженні енергії, потреб у релаксації і, що важливе для нашого
дослідження, потреб у самозбереженні.
Духовні потреби різноманітніші та включають потреби в пізнанні, творчості,
самоствердженні, спілкуванні, вірі.
Отже, потреби, як бачимо з низки досліджень вітчизняних і зарубіжних психологів
та соціологів, виступають як глибинні причини мотивації виникнення індивідуальних
і колективних соціальних дій. Їх динаміка, мінливість, характеризує тенденції зміни
свідомості людей і, зокрема, мотивації тих або інших різновидів соціальної дії.
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Другим після потреби, як за черговістю виникнення, так і за своїм мотиваційним значенням, є поняття “мета”, яке може поширюватись на дію, діяльність і поведінку. Метою
зазвичай називають безпосередньо усвідомлюваний результат, на який у цей момент скерована дія, яка прямо або побічно задовольняє актуалізовану потребу. З погляду ж соціології,
мету можна подати як “один з основних елементів поведінки і свідомої діяльності індивіда,
що характеризує уявне передбачення результату діяльності” [4, с. 401].
Отже, суттєвих суперечностей між трактуванням мети психологами й соціологами
також фактично немає, а мотиваційні утворення, що розглядалися вище: диспозиції (мотиви), потреби та цілі – є основними складовими мотиваційної сфери індивіда або групи.
Нарешті, ієрархізованість – це характеристика будови кожного з рівнів організації
мотиваційної сфери, узятого окремо. Потреби, мотиви й цілі не існують як рядопокладені
набори мотиваційних диспозицій. Одні диспозиції (мотиви, цілі) сильніші за інші й виникають частіше; інші слабкіші та актуалізуються рідше. Чим більше відмінностей у силі
й частоті актуалізації мотиваційних утворень певного рівня, тим вища ієрархізованість
мотиваційної сфери.
Крім мотивів, потреб і цілей, у цьому ключі психологи та соціологи розглядають
також інтереси, завдання, бажання й наміри. Але тут у понятійному плані перші дві
позиції інтерпретуються по-різному, а бажання й наміри вивчаються соціологами суто в
інструментально-узагальненому плані, як “інструменти запуску” певної соціальної дії.
До кола інтересів психологів потрапляє особливий мотиваційний стан пізнавального
характеру, який безпосередньо не пов’язаний з якою-небудь однією, актуальною в цей
момент часу потребою. Інтересу відповідає особливий вид діяльності, яка називається
дослідницькою, або орієнтовною.
Завдання як приватний ситуативно-мотиваційний чинник виникає тоді, коли в ході
виконання дії, спрямованої на досягнення певної мети, індивід натрапляє на перешкоду,
яку необхідно подолати, щоб рухатися далі.
Бажання й наміри – мотиваційні суб’єктивні стани, які щохвилинно виникають
і часто змінюють один одного, відповідають умовам виконання дії, що змінюються.
Психологи, зокрема, констатують, що інтереси, завдання, бажання та наміри, хоча
й входять до системи мотиваційних чинників, беруть участь у мотивації поведінки,
але виконують у ній не стільки спонукальну, скільки інструментальну роль. Вони
більше відповідальні за стиль, а не за спрямованість поведінки. Проте в площині
соціологічного дослідження кожен із цих індикаторів, узятих разом, фіксує той або
інший стан внутрішньої мотивації індивідів – акторів соціальної дії, який може стати
причиною тієї чи іншої електоральної поведінки або конфлікту мотивації.
Отже, тільки врахування сукупності мотиваційних чинників – соціальних та
індивідуальних, внутрішніх і зовнішніх – може стати передумовою соціологічної
інтерпретації мотивації електоральної поведінки.
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In the article author describes the motivation problems of forming electoral behavior
of the population. The issues: “motive”, “motivation”, “needs”, “electoral behavior” are
analyzed. The attempt to classify these definitions according their contents and characters.
Reveals the views of researchers on the typology of needs.
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В статье рассматриваются проблемы формирования мотивации электорального
поведения населения. Анализируются понятия “мотив”, “мотивация”, “потребности”,
“электоральное поведение”. Осуществляется попытка классифицировать данные определения по их содержанию и характеру. Раскрываются взгляды исследователей на
типологию потребностей.
Ключевые слова: мотив, мотивация, потребности, электоральное поведение.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
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Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,
вул. Леніна 121, кв. 71, м. Мелітополь, Україна, 72312,
shinklena1@rambler.ru
У статті проаналізовано основні підходи прогнозування електоральної
поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності політиків,
політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й виступають найважливішим засобом контролю за ходом виборів, запобігання можливим
фальсифікаціям у процесі їхнього проведення. Наведено дані соціологічних досліджень,
проведених у різні роки й у різних регіонах України.
Ключові слова: детермінанта, вибори, моделі електоральної поведінки, електоральна соціологія.

Постановка проблеми. Прогнозування електоральної поведінки, результатів
виборчих кампаній має, без перебільшення величезне, наукове значення, оскільки
дає можливість підійти до формування і розвитку основних принципів наукового
політичного маркетингу з поясненням специфіки електоральної поведінки, факторів
і детермінант, що його визначають, і отже, вийти на новий, науковий рівень розвитку
політичної теорії.
Однак це у випадку, якщо подібне наукове і надійне прогнозування електоральної
поведінки справді можливе. Водночас численні моделі електоральної поведінки, фактори,
що на нього впливають, змушує нас, як і інших дослідників цієї проблеми, бути обережними
у подібних твердженнях.
Проблема прогнозування електоральної поведінки, результатів виборів, виходячи
з досвіду теоретиків і практиків електоральної соціології, свідчить про те, що в такій
ситуації наявність даних, навіть цілком достовірних, про електорат, усіляких рейтингів
(інформованості, довіри, вибору, переможця й ін.) аж ніяк не є єдиною умовою розроблення правильних, точних, достовірних прогнозів.
І це цілком зрозуміло, оскільки, як справедливо зауважує В. Шляпентох, про “яке б
прогнозування не йшла мова – про “умовне” або “безумовне” – у всіх випадках результати його мають імовірнісний характер. І в цьому немає нічого дивного: адже об’єктом
прогнозів саме і є процеси, які не піддаються повному регулюванню. А це означає, що
кожен варіант прогнозу має лише визначену імовірність реалізації” [1, с. 371] .
На жаль, про це не завжди замислюються не тільки політики, які, оплативши послуги соціологів, чекають від них максимально точних “влучень”, найточніших прогнозів,
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а й деякі фахівці. Сьогодні не тільки в Україні або Росії, а й на Заході практично не
існує яких-небудь надійних, коректних методик прогнозування електоральної поведінки
виборців і результатів виборів. І не тому що цим ніхто не займається, а тому що процеси
ці настільки багатофакторні і невизначені, що з погляду теорії досить важко підійти до
їхнього дослідження і вирішення. Саме тому й в Україні сьогодні дуже мало дослідників
(незважаючи на те, що вивченням електоральної поведінки займається безліч найбільш
кваліфікованих у країні соціологів) висвітлюють проблеми прогнозування.
Мета статті. У своєму підході, у стислих межах статті, ми намагаємося врахувати
зазначені обставини, виходячи з того, що електоральна поведінка є найпоширенішою
в перехідному суспільстві формою політичної поведінки, залученості пересічного
громадянина до політичного життя суспільства, країни.
З огляду на це, спробуємо проаналізувати основні підходи до прогнозування
електоральної поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності
політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й
виступають найважливішим засобом контролю за ходом виборів, запобігання можливим
фальсифікаціям у процесі їхнього проведення.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, проблеми соціологічного прогнозування специфіки електоральної поведінки населення і, особливо, результатів виборів
мають сьогодні величезне значення, оскільки вирішують завдання не тільки науки і
практичної діяльності політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення
виборних кампаній, а й виступають найважливішим засобом контролю за ходом виборів,
запобігання можливим фальсифікаціям у процесі їхнього проведення.
У рамках подібного прогнозування можливе використання двох основних підходів:
соціолого-статистичного, що ґрунтується на використанні даних виборчої статистики,
що коректуються передвиборними прогнозними дослідженнями (на жаль, цей метод
поки важко використовувати в Україні, де подібної статистики майже немає через те
що постійно змінюються застосовувані виборні системи і, відповідно, “нарізка” виборчих округів), і соціологічного, заснованого на використанні в процесі прогнозування
результатів передвиборчих соціологічних досліджень, опитувань суспільної думки.
Один з небагатьох соціологів, що займаються цією проблематикою, – В. Полторак
– називає два подібні підходи: соціолого-статистичний і соціологічний [2, с. 177–178].
У першому випадку, коли рівень розвитку демократії в країні (наприклад, у США) має
значну історію, протягом десятиліть і століть зібрані надійні дані про позиції політичних
партій (і їх небагато), поведінку виборців відносно цих партій і усталеності подібної
поведінки, соціологи на основі таких статистичних даних можуть дати приблизний
прогноз електоральної поведінки виборців. Природно, подібний прогноз коректується
з урахуванням проведених передвиборних соціологічних досліджень, покликаних виявити наявні тенденції “поточного” моменту, і на цій основі прогнозують.
На жаль, подібний підхід до прогнозування електоральної поведінки виборців,
результатів виборів не підходить Україні загалом. І не тільки через його складність.
Насамперед тому, що в розпорядженні українських фахівців практично немає не тільки
достатньо достовірних та надійних, а й просто необхідних даних про електоральну
поведінку виборців у різних округах і по країні. Відбулося це тому, що протягом двад-
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цяти років незалежності, коли проводяться демократичні вибори, багаторазово мінялися
використовувані виборчі системи (мажоритарна, змішана, пропорційна), про що ми
писали вище. Відповідно, відбувалися зміни в складі і структурі електорату різних
округів. Тому тут можливе застосування поки лише системи соціологічного прогнозування результатів виборів на основі вивчення й аналізу суспільної думки виборців
у ході проведення виборчої кампанії. Cоціологічна практика свідчить про те, що їхнє
професійне використання може приносити цілком позитивні результати. Хоча світова
практика такого прогнозування свідчить про те, що трапляються і серйозні промахи й
помилки. Так, провальними були прогнози першого туру виборів Президента Франції
у 2002 р., виборів у парламент Великобританії в 1992 р. та ін.
Однак найбільш серйозний “провал” у прогнозуванні результатів виборів був
зафіксований в Україні під час виборів Президента в 1994 р. у другому турі. За прогнозами соціологів, зокрема, КМІСу, перемогу повинен був одержати Л. Кравчук, набравши
51% голосів. Насправді ж переміг Л. Кучма, що одержав 52,2% голосів виборців, тоді як
Л. Кравчук – усього 45,1%. Не будемо детально аналізувати “помилку” у прогнозуванні,
яку допустила молода тоді ще українська соціологія, адже з цієї проблеми написано
чимало. І справді, в українських соціологів у той час необхідного досвіду не було.
Проблема в іншому. Наведені приклади наочно засвідчують, що не тільки молодій
українській соціології, а і досить “зрілій” європейській не завжди “під силу” забезпечити надійне прогнозування результатів виборів, специфіки електоральної поведінки,
беручи до уваги лише використання соціологічних методів. Чому ж це відбувається?
На ����������������������������������������������������������������������
наш погляд, досить точну класифікацію помилок при побудові передвиборних прогнозів запропонував Є. Большов. Він поділив помилки при побудові таких
прогнозів на ендогенні й екзогенні [3, с. 97]. Перші зумовлені недосконалістю процесу
соціологічного дослідження, помилками в побудові використовуваних дослідником
моделей, тобто залежать від дій і рішень соціолога, отже, можуть контролюватися дослідником, піддаватися мінімізації. Екзогенні фактори діють незалежно від
дослідника, і їхній вплив не завжди можна передбачити, відповідно запобігти їм.
Перша група чинників досить проста, хоча і не завжди зазнає мінімізації. Помилки
в прогнозуванні можуть бути пов�������������������������������������������������
’������������������������������������������������
язані з недостатньою репрезентативністю проведеного дослідження, зрушеннями вибірки, недостатньою чіткістю постановки питань в
опитувальному листку, виборі методу опитування (наприклад, телефонні опитування
в цьому плані марні) тощо.
Набагато складнішою є справа із другою групою чинників – екзогенними. Тут,
дійсно, багато чого не завжди залежить від соціолога. Це, по-перше, рівень щирості
респондентів, що відповідають на питання інтерв’юера або анкетера. По-друге,
віддаленість строку проведення дослідження від дати голосування (в Україні, як відомо,
є двотижневий термін, коли не можна друкувати результати опитувань у ЗМІ і, отже,
останні масові опитування проводяться, здебільшого за чотири–три тижні до дня голосування). Нарешті, по-третє, і це – головне, відсутність можливості точного розподілу
голосів респондентів щодо явки на виборчі дільниці й електоральний вибір.
Щодо першої проблеми, пов’язаної із щирістю респондентів, які відповідають
на питання дослідників безпосередньо в період, що передує голосуванню, то тут,
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мабуть, є два основних шляхи підвищення рівня подібної щирості. Перший – активне
проведення опитувань потенційного електорату задовго до проведення виборів, з використанням різноманітних, у тому числі якісних методик. Це дасть змогу виділити
визначені коефіцієнти, які можна використовувати безпосередньо напередодні виборів.
На жаль, подібних досліджень зазвичай не проводять, оскільки кандидати на виборні
посади починають фінансування передвиборних досліджень уже безпосередньо після
початку виборчої кампанії. Другий шлях – використання у подібних передвиборних
опитуваннях методики secret ballot, яку вже сьогодні активно застосовують в ході екзитполів, але не використовують при проведенні інших. На жаль, методики розроблення
прогнозів результатів виборів різними соціологічними службами залишаються сьогодні
“таємницею за ���������������������������������������������������������������������
сімома ��������������������������������������������������������������
печатками”. Громадськість має “на виході” лише результати прогнозування без пояснень того, яким чином воно здійснювалося. Тому ми викладемо
нижче лише один з підходів до подібного прогнозування, насамперед – до розподілу
голосів тих респондентів, які не визначилися на момент проведення, розроблений
Центром “СОЦІОПОЛІС”. Методика була апробована в ході виборчих кампаній у
Чернігівській і Дніпропетровській областях і дала цілком прийнятні результати (на
жаль, рівень точності прогнозів не завжди був оптимальним через проблеми, що вище
описувалися).
Суть методики (основна) полягає у виділенні на основі передвиборчих соціологічних
опитувань (природно, що чим ближче до дня виборів вони проводилися, тим точнішим
міг бути прогноз) трьох масивів електорату і наступному визначенні методів і технологій
прогнозу. Перший масив – це респонденти, що позитивно визначилися зі своїми
намірами щодо участі у виборах, а також у плані вибору того чи іншого кандидата,
тієї або іншої партії (цю групу доцільно називати “електорат, що визначився”).
Другий масив – респонденти, що визначилися у своїй участі у виборах, однак
поки не зробили вибору щодо того, за кого вони збираються голосувати (“електорат, що
не визначився”). Третій масив становлять респонденти, які на момент опитування не
прийняли остаточного рішення щодо своєї участі у виборах (“потенційний електорат”).
При здійсненні прогнозування Центр “СОЦІОПОЛІС” виходить з положення, що
частка електорату, що визначився, тобто відсоток осіб, що передбачають голосувати за
того чи іншого кандидата, партію, приймається за вихідну “базу”. Далі здійснюється
робота з даними щодо тих, які “не визначилися”, і “потенційного” електорату.
Що стосується електорату, що не визначився, то насамперед встановлюється на
основі даних попередніх досліджень його обсяг, що підлягає “розподілу” між кандидатами і партіями, відносно яких здійснюється прогнозування. Потім отриманий “обсяг”
голосів респондентів, що не визначилися, “розподіляємо” (на жаль, з досить великою
часткою умовності – іншого запропонувати неможливо) між кандидатами або партіями.
При цьому враховують такі чинники: рівень стійкості думок електорату (на основі
даних опитувань, що проводилися); ефект “зрушення останньої хвилини”, що враховує
“бажання” частини респондентів бути поряд з “переможцем” виборів. Цей показник
обчислюється через урахування так званого “рейтингу переможця”. Як правило, у
процесі передвиборних опитувань задається (крім інших, спрямованих на виявлення
реальних переваг виборців) питання про те, хто в принципі може стати переможцем
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у ході даних виборів. Подібні рейтинги публікуються і найчастіше враховуються при
голосуванні рядом виборців, які зазнають впливу “спіралі мовчання” [4, с. 68–70].
Стосовно чинника, пов’язаного з ефектом опитування, то тут беруть до уваги явище
парадоксу розбіжностей між установками людей, “отриманими” при проведенні опитувань,
і їхньою реальною поведінкою. Подібний парадокс, що отримав у соціології і маркетингу
назву “ефект Лапьєра”, залежно від специфіки тієї або іншої аудиторії, того або іншого
складу електорату може бути досить значним. Виміри такого ефекту здійснюються, як
правило, на основі зіставлення даних попередніх електоральних досліджень і результатів
виборів, що проводилися раніше. Зрозуміло, що справа ця – не проста, однак соціологи і
політтехнологи, що постійно працюють на територіях і в округах, повинні постійно накопичувати таку інформацію, яка свідчить про прояв цього “парадокса”, оскільки без її
урахування точність прогнозування може бути досить сумнівною.
Нарешті, про врахування у процесі прогнозування ролі, значущості, специфіки
поведінки потенційного електорату, тобто тих виборців, які або взагалі не планують
брати участь у виборах, або ж на момент проведення опитування в цьому остаточно
не визначилися. Тут відповідно до методики “СОЦІОПОЛІСу”, по-перше, кандидатам
або партіям “додається” визначена кількість “голосів” відповідно до розподілу частки
тих, що реально вирішили голосувати за них (мається на увазі таке: якщо ці потенційні
виборці все-таки зважаться прийти на виборчі дільниці, то, імовірніше за все, поводитимуться відповідно).
По-друге, враховується думка населення, яке відмовилося брати участь в опитуванні.
Ця обставина так само заслуговує на особливу увагу, оскільки нерідко поведінка, виражені
спонтанно погляди і позиції людей, що не хочуть брати участь в опитуванні, не фіксують
(і подібне нерідко навіть не передбачається в методиці дослідження). Водночас зазвичай
саме поведінка цієї групи потенційних виборців різко посилює рівень невизначеності
в прогнозуванні результатів виборів. Природно, як і у вищеописаному випадку, можна
“розподілити” голоси подібних потенційних виборців. Але краще передбачити специфіку
поведінки цієї частини електорату. До речі, низка соціологічних служб в Україні, зокрема
центр “Соціо” вже не перші вибори проводить подібну роботу.
Описана методика прогнозування результатів вибірок Центру “СОЦІОПОЛІС”
має низку недоліків. Однак обраний у ній підхід до подібного прогнозування видається
нам досить повним і комплексним, оскільки інші, про які піде мова нижче, загалом не
забезпечують повною мірою можливість прогнозування результатів виборів.
Водночас подальша робота з удосконалювання подібних методик, технологій прогнозування результатів виборів необхідна і є досить перспективною, вимагає визначеного “доповнення” шляхом урахування чинників, пов’язаних з підвищенням рівня
політичної інформованості електорату, застосування маркетингових та інших підходів.
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SOCIOLOGICAL APPROACHES OF FORECASTING OF
ELECTORAL BEHAVIOR AND RESULTS OF ELECTIONS
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Lenina Str. 121, ap. 71, Melitopol, Ukraine, 72312,
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This article analyzes the main approaches predict voting behavior, which decide the
job is not only science and practice of politicians and political parties during the election
campaigns, but also a most important way to control characteristic of the elections, to avoid
possible fraud during their conduct. Resulting data of sociological surveys conducted in
different years and in different regions of Ukraine.
Key words: determinant, elections, models of electoral conduct, electoral sociology.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
А. Е. Шинкаренко
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого,
ул. Ленина, 121, кв. 71, г. Мелитополь, Украина, 72312,
shinklena1@rambler.ru
В статье анализируются основные подходы кпрогнозированию электорального
поведения, которые решают задания не только науки и практической деятельности
политиков, политических партий в ходе проведения избирательных компаний, но и
выступают важнейшим способом контроля за ходом выборов, избежание возможной
фальсификации в процессе их проведения. Приводятся данные социологических исследований, проведенных в разные годы и в разных регионах Украины.
Ключевые слова: детерминанта, выборы, модели электорального поведения, электоральная социология.
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СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТУ
УДК:316.6(043.3)

ПОНЯТТЯ “ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ” У СОЦІОГУМАНІТАРНИХ
НАУКАХ ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІОЛОГІЇ
Я. В. Хміль
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул.Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
jarunka21@gmail.com
У статті розглянуто основні підходи до визначення інтернет-залежності в
соціогуманітарних науках, а також наведено авторську інтерпретацію аналізованого
поняття в рамках соціології. Поняття “інтернет-залежність” розглядається через призму структурного функціоналізму та символічного інтеракціонізму, виділено основні
фунції інтернет-залежності та її дисфункційні впливи на соціалізацію особистості.
Ключові слова: Інтернет, залежність, інтернет-залежність, соціалізація.

Однією з визначальних ознак сучасного суспільства є стрімкий розвиток
комп’ютерних інформаційних технологій і систем телекомунікацій. Кожен день обсяг
інформаційних ресурсів у Всесвітній мережі Інтернет збільшується на 7 млн. сторінок,
що в середньому становить 18% від загального обсягу інформації на рік. У грудні
2005 р. у Всесвітній мережі Інтернет було зареєстровано близько 1 млрд користувачів;
у червні 2008 р. ця цифра сягнула позначки 1 млрд 408 млн. і за прогнозами фахівців
у сфері високих технологій у 2015 р. становитиме 2 млрд осіб [3, с. 189].
Проблема інтернет-залежності постала у кінці ХХ ст., тому її дослідження ведеться лише з початку 90-х років і до сьогодні її термінологія ще не цілком сформувалась. Піонерами в дослідженні цієї проблематики вважають психологів. У 1995 р.
А. Голдберг запропонував термін “інтернет-залежність” для опису патологічного
потягу до використання Інтернету [10]. Різні дослідники використовують різні поняття: “інтернет-аддикція” (Internet Addiction Disorder, або IAD, чи Internet Behavior
Dependency), “віртуальна аддикція”, “інтернет-залежність”, “патологічне використання Інтернету” (Internet Overuse, Pathological Internet Use) [2]. Проблему інтернетзалежності досліджували В. Бурова, А. Голдберг, К. Янг, проте вони зосереджували
свою увагу головно на характеристиках віртуального середовища (В. Бурова) або ж на
психологічних особливостях самих аддиктів. Критерії інтернет-залежності визначали
А. Голдберг, К. Янг. Проте залишається недостатньо дослідженою проблема впливу
© Хміль Я. В., 2012
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інтернет-залежності на формування особистості загалом і в цьому контексті аналіз
поняття інтернет-залежності як соціальної проблеми, яка деструктивно впливає на
процес соціалізації індивіда. І хоча А. Голдберг характеризує інтернет-залежність як
таку, що має згубний вплив на побутову, навчальну, соціальну, професійну, сімейну,
фінансову чи психологічну сфери діяльності, детально в обраному нами контексті він
її не опрацьовує [2]. Зазначимо, що проблему інтернет-залежності вивчають зазвичай у
рамках психології як певний різновид психологічного розладу, а отже, увага дослідників
зосереджена найперше на його симптомах та критеріях діагностики. Зокрема, усі
наведені вище вчені є психологами, що займаються цією проблематикою у зазначеному
напрямку. На сьогодні проблема інтернет-залежності не є достатньо опрацьованою
також і в межах соціології, хоча її вплив на соціальні інтеракції на мікро-, мезо- та
макрорівнях зростає.
Тому мета цієї статті полягає в аналізі основних підходів до визначення поняття
інтернет-залежності в соціогуманітарних науках, визначенні специфіки соціології при
вивченні проблеми інтернет-залежності та формуванні авторського визначення цього
поняття, виділенні основних функцій та дисфункційних проявів інтернет-залежності
на мікро-, мезо- та макрорівнях соціальної реальності. Також зосередимо увагу на місці
і ролі інтернет-залежності у процесах соціалізації особистості.
Термін “інтернет-залежність” можна структурно поділити на дві частини:
“Інтернет” і “залежність” та відповідно аналізувати. А. Голдберг назвав Інтернет одним
із найважливіших відкриттів в історії людства, яке за своєю значимістю не поступається
винайденню електрики [2].
Таке глобальне утворення можна визначати і в подальшому аналізувати в межах
різних сфер, підходів, наукових дисциплін. Інтернет – всесвітня система взаємопов’язаних
комп’ютерних мереж, які побудовані на основі ІР-пакетів та ІР-протоколів [4]. У цьому
визначенні надається коротка технічна характеристика Інтернету, що його розглядають
найперше як фізичну основу для Всесвітньої павутини.
Якщо аналізувати феномен Інтернету в межах різних наук, передовсім
соціогуманітарних, то можна виділити такі особливості. В економіці та підприємницькій
діяльності Інтернет розглядається як новий засіб розвитку підприємницької діяльності
і в межах національних країн, і світового господарства [4, с. 289]. Для політології
Інтернет виступає як додатковий засіб контролю над політичним життям на
національному та міжнародному рівнях [5, с. 271]. У сфері культури Інтернет розглядають як новітнє культурне явище зі своїми універсаліями та підходами, основними
характеристиками яких є опосередкованість, анонімність та віртуальність [4, с. 192].
У межах соціології Інтернет – це новий тип повсякденної реальності й, відповідно,
сфера життєдіяльності величезної кількості людей [4, с. 190]. У рамках самої соціології
Інтернет можна аналізувати з різних теоретичних та методологічних позицій; зокрема,
наведене визначення найбільш характерне для феноменологічної соціології. Водночас
з позиції символічного інтеракціонізму Інтернет – це новітнє середовище соціальної
взаємодії між окремими індивідами та соціальними групами. Інтернет – це складна
соціальна система, яка має свою структуру (пізнавальні, розважальні сайти, блоги, фору-
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ми, електронна пошта тощо) і відповідно виконує певні функції, передовсім пізнавальну,
розважальну, комунікативну, інформаційну тощо, розглядає структурний функціоналізм.
Отож, попередньо підсумовуючи наведені визначення, можна узагальнити, що
Інтернет є багатовимірним сучасним утворенням і може розглядатися як засіб досягнення певної мети; як новітнє культурне явище; новий тип реальності; новітнє соціальне
середовище – і всі ці позиції не заперечують, а доповнюють одна одну. Якщо ж говорити
про Інтернет у контексті інтернет-залежності, то, на мою думку, це – новітнє середовище
соціальної взаємодії між окремими індивідами та соціальними групами, яке в сучасних
умовах може становити потенційну загрозу для процесу соціалізації особистості.
“Залежність” – друга складова терміна, що аналізується; вона має вужче застосування, зазвичай у межах психології, хоча тут також є окремі винятки. Наприклад, у
політології залежність характеризує тип відносин між розвиненими і нерозвиненими
державами, при якому слабша в економічному або політичному плані держава займає
підлегле становище відносно свого сильнішого партнера. Була сформульована також
ціла теорія залежності на основі інтелектуальних традицій Економічної школи. Засновником цієї теорії був А. Френк, який стверджував, що світ можна поділити на
центр (метрополію) та периферію (сателіти). І метрополія завжди намагається втримати
контроль над своїм сателітом [5, с. 244].
У межах психології залежність – це такий тимчасовий стан, який може свідчити
про психічну хворобу або психологічні негаразди і який характеризується пошуком
підтримки, захисту ззовні. Об’єктом залежності може виступити людина, соціальна група (сім’я, релігійна або громадська спільнота), система поглядів чи цінностей індивіда,
хімічні чи фармакологічні речовини, азартні ігри – все залежить від людини. Проте
у психології існує ще поняття залежного типу особистості, який характеризується
пасивністю, високим рівнем мотивації у потребі безпеки, прагненням мати якогось захисника у житті. Тільки якщо в першому випадку такий стан настає внаслідок зовнішніх
або внутрішніх впливів (хвороба, стрес) і піддається корекції, то в другому – це вроджена характеристика. Проте, незважаючи на “першопричину” залежної поведінки, вона
лише сприяє тому, що людина потрапляє в ту чи іншу залежність.
Одним із найсучасніших типів залежності є інтернет-залежність, яка, своєю чергою, теж є дуже неоднорідною і може включати в себе багато складових, таких як
аддиктивна інтернет-комунікація, кіберпорнографія, комп’ютерні рольові ігри тощо.
На поширення інтернет-залежності впливають такі чинники, як доступність Інтернету,
відсутність контролю з боку інших членів соціальної групи, а також недооцінка небезпеки порівняно з іншими видами залежності [6, с. 209].
Як уже згадувалося на початку цієї статті, найбільш розробленою проблема
інтернет-залежності поки що залишається у психології і саме в рамках цієї науки сформульоване визначення поняття “інтернет-залежність”. На думку В. Бурової, інтернетзалежність – патологічне використання ком’ютерної мережі Інтернет з метою відходу від
реальності (ескейпізм) через зміну свого психічного стану [7]. Дослідники-психологи
В. Бурова, А. Голдберг та К. Янг розробили систему критеріїв, на основі яких можна
констатувати наявність інтернет-залежності. Отож психологія – наука, яка сьогодні
досягла найбільших успіхів у дослідженні проблеми інтернет-залежності і розглядає
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її як психічний розлад, хворобу, що має свою систему симптомів, за допомогою яких
її можна діагностувати, а отже, і лікувати.
Проте залишається недослідженим вплив інтернет-залежності на процес соціалізації
особистості. Саме цей ракурс окресленої проблеми потрапляє у сферу наукових інтересів
соціології. Соціалізація – це способи формування умінь і соціальних установок індивідів,
які відповідають їхнім соціальним ролям; процес становлення особистості, навчання і
засвоєння індивідом норм, цінностей, установок, зразків поведінки, притаманних певному суспільству, соціальній спільноті, групі [8, с. 474]. У рамках наведеного означення соціалізація розглядається в межах двох соціологічних несуперечливих теоретичних підходів: структурного функціоналізму та символічного інтеракціонізму, оскільки
виділено складові елементи соціалізації: норми, цінності, установки, зразки поведінки,
соціальні ролі, але водночас соціалізація – це формування особистості в процесі взаємодії
індивідів та соціальних груп на мікро- , мезо-, макро- та мегарівнях.
Поняття “інтернет-залежність” у рамках соціології на найбільш загальному рівні
аналізу можна означити як соціокультурне явище нової форми, пов’язане з розвитком
ІК технологій, яке має вплив на сучасну соціальну реальність на мікро-, мезо-, макрота мегарівнях.
Окрім загального визначення в соціологічному аспекті, термін “інтернетзалежність” потребує аналізу в межах певного методологічного підходу всередині
самої соціології. На нашу думку, найбільш доцільно використати синтез теоретичних
положень структурного функціоналізму та символічного інтеракціонізму.
З перспективи структурного функціоналізму, який дає змогу розглядати цей
соціокультурний феномен переважно на мега- та макрорівні, інтернет-залежність
– це новітнє соціокультурне явище, яке розповсюджене і в окремих країнах, і в планетарному масштабі, має власну структуру (а саме: аддиктивна інтернет-комунікація,
кіберпорнографія, комп’ютерні рольові ігри, “інформаційний вампіризм” тощо)
та виконує певні функції, серед яких варто виділити насамперед інформаційну,
комунікативну, соціалізаційну, економічну, функцію соціального контролю тощо. Проте
один із засновників теорії структурного функціоналізму Р. Мертон диверсифікує поняття
“функції” для більш глибокого та об’єктивного функціонального аналізу і вводить такі
поняття, як “дисфункція” та “соціологічна амбівалентність”. І якщо функція, за Р. Мертоном, – це певні реальні наслідки, які сприяють адаптації досліджуваної системи, то
дисфункція – це реальні наслідки, які ускладнюють адаптацію досліджуваної системи.
Отже, функціональний аналіз – це аналіз соціальних наслідків, які можна виміряти
емпірично. Відповідно, виділені вище функції зводяться до суспільно значущих
проявів. Соціологічна амбівалентність, за Р. Мертоном, – це така особливість одиниці
функціонального аналізу, згідно з якою соціальне явище, в нашому випадку інтернетзалежність, здатне виконувати суперечливі функції в межах системи (суспільства) [9].
І для соціологічного аналізу треба вивчати такі дуальні опозиції:
1. Комунікативна функція (виникнення якісно нового виміру комунікації, яка
розширює спілкування та сприяє виникненню нових соціальних зв’язків, віртуальних
соціальних груп, збільшенню соціального капіталу) і паралельно комунікативна
дисфункція (новий тип комунікації має свої особливості, такі як анонімність, відсутність
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безпосереднього контакту, що може викликати в індивіда відчуття самотності та
підвищити рівень аномії в суспільстві).
2. Інформаційна функція (необмежений доступ до величезної кількості інформації,
яка, на думку М. Кастельса, є головною цінністю в сучасному світі) і водночас
інформаційна дисфункція (неструктуроване нагромадження інформації, правдивість
якої складно перевірити, що негативно впливає на формування адекватної реакції
індивіда на ті чи інші суспільні події).
3. Економічна функція (поява якісно нового сегменту ринку, який сприяв виникненню нової соціальної групи спеціалістів-професіоналів у сфері ІК технологій) поруч
із економічною дисфункцією (хакерство як новітній соціокультурний, економічний
феномен).
4. Функція соціального контролю (соціальні мережі як середовище формування
соціальних рухів, здатне привести до зміни державного ладу, та новий засіб контролю
за владою) водночас іде пліч-о-пліч з дисфункцією соціального контролю (соціальні
мережі можуть виступати як засіб поширення ідей тероризму та інших антисуспільних
рухів, що загрожують миру та порядку на національному й міжнародному рівнях).
5. Соціалізаційна функція (процес соціалізації докорінно змінюється, оскільки
верифікуються його джерела, а віртуальне середовище стає повноцінним агентом
соціалізації) існує поруч із соціалізаційною дисфункцією (вплив віртуального середовища як агента соціалізації сьогодні недостатньо досліджений, але відчуття самотності,
складність створення нових безпосередніх зв’язків у інтернет-аддиктів свідчать про
відчутний негативний вплив інтернет-залежності на формування особистості [7].
У межах символічного інтеракціонізму, який дає змогу досліджувати аналізоване
поняття переважно на мікро- та мезорівнях інтернет-залежність – це новітня форма
соціальної взаємодії індивідів, яка може мати значний вплив на процес соціалізації
особистості, що може спричинити його трансформацію.
Проте, перш ніж аналізувати цей новий тип соціалізації індивіда, варто коротко згадати структуру та механізми “традиційної” соціалізації. А. Артемьєв поділяє
соціалізацію на дві фази: перша – фаза соціальної адаптації, тобто пристосування
індивіда до зовнішнього середовища – суспільства, а друга – фаза інтеріоризації, тобто включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ індивіда, формування
внутрішньої структури людської психіки. Зазначимо, що перша фаза домінує у дитячому та підлітковому віці, тоді як друга особливо важлива для молодої та навіть зрілої
людини. Вони обидві нерозривно пов’язані між собою, оскільки перехід соціальних
цінностей і норм у внутрішнє “Я” зумовлений структурою конкретної особистості, яка
відповідно сформована попереднім досвідом [10, с. 140].
Соціальна адаптація – це пристосування індивіда до умов соціального існування,
засвоєння норм, цінностей та зразків поведінки за допомогою механізмів соціалізації:
імітації – усвідомлених спроб дитини копіювати поведінку дорослих і друзів, та
ідентифікації – засвоєння дітьми поведінки батьків, соціальних норм і цінностей як
своїх власних [8, с. 474]. Хоча процеси засвоєння поведінкових зразків на цьому етапі
відбуваються в дуже ранньому віці (до трьох років), проте, по-перше, дитина копіює
поведінку дорослих, яка стосується роботи за комп’ютером (якщо в неї є такий приклад
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для наслідування), а по-друге, комп’ютер (для дітей такого віку не відбувається поділу
на Інтернет та комп’ютер) часто використовується батьками як засіб розваги для їхніх
дітей (мультиплікаційні фільми, ігри). Відповідно в дітей формується установка на те,
що комп’ютер пов’язаний насамперед із розвагами та задоволенням, і це уявлення стає
частиною їхнього індивідуального досвіду.
Детальну схему соціалізації розробив американський соціолог Ч. Кулі. Цей учений вважав, що соціалізація відбувається через велику кількість міжособистісних
інтеракцій, унаслідок чого формується “дзеркальне Я”, яке складається одночасно
з трьох елементів: суб’єктивної думки людини про те, як її сприймають інші та про
їхню реакцію на нашу поведінку, а також відповіді людини на сприйняту нею реакцію
оточуючих [10, с. 153].
Варто зазначити, що “дзеркальне Я” формується поступово і три наведені складові
є одночасно фазами розвитку соціального Я індивіда. В цій теорії важливе місце займає
інтерпретація думок та відчуттів інших людей. У нашому випадку “дзеркальне Я” –
це соціальне Я, що формується під час взаємодії індивіда та суспільства. Головним
інструментом побудови “дзеркального Я” є комунікація, при цьому важливе місце
займає не лише вербальна, а й невербальна комунікація, оскільки останню важче контролювати, а це допоможе визначити правдиву думку оточуючих стосовно індивіда.
Проте якщо комунікація відбувається через Інтернет, особливо з незнайомою людиною,
то немає жодної можливості оцінити не лише щирість її тверджень, а й будь-що в ній
самій, оскільки однією із основних умов спілкування в Інтернеті є анонімність. Постає
питання: наскільки повноцінним та ефективним для соціалізації є таке спілкування,
особливо якщо врахувати те, що коли мова йде про аддиктивну інтернет-комунікацію як
складовий елемент інтернет-залежності, то віртуальне спілкування фактично заступає
реальне. Це питання потребує подальших досліджень у рамках соціології, проте, на
нашу думку, тут є показовою статистика, запропонована К. Янг, згідно з якою 90%
інтернет-аддиктів стикаються з труднощами при знайомстві з новими людьми та вважають себе одинокими [7]. Це свідчить про те, що віртуальний “замінник” комунікації
як основного інструмента соціалізації не є ефективним і не може дати позитивного
кінцевого результату.
Отже, специфіка дослідження поняття “інтернет-залежність” у соціології полягає в
тому, що цей термін варто розглядати як соціокультурне явище нової форми, пов’язане
з розвитком ІК технологій, яке виконує певні функції і водночас має дисфункційний
вплив на сучасну соціальну реальність на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, що також здатне трансформувати процес традиційної соціалізації особистості. Інтернетзалежність як соціокультурний феномен має власну структуру та виконує певні функції,
проте може мати також дисфункційний вплив на систему загалом. Важливим питанням залишається трансформація традиційного процесу соціалізації під впливом ІК
технологій та інтернет-залежності зокрема. Важко змоделювати можливий результат
такої соціалізації та оцінити його значення для суспільства, а це, у свою чергу, не дає
змоги розробити системну політику в роботі із молоддю та дітьми як такою соціальною
групою, що найактивніше соціалізується та використовує Інтернет.
Варто також зазначити, що інтернет-залежність – це соціокультурне явище нової
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форми, пов’язане з розвитком ІК технологій та процесами глобалізації у світовому
масштабі, і незважаючи на те, що мегарівень аналізу взаємодії інтернет-залежності та
соціальної реальності не є предметом дослідження в рамках нашої статті, проте характер та особливості цього зв’язку безперечно займають важливе місце серед досліджень
феномену інтернет-залежності в соціологічному аспекті. Тому дослідження в цій царині
є актуальними і потребують подальшого розвитку.
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CONCEPT OF “INTERNET ADDICTION”
IN THE SOCIO-HUMANITARIAN STUDІES AND SPECIFIC
OF ITS RESEARCH IN SOCIOLOGY
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Universitetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,
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The article reviews the main approaches to Internet addiction in colleges and science, and given the author’s interpretation of the test concept. within sociology. The term
“Internet addiction” is seen through the prism of structural functionalism and symbolic
interaktionalizm, Basic fun�������������������������������������������������������������������
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tion Internet addiction and its dysfunction affects the socialization of personality.
Key words: Internet, addiction, Internet-addiction, socialization.

ПОНЯТИЕ “ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ”
В СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ И СПЕЦИФИКА
ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ
Я. В. Хмиль
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1, г. Львов, Украина, 79000,
jarunka21@gmail.com
В статье рассмотрены основные подходы к определению интернет-зависимости в
социогуманитарных науках, а также приведена авторская интерпретация рассматриваемого понятия в рамках социологии. Понятие “интернет-зависимость” рассматривается
сквозь призму структурного функционализма и символического интеракционизма,
выделены основные фунции интернет-зависимости и ее дисфункциональное влияние
на социализацию личности.
Ключевые слова: Интернет, зависимость, интернет-зависимость, социализация.
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СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ, ЇХНІ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ У
ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Б. Я. Вахула
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000,
vakhula@gmail.com
У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі
та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено
соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з
урахуванням трьох вимірів: мережевий аналіз, вивчення Інтернету, дослідження проблем становлення громадянського суспільства.
Ключові слова: соціальні інтернет-мережі, функції соціальних інтернет-мереж,
громадянське суспільство, протестні практики.

У ході сучасних соціальних змін у суспільстві набувають великого значення
інформаційно-інноваційні чинники. Інформація стала одним із найвагоміших ресурсів
розвитку, тому сучасне суспільство можна вважати таким, у якому важлива роль належить інформації та інформаційно-комунікативним технологіям. Із появою глобальної
комп’ютерної мережі інтернет- комунікація між індивідами набула нових якісних характеристик. Це, своєю чергою, сприяло більшій територіальній розгалуженості соціальних
зв’язків, що становить предмет наукового зацікавлення соціологів. Зазначений аспект
набув ще більшого поширення після виникнення такого продукту глобальної мережі,
як соціальні інтернет-мережі. Мережі цього типу набувають усе новіших обрисів і
починають відігравати роль своєрідного інформаційно-комунікативного феномену глобального типу. Глобальне поширення цього нового утворення Інтернету підтверджують
і результати дослідження компанії InSites Consulting.
Згідно з цими результатами, 70% користувачів Інтернету активно використовують
власне соціальні інтернет-мережі. Загальна кількість користувачів соціальних Інтернетмереж станом на жовтень 2011 року становить більше 1 млрд людей по всій планеті [1].
Соціальні Інтернет-мережі відіграють свою роль у вільному поширенні інформації та
завдяки майже цілковитій відсутності певних обмежень для користувачів створюють
комфортне плюралістичне середовище для обміну своїми думками та для висловлення
своїх громадянських позицій. Завдяки цьому миттєвому і безперешкодному обміну
думками користувачі соціальних інтернет-мереж мають можливість реагувати на дії
влади та координувати свою різноманітну громадську діяльність.
Попри це проблема соціальних інтернет-мереж не є достатньо актуалізованою у
вітчизняній соціології, а дискусії стосовно місця і ролі цього нового інформаційного
© Вахула Б. Я., 2012
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феномену в добу глобалізації ще не набули всеосяжного характеру. Тому поза увагою
соціологів залишається значення, яке відіграють чи можуть відігравати для суспільства соціальні інтернет-мережі завдяки своєму активному поширенню. У світовій
соціологічній думці є зразки аналізу цього нового інформаційного явища соціального
ґатунку, проте відсутня його концептуалізація у площині становлення громадянського
суспільства та ролі соціальних інтернет-мереж, яку вони можуть відігравати у формуванні такого типу суспільств.
Отож наукову проблему можна визначити як суперечність між суспільною значимістю і важливістю соціальних інтернет-мереж у побудові громадянського суспільства,
з одного боку, та недостатньою розробленістю відповідних теоретичних конструктів
у соціологічній науці, з іншого.
Уперше термін “соціальні мережі” було вжито Д. Барнсом у 1954 р. у праці “Класи
і збори в норвезькому острівному приході”, яка увійшла до збірки “Людські стосунки”
[2]. Він охарактеризував коло друзів певної людини як мережу. Ця мережа, згідно з
міркуваннями автора, існує як система точок, з’єднаних між собою. “Точками” такої
системи є люди, а лінії, які з’єднують точки, вказують, як саме люди взаємодіють одне
з одним. Проблеми розвитку соціальних мереж, їхніх властивостей, структурної побудови, питань, пов’язаних із мережевим суспільством, віртуалізацією суспільства,
соціальними властивостями глобальної мережі Інтернет та її новітньої підструктури
– соціальних інтернет-мереж вивчає значна кількість дослідників. Зокрема, це питання
сьогодні активно аналізують А. Фомін, Д. Іванов, І. Семенова, В. Сілаєва, Г. Градосєльська, С. Коноплицький, В. Щербина, Є. Прохоренко, С. Романенко, Н. Коритнікова
та ін. Серед західних науковців можна виділити М. Кастельса, П. Бурд’є, В. Бюля,
Ж. Делеза, А. Турена, А. Раньї, П. Ердос та ін.
Проте у публікаціях згаданих авторів, попри загальний аналіз мереж, недостатню
увагу приділено ролі саме соціальних мереж у їхньому суспільному значенні. Зокрема,
відсутні дослідження соціальних інтернет-мереж як одного з чинників формування
громадянського суспільства. Звідси метою статті є визначення місця та ролі соціальних
інтернет-мереж у загальній структурі соціальних мереж та Інтернету, а також їхнього
значення у становленні громадянського суспільства в посткомуністичних країнах, до
яких належить й українське. Серед завдань назвемо потребу виділення сутнісних ознак
соціальних інтернет-мереж; виокремлення ієрархій їхніх головних функцій; виявлення
ступеня впливу такого типу соціальних мереж на формування громадянського суспільства та протестні практики населення сучасної України.
Із плином часу соціальними мережами стали називати ті соціальні Інтернет-мережі,
які дають змогу людям встановлювати зв’язки між собою, обмінюватись інформацією
та соціальним досвідом, використовуючи ресурси глобальної мережі. Соціальні інтернет-мережі – це платформа, онлайн-сервіс чи веб-сайт, призначені для побудови та
організації соціальних взаємовідносин. За більш вузьким технологічним визначенням
соціальні Інтернет-мережі – це інтерактивний, з великою кількістю користувачів вебсайт, контент якого наповнюють самі учасники. Сайт є автоматизованим соціальним
середовищем, яке дає змогу спілкуватися групі користувачів, об’єднаних загальним
інтересом [3]. Вважають, що перша соціальна інтернет-мережа з’явилась у 1995 р. Нову
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сторінку в інформаційних технологіях відкрив американський сайт Classmates.com,
який пропонував відновити контакти з однокласниками, друзями та родичами. Станом
на січень 2011 р. у мережі Сlassmates.com зареєстровано більше 40 млн користувачів
[І]. За тематикою соціальних мереж в Інтернеті варто відзначити також публікації
Д. Уоттса “Малі світи, динаміка мереж від порядку до випадковості”, М. Баханана
“����������������������������������������������������������������������������������
Nexus�����������������������������������������������������������������������������
: малий світ і зачаровуюча світ наука про мережі”. Також треба згадати А. Барабазі, який у своїй монографії “Взаємопов’язаність, нова наука про мережу” довів
складну внутрішню структуру соціальних мереж і показав, що вони не є хаотичним
утворенням [4]. Соціальні інтернет-мережі від часів свого створення набули якісних
змін. Спочатку вони здійснювали функції базової взаємодії, а сьогодні ці мережі виконують різноманітні завдання для вирішення проблем, пов’язаних із відновленням
чи налагодженням соціальних контактів, швидким обміном інформацією тощо.
Характерними ознаками цього нового типу соціальних мереж є:
спілкування у реальному часі без просторових обмежень;
локалізація цих мереж за певними спеціалізованими чинниками;
існування певного характерного типу мовлення (скорочення слів,
широковживані фрази в середовищі користувачів цих мереж);
створення віртуального образу власного “я” завдяки графічним та текстовим
засобам;
можливість формування власної громадянської позиції учасників цих мереж
завдяки активному поширенню інформації або ж маніпулюванню нею.
Зауважимо, що деякі ознаки можуть як додатково доєднатись до цих, так і зникнути
в ході часу. Це зумовлено тим, що віртуальна реальність, до якої відносяться такого
типу мережі, поступово набуває нових рис, які не завжди легко передбачити.
Як будь-яке утворення, що претендує на цілісність, соціальні Інтернет-мережі
повинні існувати у якійсь ширшій системі і, своєю чергою, мати розгалужену внутрішню
будову. Тому спочатку доцільно виділити структуру класичних соціальних мереж і
місце, яке в ній посідають соціальні інтернет-мережі відповідно до своїх характеристик. Г. Градосельска пропонує типологію мережевих структур, яка складається з таких
систем (див. рис.1):
з високою комунікативністю і високою домінантністю;
з високою комунікативністю і низькою домінантністю;
з низькою комунікативністю і низькою домінантністю;
з низькою комунікативністю і високою домінантністю [5].
Ми вважаємо, що соціальні інтернет-мережі можуть бути віднесені до другого типу
систем з високою комунікативністю та низькою домінантністю, оскільки:
1) у соціальних інтернет-мережах не передбачено контролю центру над
периферією, що є характерним для цього типу соціальних мереж;
2) у соціальних Інтернет-мережах існує гіпертекстова комунікація;
3) загальне число зв’язків у такій структурі розподілене відносно рівномірно.
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Рис. 1. Типологія мережевих структур [5]

Цей тип системи відрізняється від інших насамперед своєю гіпертекстуальністю,
низьким контролем (хоча прихований контроль можливий) і спрямований на високу
комунікативну активність. Як бачимо, мережі такого характеру можуть мати своє
місце у загальній структурі соціальних мереж, проте для більш глибокого розуміння
суті та функцій соціальних інтернет-мереж слід розглянути їхню належність також і
до Інтернету, в межах якого вони створюються і функціонують. Це є другим виміром
аналізу обраної проблеми. Отже, соціальні інтернет-мережі, будучи системами мережевого типу, водночас входять до структури Інтернету і займають у ній своє місце
(див. табл. 1).
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Таблиця 1

Структура Інтернету за видами сайтів
Інтернет-представництва

Інформаційні ресурси

Веб-сервіси

сайти-візитки, корпоративні
сайти інтернет-вітрини,
промо-сайти

тематичні сайти, інтернетпортали,
блоги-каталоги сайтів

пошукові системи, поштові
системи, інтернет-форуми
фото- аудіохостинги,
дошки оголошень, соціальні
Інтернет -мережі

Джерело [6].

Соціальні Інтернет-мережі за цією типологією – це сайти, створені для спілкування користувачів між собою. Вони складаються з рейтингів груп і багатьох інших
сервісів [6]. На нашу думку, доцільно уточнити, що це сервіси, які надають можливість
зберігати фото-, відео- та аудіоінформацію, сервіси пошуку людей, пошуку аудіо- та
відеоматеріалів, сервіси оголошень тощо, тому запропонована у табл. 1 структура є
доволі умовною і потребує подальшого опрацювання.
Разом із аналізом структури доцільно також виділити основні, на нашу думку,
функції, які сьогодні виконують соціальні Інтернет-мережі як сучасний різновид класичних соціальних мереж та складова Інтернету. Окреслимо ці функції за критерієм
їхньої соціальної значимості.
1. Комунікативна функція – означає можливість спілкування в реальному часі
внаслідок створення людиною власного віртуального образу в текстовій формі; останнім часом це спілкування може здійснюватись у цих мережах за допомогою відео- та
аудіозв’язку.
2. Інформаційна функція – чи не найважливіша функція, яка дає можливість
якісного і достатньо швидкого обміну інформацією між користувачами. У соціальних
Інтернет-мережах також існує система оцінювання інформації.
3. Функція збереження соціальних зв’язків передбачає надання можливості
відновити соціальні зв’язки людей, які через певні причини обірвались, наприклад,
через просторовий чинник.
4. Нормотворча функція означає, що у соціальних інтернет-мережах існують
певні, хоча й не формалізовані норми, які поширюються серед користувачів. Ці норми
проявляються як у стилях спілкування всередині цих мереж, так і у певній поведінці
у цій площині.
5. Функція самопрезентації та самовираження знаходить прояв у тому, що будьякий користувач може за допомогою ресурсів Інтернету створити в таких мережах
своєрідний образ власного “Я”. У соціальних інтернет-мережах є можливість вести
дискусії стосовно певних питань, створити власний візуальний образ, поділитись власною творчістю навіть тим особистостям, які мають певні психологічні чи соціальні
комплекси у повсякденному житті.
6. Розважальна функція. Розваги у віртуальній реальності і соціальних
інтернет-мережах надають можливість релаксації завдяки сучасним інформаційним
технологіям. Також це надає людям, які мають певні соціально-психологічні ком-
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плекси, можливість замінити розваги у соціальній реальності розвагами у віртуальній
реальності.
Огляд функцій соціальних інтернет-мереж дає змогу виокремити третій вимір
їхнього соціологічного аналізу, пов’язаний із безпосереднім впливом на процеси демократизації та побудови громадянського суспільства в посткомуністичниx суспільствах
та країнах що розвиваються.
Громадянське суспільство, згідно із соціологічним трактуванням – це сукупність
відповідно організованих та історично сформованих форм та цінностей спільної життєдіяльності, які організовані та функціонують на основі вільного волевиявлення і
якими люди користуються в усіх сферах суспільного життя – економічній, соціальній
та духовній [7]. Соціальні інтернет-мережі������������������������������������������
,�����������������������������������������
на нашу думку���������������������������
, �������������������������
можуть відноситись до одного з інститутів громадянського суспільства, а саме – до незалежних засобів масової
інформації, що обслуговують громадські інтереси та потреби, формують громадську
думку. Своє місце вони можуть мати серед вертикального виміру громадянського суспільства, до якого відносяться:
політичні права громадян;
політичні партії та рухи;
органи місцевого самоврядування;
незалежні засоби масової інформації [8].
У цьому розумінні роль соціальних Інтернет-мереж може проявлятись у таких
аспектах:
соціальні інтернет-мережі, вибудовуючи горизонтальні зв’язки, можуть
поступово обмежувати панування вертикальних мереж (фінансово-промислових груп і владних кіл);
-������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������
соціальні Інтернет-мережі мають здатність налагоджувати зв’язки між малими та середніми соціальними групами завдяки такого типу мережам;
-������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������
у соціальних Інтернет-мережах є вища якість інформації та швидкість обміну нею;
соціальні Інтернет-мережі сприяють налагодженню зворотного зв’язку і
відтак більш оперативному реагуванню чиновників на запити громадян;
соціальні Інтернет-мережі створюють умови для прозоріших економічних
та політичних процесів;
за допомогою соціальних інтернет-мереж може здійснюватися представництво інтересів не тільки соціальних груп, але й цілих соціальних верств
населення – роботодавців, найманих працівників, споживачів тощо перед
органами влади та місцевого самоврядування.
Отже, соціальні інтернет-мережі у розвинутих демократичних країнах справді
перетворюються з супутніх чинників формування громадянських суспільств на їхню
важливу складову і один з соціальних інститутів. У країнах же, що розвиваються і
прагнуть перетворитися із “закритих” на “відкриті” (за термінологією К. Поппера),
соціальні інтернет��������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������
мережі здатні суттєво прискорити процес формування ����������
у���������
них громадянського суспільства найперше через протестні практики населення. У такого
типу країнаx (до яких належить і Україна) громадянське суспільство зароджується
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у боротьбі за відновлення своїх інтересів перед авторитарними чи тоталітарними
режимами. Згідно з���������������������������������������������������������������
поглядами ���������������������������������������������������
В.�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Степаненка, однією з проблем формування�������
громадянського суспільства в Україні є традиційно авторитарний спосіб функціонування
владних структур та відсутність довіри до інститутів влади у суспільстві. Також автор
зазначає, що проблемами для становлення громадянського суспільства є посткомуністична традиція скепсису стосовно будь-яких організацій, традиційний режим
закритості влади, низький рівень громадської залученості до прийняття політичних
рішень, корупція, низький рівень довіри до ЗМІ та політично-адміністративної сфери [9]. Звідси можливості соціальних інтернет-мереж можуть бути застосовані для
відновлення чи формування довіри, висунення вимог транспарентності дій органів
влади та урахування потреб різних соціальних груп у процесі формулювання й прийняття політичних рішень і, головно, для широкого ознайомлення громадськості із
проявами корупції та протидії зловживанням на усіх рівнях. Усі ці можливості в своїй
основі мають соціальний протест проти порушення базових прав людини, який за
допомогою соціальних Інтернет-мереж може бути чітко сформульованим, скерованим
на конкретних осіб чи на певні соціальні інститути і передбачає зростання ступеня
соціальної солідарності.
Поширення інформації про спалення безробітного громадянина, а також матеріалів
про корумповану владу Тунісу викликали низку активних протестів, і це на початку
2011 р. призвело до відставки президента цієї країни. У січні 2011 р. розгін демонстрацій
у Єгипті активно транслювався у соціальних мережах, внаслідок чого було створено
32 тис. груп у соціальній мережі Facebook. Опозиційні сили, що протестували проти
режиму тодішнього президента Мубарака, закликали висловлювати своє незадоволення
владою з використанням можливостей цього онлайн-ресурсу. Зрештою це призвело
до безпрецендентного відключення Інтернету по цілій країні, проте не відвернуло
відставки президента Єгипту. Можна згадати також події початку 2012 р. в Україні. Тоді
внаслідок закриття силовими структурами файлообмінника ех.uа українську частину
Інтернету сколихнула хвиля протестів. Була тимчасово заблокована робота багатьох
сайтів вищих державних органів влади України. Тоді професійні хакери поширювали
схеми взламування сайтів серед звичайних користувачів Інтернету через соціальну мережу Вконтакті. Ця подія набула широкого суспільного резонансу в Україні і звернула
увагу вищих органів влади на загрозу поширення протестних практик через соціальні
інтернет-мережі.
Охарактеризувати основні причини впливу соціальних інтернет-мереж на протестні
практики, на нашу думку, можна такими чинниками:
швидкість та мобільність організацій протестів через такого типу соціальні
мережі;
плюралізм думок та відсутність цензури у більшості держав;
можливість спілкування та обміну інформацією в реальному часі численних
груп населення;
обмін інформацією та повідомленнями різного типу.
Отже, протестні практики можуть мати свою роль у формуванні повноцінного
громадянського суспільства. Це може проявлятись передусім у трьох аспектах:
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протестні практики є проявом контролю дій влади громадами;
соціальні протести презентують громадську позицію певних соціальних
груп населення;
протестні дії можуть вести до створення недержавних організацій як “контрвлади знизу”.
Отже, попри те, що соціальні інтернет-мережі з часів свого виникнення у 1995 р.
активно розвиваються і створюють розгалужене комунікативно-інформаційне середовище, цей соціокультурний феномен ще не ���������������������������������
отримав��������������������������
свого належного теоретичного опрацювання, а також не привів до оформлення окремого підрозділу в корпусі
соціологічного знання з чітким маркуванням кордонів предметного поля та завдань
дослідницької діяльності. Це радикалізує потребу соціологічного осмислення ролі
новітніх інформаційно-комунікативних технологій у формуванні суспільств нового
типу не в�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
наслідок прийняття політичних рішень “ зверху”, але шляхом розбудови громадянських ініціатив “знизу”. Можна виділити три напрямки соціологічного аналізу
місця і ролі соціальних інтернет-мереж у суспільному житті:
1)	������������������������������������������������������������������������
у�����������������������������������������������������������������������
рамках мережевих теорій з акцентом на створенні та функціонуванні розгалужених мереж віртуального типу та їхнім можливим перетворенням на
реально існуючі мережеві спільноти;
2) у межах вивчення Інтернету та його складових, які дедалі більше набувають
ознак соціально орієнтованих і соціально корисних;
3)	������������������������������������������������������������������������
у�����������������������������������������������������������������������
дослідженнях проблем становлення громадянського суспільства як альтернативи авторитарним і тоталітарним режимам у посткомуністичних країнах
та у країнах, що розвиваються.
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The paper considers modern phenomenon of information – social networks their place
in the overall structure of social networks. Defined socially significant of social networks.
Considered specific social network with considering three dimensions: in the network
analysis within the study of the Internet and in the problems formation of civil society.
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СОЦИАЛЬНЬІЕ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ, ИХ ФУНКЦИИ
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В статье рассмотрен современный информационный феномен социальных Интернет-сетей и проанализировано их место в общей структуре социальных сетей.
Определены социально значимые функции социальных Интернет-сетей. Рассмотрена
специфика социальных Интернет-сетей с учетом трех измерений: сетевого анализа,
изучения Интернета, проблемы становления гражданского общества.
Ключевые слова: социальные Интернет-сети, функции социальных Интернетсетей, гражданское общество, протестные практики.
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