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УДК. 316.014

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СИСТЕМІ КООРДИНАТ: 

«ТРАДИЦІЯ–МОДЕРН»

Є. В. Сірий 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033, 

e-mail: socio1@mail.ru

У роботі представлені результати фундаментального дослідження ціннісних змін 
українського суспільства у контексті застосування методики Р. Інглгарта, у котрій, 
зокрема, наочно та смислово презентуються методологічні та практично-прикладні 
аспекти дослідження.

Ключові слова: соціальна трансформація, система цінностей, ціннісний зсув, 
традиційність, модерність, матеріалістичні / постматеріалістичні цінності.

Актуальність. Україна, як і інші країни пострадянського простору, у процесі свого 
транзитивного переходу зіткнулась із серйозними труднощами в розумінні характеру 
та особливостей трансформаційних змін. Соціокультурні трансформації, які неодмінно 
супроводжуються ціннісними зрушеннями, формуванням відповідних змін у рамках 
яких йде відбір найбільш істотного і перспективного, за яких відбувається адаптація 
суспільства до змін середовища, неодмінно переструктуровують і суспільство в аспекті 
ціннісних орієнтирів, моделей особистісних, ділових і сімейних взаємин тощо. З цим, 
сучасні трансформаційні процеси в українському суспільстві супроводжуються соціально-
структурними перетвореннями, формуванням нових прошарків та груп і зміною місця 
в стратифікаційній системі вже наявних, що обумовлюють формування нових статусно-
рольових відносин індивідів, а також зміною соціальної самоідентифікації. 

Рушієм трансформаційних процесів, як правило, є процес модернізації як 
своєрідний процес розширення економічних (індустріалізація, капіталізація), політичних 
(лібералізація, демократизація) можливостей даного суспільства, самовираження у 
різних аспектах суспільного буття, дозволяє суспільству рухатися до прогресивних 
форм розвитку. У комплексі модернізація охоплює технологічні аспекти, економічні, 
політичні, культурні (соціокультурні), соціальні, індивідуально-свідомісні.

Ці процеси на пострадянському просторі, зокрема й в Україні, відзначаються 
особливою драматичністю [1]. І головною ознакою суперечливої динаміки ціннісних 
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трансформації є неусталеність процесів ціннісної детермінації активності різних 
соціальних груп. 

Зі змінами ціннісної свідомості, зокрема підвищенням тенденції прагматизації, 
наростанням значення таких цінностей, як: гроші, матеріальні блага і задоволення, 
забезпеченість, престижна робота чи Виш, кар’єра і успіх будь-якою ціною, – заго-
стрилася проблема переосмислення та своєрідної «інвентаризації» системи цінностей 
пострадянського соціуму. Тому, доволі тернистий шлях українського суспільства у 
модернізаційних поступах вимагає подальшої концентрації уваги соціологічної на-
уки на вивчення, розуміння та рішенні актуальних питань характеру і спрямованості 
соціальних змін. З цим, трансформації буденних світоглядних практик, політичних та 
економічних цілей, релігійні норми та сімейні цінності актуалізують формування нової 
картини економічного, політичного і соціального життя. 

Суспільний запит на теоретичне осмислення рушійних сил трансформаційних 
процесів та чинників, які детермінують суб’єктні якості групових та індивідуальних 
акторів, має чітку практичну спрямованість, оскільки його здійснення сприятиме більш 
цілеспрямованому реформуванню пострадянської соціокультурної реальності. Звідси, 
актуальність теми дослідження обумовлюється нагальною потребою у ідентифікації 
динаміки ціннісних змін як чинників прогресивних соціальних трансформацій. 

Тематика нашого дослідження лежить у руслі вивчень соціокультурних трансформацій. 
За основу висвітленого матеріалу у цій статті автор використав власні дослідницькі здо-
бутки в ракурсі фундаментального дослідження «Тенденції структурної трансформації 
українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції», котре знахо-
диться у провадженні НДЧ факультету соціології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка у контексті проміжного етапного дослідження «Ціннісні механізми 
структурних змін сучасного українського суспільства». 

Метою дослідження є аналіз динаміки основних ціннісних установок громадян 
України, вияв ієрархії пріоритетів, з’ясування характеру та особливостей зміни системи 
цінностей. У центрі цих досліджень знаходиться динаміка цінностей населення сучасної 
України, її вираження в трансформаційних процесах.

Об’єктом дослідження є динаміка ціннісних орієнтацій сучасного українського 
суспільства. Предметом – зміни в системі цінностей українського суспільства у векторі 
його модернізації, в контексті системної зв’язки «традиція – модернізація».

У процесі дослідження ми виділили так звані «ціннісні образи» традиційності/
модерності, ліберальності, в ототожненні образів матеріалістичності/ постмате-
ріалістічності. Також було розроблено такі ідеальні конструкти як «класичний 
традиціоналіст» і «класичний модерніст», сформульовано низку висновків про динаміку 
чисельності і зону локалізації «модерністів» і «традиціоналістів» в тих або інших 
соціальних групах, типи нормативно-ціннісних систем.

Емпіричною базою дослідження слугували первинні та вторинні дані замірів 
соціологічного Моніторингу Інституту соціології НАН України (2000 р., 2004 р., 2008 р., 
2012 р.), проведеного в усіх областях України, АР Крим та м. Києві (n= 1800, і/п вибірки – 
2,3%), а також замірів соціологічного омнібусу «Українське суспільство» (1994 р., 2006 р.), 
проведеного в усіх областях України, АР Крим та м. Києві (n= 1800, і/п вибірки – 2,3%).
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Сьогодні у європейському та світовому методологічному полі дослідження 
цінностей існує декілька комплексних проектів-методик, з властивими їм підходами. 
Це система досліджень всесвітньо відомих фахівців, як: Ш. Шварц, Р. Інглгарт, Г. Хоф-
стеде, Г. Клагес та ін.

У 70–80-х роках минулого сторіччя набув поширення проект, здійснюваний 
під керівництвом Р. Інглгарта (США, Мічиганський університет) «Матеріалістичні 
/ постматеріалістичні цінності». У контексті впливу модернізації і її вивчення, що 
прямолінійно стосується проблематики нашого дослідження. За ним, переважання 
одних (матеріалістичних) чи інших (постматеріалістичних) цінностей у тому чи іншому 
суспільстві відображає, по суті, стадію його загального економічного, політичного і 
соціального розвитку [2].

Як відомо, Р. Інглгарт розрізнює два рівні цінностей: матеріалістичний (фізична і 
економічна безпека людини) і постматеріалістичні (самоактуалізація особистості). В 
обох випадках мова йде, по суті, про термінальні цінності [2]. Ґрунтуючись на концепції 
ієрархії людських потреб А. Маслоу, Р. Інглгарт сформулював теорію межгенераційної 
переміни цінностей, згідно з якою має місце глобальний зсув ціннісної системи люд-
ства від матеріалізму до постматеріалізму, перш за все на підставі ціннісної значимості 
відсутнього (чого стосовно бракує), та соціалізаційного (часового) блага. 

У нашому предметному полі акцентуємо на виділення цінностей традиційного і 
сучасного суспільств, переважання яких в тому чи іншому суспільстві відображає, по 
суті, стадію його загального економічного і соціального розвитку. Ми увагу приділили 
типології цінностей, побудованій за «цивілізаційним» (соціокультурним) критерієм: 
традиційні, модерністські та постмодерністські цінності. Оскільки дослідження 
орієнтоване на виявлення поведінково-мотивуючих цінностей у цьому аспекті має 
значення розподіл термінальних та інструментальних цінностей. 

Сценарії модернізаційних процесів та відповідних трансформаційних процесів 
різняться між собою. І одна із причин розрізнення – це ігнорування важливості 
логічності інституційних змін. 

Стрижневі цілі модернізації, економічного зростання та економічних досягнень, 
як своєрідний та новий відтінок традиційності (у релятивістському сенсі) як і раніше 
залишаються в ціннісному сенсі позитивними, але їх відносна значимість знижується. 
Тому, всі відмінності ціннісно-мотиваційних структур у групах традиційних і сучасних 
суспільних систем пов’язані з кількома чинниками: традиційною етнічною культурою 
(історично-культурна спадщина), етосом, сучасним характером розвитку, впливовістю 
груп спеціальних інтересів, впливом модернізаційних змін культури, що загалом і 
визначає особливості процесу модернізації. 

Перша аксіометрична методика Р. Інглгарта, котра була застосована у процесі 
нашого дослідження, виявила ціннісний зсув у ціннісній системі українців від 
традиціоналістського діапазону до модерністського. Другим аксіометричним 
інструментом його методики є так звана триступенева фільтр-шкала, котра «реєструє» 
пріоритетність того чи іншого ціннісного образу як вираженння значущості дій, 
процесів, явищ вербальних конструкцій. 
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Тут можна за аналогією порівняти ці два інструменти чи процедури як альтер-
нативний та безальтернативний варіанти виміру. Аналіз динаміки співвідношення 
пріоритетності матеріалістичних/постматеріалістичних цінностей підтверджує і 
доповнює результат-висновки попередньої аксіометричної процедури. Результати 
дослідження (табл. 1) вказують на те, що практично за всіма ціннісними виборчими 
блоками (у науковому слензі термінуються як «батареї») системи матеріалістичних / 
постматеріалістичних цінностей вибір українців спрямований у напрямку пріоритетності 
саме матеріалістичних цінностей (крім 5-го вибору у другій «батареї»). 

Таблиця 1
Співвідношення пріоритетності матеріалістичних / постматеріалістичних 

цінностей (сума, %)
І   «батарея» 1994 2006 2012

1 2 3 4
(І вибір) Матеріалістичні цінності (Забезпечення порядку в 
країні, боротьба з підвищенням цін)

89,8 84,9 84,2

(І вибір) Постматеріалістичні цінності (Надання громадянам 
можливості більше впливати на важливі рішення уряду, захист 
свободи слова)

10,2 15,1 15,8

(ІІ вибір) Матеріалістичні цінності (Забезпечення порядку в 
країні, боротьба з підвищенням цін)

70,7 67,8 67,9

(ІІ вибір) Постматеріалістичні цінності (Надання громадянам 
можливості більше впливати на важливі рішення уряду, захист 
свободи слова)

29,3 32,2 32,1

ІІ «батарея»
(ІІІ вибір) Матеріалістичні цінності (Подолання економічної 
кризи, забезпечення надійної обороноздатності країни)

82,9 71,8 71,2

(ІІІ вибір) Постматеріалістичні цінності (Надання громадянам 
можливості більше впливати на те, що робиться у них 
на роботі, за місцем проживання, тощо, піклування про 
благоустрій та екологічний стан наших міст та сіл)

16,9 28,2 28,8

(ІV вибір) Матеріалістичні цінності (Подолання економічної 
кризи, забезпечення надійної обороноздатності країни)

33,5 37,1 38,7

(ІV вибір) Постматеріалістичні цінності (Надання громадянам 
можливості більше впливати на те, що робиться у них 
на роботі, за місцем проживання, тощо, піклування про 
благоустрій та екологічний стан наших міст та сіл)

66,5 62,9 61,3

ІІІ «батарея»
(V вибір) Матеріалістичні цінності (Стабілізація економіки, 
боротьба зі злочинністю)

94,1 90 87,3

(V вибір) Постматеріалістичні цінності (Прямування до 
менш знеособленого, більш гуманного суспільства, рух до 
суспільства, в якому ідеї цінуються більше, ніж гроші)

5,9 10 12,7

(VI вибір) Матеріалістичні цінності (Стабілізація економіки, 
боротьба зі злочинністю)

74,2 66,9 63

(VI вибір) Постматеріалістичні цінності (Прямування до 
менш знеособленого, більш гуманного суспільства, рух до 
суспільства, в якому ідеї цінуються більше, ніж гроші)

25,1 33,1 37
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Ця картина спостерігається у всіх трьох досліджуваних часових епізодах (1994 р., 
2006 р., 2012 р.). Однак порівняння цих співвідношень у динаміці зазначених періодів 
підтверджує тезу-результат щодо фронтального зсуву ціннісної системи українців 
від матеріалістичності до постматеріалістичності, перш за все, на підставі ціннісної 
значимості бракуючих смислових елементів. Спостерігається та ж сама відповідність 
динаміки змін у зазначенні пріоритетів серед цінностей діапазону 1994 р., 2006 р., 
2012 р., що і при першому ціннісному виміру (першій аксіометрії). Різниця між еле-
ментами ціннісної палітри в розрізі матеріалістичних цінностей у досліджуваний 
період 1994–2006 рр. дещо більша ніж різниця між аналогічними елементами цих 
ціннісних блоків у період 2006–2012 рр. Можна констатувати про зниження динаміки 
зменшення пріоритетності матеріалістичних цінностей в діапазонах 1994 р., 2006 р., 
2012 р. і зниження динаміки зростання пріоритетності у цьому ж головному діапазоні 
постматеріалістичних цінностей. За аналогом наочного відображення цього процесу 
можна продати на рис. 1, за яким видно кореляцію та її характер змін у напрямках 
спадання / зростання відповідних матеріалістичних / постматеріалістичних цінностей. 

Специфіка соціальних трансформацій в Україні багато в чому визначається 
історичним досвідом формування інституційної і соціально-класової структури 
суспільства, а також базисного типу особи в рамках «радянського соціуму». Це і так звані 
рудименти радянської системи, як інтегральні складові окремих сторін традиційності 
пострадянського суспільства, котрі ще мають відповідний вплив (у багатьох випадках 
супротивний) на ті чи інші модерністські процеси в аспекті лібералізації, економіко-
політичних нововведень тощо. 

Таблиця 2
Якому шляху розвитку України Ви віддаєте перевагу? (%)

1994 2000 2004 2008 2012
Першою чергою розширювати зв’язки у межах СНД 44,1 17,1 13,8 13,4 15,9
Розвивати відносини переважно з Росією 18,9 4,6 12,1 11,4 12,4
Зміцнювати перш за все східнослов’янський блок 
(Україна, Росія, Білорусь)

1,2 25,4 36,3 32,1 25,6

Встановлювати зв’язки, першою чергою, з 
розвиненими країнами Заходу

14,5 18,4 15,3 19 18,1

Опиратися перш за все на власні ресурси, зміцнюючи 
незалежність

14,4 29 18 20,8 24,3

Різні регіони України мають обирати свій шлях 4,5 3,9 3 2,5 3,3
Інше 2,2 1,5 1,3 0,7 0,3

Окремою стороною прояву цієї «традиційності» є індикатор політико-економічної 
інтеграції України як ціннісна позиція українців щодо шляху розвитку України (табл. 2). 
Згідно з результатами соціологічного моніторингу та омнібусу, проведених в різні роки, 
можна сказати, що українцям все ж властива прийнятність минулого історичного «бра-
терства», котре проявляється в позиціях «розвивати відносини переважно з Росією», 
«розширювання зв’язків у межах СНД», «зміцнювати перш за все східнослов’янський 
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блок (Україна, Росія, Білорусь)», середній сумарний показник яких за останніх 18 років 
практично не змінювався (в межах 57%) і це не маловажливий чинник. 

Окремим, і водночас специфічним індикатором (як окремий агрегований ком-
понент) засвоєння лібералізаційних цінностей можна віднести індикатор протестних 
настроїв (специфіку протестних настроїв зазвичай вважають самодостатнім індикатором 
ефективності політичної і правової системи, одним із основних показників довіри населення 
до державної влади). Поширення протестних настроїв і наростання соціальної напруги в 
українському суспільстві є загалом реакцією на соціально-економічні проблеми та пов’язані 
з ними очікування громадян, на загострення конфліктів в політико-ідеологічній площині, 
зокрема звуження умов реалізації права громадян. Тому, винятково важливими є політико-
правові умови реалізації громадянами права на протест у відстоюванні ними своїх прав, 
інтересів, свобод та, що головне, практика їх втілення. Результати соціологічних досліджень 
(див. табл. 3, рис. 1), показуючи чітке і пропорційне співвідношення динаміки позицій 
протестності та терпимості українців підтверджують наші висновки щодо лібералізаційного 
«дрейфу» – поступового засвоєння цих життєво-ціннісних норм.

Таблиця 3 
Динаміка зміни протестних характеру протестних установок (%)

1994 2000 2004 2008 2012
Потрібно за будь-яку ціну зберігати порядок, мир 
та спокій

44,9 36,1 34,6 37,1 32,1

Потрібно активно протестувати проти постійного 
погіршення умов життя

23,3 30,6 42,6 40,9 44,3

Важко сказати 31,8 33,4 22,9 22 23,5

Рис. 1. Співвідношення позицій протестності/терпимості

Методика Р. Інглгарта (двомірна модель з вісями матеріалізм / постматеріалізм та 
авторитаризм / лібералізм) дозволяє виділити три основні групи людей – матеріалісти 
та постматеріалісти (як своєрідні ідеальні типи – «каталізатори» модернізаційних 
процесів), а також змішаний тип, котрий за цією методикою розділяється ще мінімум 
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на 2 групи: матеріалісти-постматеріалісти 1, постматеріалісти-матеріалісти 2, 
у кожній із яких домінує за першочерговістю (важливістю) відповідний тип цінності. 
Матеріалісти зорієнтовані на забезпечення економічного розвитку своєї країни, безпеки 
своєї родини та збереження матеріального добробуту. Постматеріалісти орієнтовані 
на забезпечення умов для самовираження та самовизначення людини як особистості, 
захисту оточуючого середовища, збереження свободи слова тощо. «Авторитарні» 
люди меншою мірою підтримують зміни в різних сферах життя ніж «ліберали» (в 
інструментарію авторитарні цінності представлені опосередковано, і розглядаються 
як матеріалістичні). 

За Р. Інглгартом, постматеріалісти не є нематеріалістами, і не є антиматеріалістами 
[3]. Постматеріалісти орієнтуються на іншу групу цінностей лише після того, як досягли 
економічної безпеки і тому, що вже її досягли. Для них залишаються достатньо важли-
вими матеріалістичні цінності, але оскільки вони вже їх досягли, увага зосереджується в 
першу чергу на якості життя. Такий культурний зсув може бути емпірично зафіксований 
через зміну співвідношення кількості матеріалістів та постматеріалістів в суспільстві 
(див. табл. 4). Самі по собі цінності не взаємозамінюються, а змінюється їх структурна 
та вагова конфігурація, мозаїка.

Таблиця 4
Індекс Інглгарта (%)

 Ind. 1 (по І»батареї») 1994 2006 2012
Матеріалісти 62,9 54,8 54,1
Змішаний тип МП1 27,1 30,1 29,9
Змішаний тип ПМ 2 8 13 14,1
Постматеріалісти 2 2,1 1,9

 Ind. 2 (по ІІ»батареї»)
Матеріалісти 22 15,6 19,1
Змішаний тип МП1 61,4 56,1 52,1
Змішаний тип ПМ 2 11,5 20,4 19,6
Постматеріалісти 5 7,9 9,2

 Ind 3. (по ІІІ»батареї»)
Матеріалісти 70,7 58,2 53,3
Змішаний тип МП1 23,5 31,9 33,8
Змішаний тип ПМ 2 4,2 7,8 9,9
Постматеріалісти 1,6 2,2 3

 Ind. 1-2-3 (по І, ІІ, ІІІ «батареях»)
Матеріалісти 13,8 5,7 7,9
Змішаний тип 86,3 94,2 92,1
Постматеріалісти 0 0,1 0

У зведеній табл. 4 відображена динаміка співвідношення основних кластерних 
груп в системі вимірних ознак матеріалісти / постматеріалісти, виявлених у ціннісних 
замірах 1994, 2006, та 2012 рр. результати аналізу показують тенденцію (незначну) 
до зменшення суб’єктів матеріалістичного ціннісного типу, і тенденцію до мізерного 
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зростання (в окремих випадках без змін) чисельності суб`єктів постматеріалістичного 
ціннісного типу, як за кожним окремим індексом Інглгарта (за кожною «батареєю»), 
так і за зведеним (Ind. 1-2-3). Звісно, кожний окремий індекс (фільтр) характеризується 
відносною валідною процедурою виокремлення відповідних кластерних груп (в силу 
обставин змісту інструментарію, та його алгоритмізації). Однак, і за цими вимірами 
вбачається підтвердження так званого ціннісного зсуву у бік постматеріалістичності, і 
відповідної зміни кількості її носіїв – «матеріалістів» (Ind. 1-2-3: 13,8% у 1994 р., 5,7% 
у 2006 р., 7,9 % у 2012 р.). Однак, «постматеріалісти» як кластер практично відсутній 
(Ind. 1-2-3: 0-0,1%) за цими ж періодами (табл. 4, рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка співвідношення основних кластерних груп 
у системі вимірних ознак матеріалісти / постматеріалісти, виявлених у ціннісних замірах 

1994, 2006 та 2012 рр.

Збільшення кількості постматеріалістично «настроєних» індивідів у процесі 
ціннісного зсуву проходить загалом у трансформаціях кластерів змішаного типу (МП1, 
ПМ2). 

З цим, назагал можна констатувати, що механізм трансформацій традиційних 
цінностей розгортається при взаємодії двох протилежних тенденцій – традиційної та 
інноваційної, результатом чого є зміна співвідношення і складу цінностей в суспільній 
свідомості, їх змісту. Ці процеси впливають на трансформацію типу соціокультурної 
системи, її відповідність цілісним соціальним змінам. При цьому аналіз трансформацій 
традиційних цінностей українців показує, що їх самоорганізація повинна доповнюва-
тися організацією.

У структурі ціннісної свідомості населення домінують традиціоналістські цінності, 
одночасно спостерігається підвищення значущості модерних цінностей (справедливість, 
економічна ефективність). При цьому диференціюючі цінності мають національно-
етнічне забарвлення, а інтегруючі цінності – громадянсько-політичне. 
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«Tradition» and «modernity» are social constructs that elude water tight defi   nitions 
by virtue of their temporal connotations. Modernization refers to the overall societal process 
by which societies change technologically, socially, politically, economically and culturally. 
Economic, technological, and sociopolitical changes have been transforming the cultures 
of advanced industrial societies in profoundly important ways during the past few decades. 
On the contrary, tradition-oriented societies tend to value fi lial piety, harmony and group 
welfare, stability, and interdependence. Therefore, modernity and tradition are notions that 
are only conceivable in a dynamic society. Since every human society evolves with the 
passage of time, the dichotomy between tradition and modernity is generally associated 
with a linear model of social change in which societies evolve from a traditional status to 
a modern one. Therefore it is better to talk of ‘multiple modernities’ rather than modernity 
without anything added since ‘modernity’ or ‘progress’ are relative concepts. The paper 
focuses on the fundamental research of the valued changes of Ukrainian society in the 
context of application of the R.Іngleheart methodology, in which, in particular, presented 
the methodological and practically applied aspects of research. Author critically analyses 
Inglehart notion that economic development, cultural change, and political change go together 
in coherent and, to some extent, predictable patterns and postmodern values then bring new 
societal changes, including democratic political institutions and the decline of state socialist 
regimes. People’s basic values and beliefs are changing, in ways that affect their political, 
sexual, economic, and religious behavior. These changes are roughly predictable because 
they can be interpreted on the basis of a revised version of modernization theory presented 
here. Modernization is a process of human development, in which economic development 
triggers cultural changes that make individual autonomy, gender equality, and democracy 
increasingly likely.

Keywords: social transformation, system of values, value change, modernity, materi-
alistic / post-materialistic values. 
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 В работе представлено результаты фундаментального исследования ценностных 
изменений украинского общества в контексте применения методики Р. Інглгарта, в 
которой, в частности, наглядно и смыслово презентуются методологические и прак-
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У сучасній країні існують такі різновиди політичних конфліктів, як конфлікти 
з приводу вибору стратегії та головних векторів суспільного розвитку та статусу 
державної мови. Соціально-політичні конфлікти виникають з приводу перерозподілу 
влади, визначається їх гострота, реальні та можливі наслідки. Підхід до вивчення 
соціальних конфліктів у теоріях різних науковців розкрито з різних кутів зору та 
підходів до їх вирішення. У динамічному поясненні процесу змін, які відбуваються 
в конфліктних ситуаціях, виділяється позитивна роль конфлікту в житті суспільства.

Ключові слова: конфлікт, соціальний конфлікт, теорія конфлікту.

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

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

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

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

Мета роботи – проаналізувати розвиток соціальних конфліктів та рухів, які 
пройшли історичні етапи розвитку конфліктів і дають чіткі пояснення сьогоденної 
ситуації, що склалася у нашій країні. Більшість соціально-політичних конфліктів ви-
никають з приводу перерозподілу влади.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доволі інтенсивно почала розроблятися конфліктологічна проблематика і в Україні 
зокрема в Інституті соціології НАН України та в Інституті дослідження проблем молоді 
та в інших наукових центрах. Проте велика кількість розробок не можуть замінити 
відсутності загальних концептуальних засад, які дозволили б побачити спільне джере-
ло, механізми виникнення соціальних конфліктів в Україні. Без такої концептуальної 
мети теоретичної проробки «зависають у повітрі» й численні емпіричні дослідження 
стану громадської думки.

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

Головна відмінність полягає у тому, що західна конфліктологічна сучасна па-
радигма відображає конфлікти стабільного громадського суспільства, якого ми ще 
не маємо. Тому найперше необхідний розгляд специфіки розвитку конфліктів в осо-
бливий історичний період розпаду тоталітарних структур, розпаду імперії, розвалу 
централізованої економіки, причому в конкретному українському суспільстві з при-
таманною йому економічною, політичною, духовною специфікою.
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Modern countries face a variety of political confl icts, as confl icts over the choice of 
strategy and the main vectors of social development, language. Social and political confl icts 
arising from the redistribution of power. Confl icts vary by their sharpness, real and potential 
consequences. Confl ict analysis is a crucial tool for understanding social and political processes, 
and for guiding confl ict management and decision-making toward the peaceful and constructive 
transformation of confl icts. If it is managed through dialogue and negotiation, and its structural 
and circumstantial causes are addressed, confl ict may offer an opportunity for realizing changes 
that are required to make society more fair and equitable. However, the general approach to the 
study of confl ict in various scientifi c theories reveals from various angles and approaches to their 
solution. Social confl ict itself is not necessarily negative. In many cases, it expresses a certain 
common sense regarding the potential and the limitations of the processes of development. 
the central problem is not that confl ict occurs in society today, but rather that the State lacks 
the necessary capacities to manage them in an effective manner. In the process of explaining 
the dynamic changes that occur in confl ict situations, stands the positive role of confl ict in the 
community. Many confl icts tend to grow because there is a lack of institutional frameworks 
which are capable of providing platforms for dialogue and negotiation.

Keywords: confl ict, social confl ict, confl ict theory.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
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В современной стране существует разновидность политических конфликтов, как 
конфликты по поводу выбора стратегии и главных векторов общественного развития, 
языка. Социально-политические конфликты возникают по поводу перераспределения 
власти. Возникновение конфликтов, определяется их острота, реальные и возможные 
последствия. Однако в целом подход к изучению конфликтов в теориях разных ученых 
расскрыто с разных углов зрения и подходов к их решению. В динамическом объясне-
нии процесса изменений, которые происходят в конфликтных ситуациях, выделяется 
положительная роль конфликта в жизни общества. 

Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, теория конфликта.
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Багатовікова залежність від москвинських поневолювачів ввела український 
етнос в особливий якісний стан. Однією із форм виявлення цього стану є зафіксована 
у структурі української етнічної суперкультури етномаргінальна субкультура. 
Соціологічний аналіз функцій цього етносоціокультурного утворення потребує по-
переднього виявлення змісту ціннісних орієнтацій названої субкультури. Зміст ду-
ховних цінностей етномаргінальної субкультури визначається її місцем у структурі 
української етнічної суперкультури.

Ключові слова: етносоціологія, етномаргінальність, субкультура. 

Переднє слово. Більше ніж трьохсотлітня залежність України від Московії та її 
правонаступників не могла не позначитися на характеристиках українського етносу. 
Ця обставина уже відзначена вітчизняною публіцистикою, соціальними науками. На-
приклад, І. Патриляк акцентує свою увагу на тому, що в актуальному стані українства 
«минуле… триває в інших формах і впливає на сьогоднішні обставини та м айбутні 
пріоритети…» [1, с. 6]. На цю ж проблему вказує і О. Гринів: «Після проголошен-
ня незалежності українська нація вимушена вирішувати проблеми, успадковані від 
багатовікового підневільного становища» [2, с. 26]. «Тавро раба ще довго не злиняє з 
української душі і заважатиме нормальному розвиткові всього, що стосується нашої 
свідомості», констатує Петро Федотюк [3, с. 59–60].

Тобто багатовікова цілеспрямована не тільки культурна асиміляція, але і духовне 
та фізичне винищення українців і українства, що здійснювалася Московією у різних 
формах, на різних рівнях суспільної організації не могли пройти безслідно для етнічних, 
соціальних, культурних, духовних вимірів українського етносу. Врешті-решт ці потуги 
привели до певних наслідків, спричинили стан кризи, занепаду, руїни українськості 
принаймні у частини етнічних українців. Ці набуті через тривале, багатовікове уярм-
лене становище риси, характеристики української нації і сьогодні впливають на її дії, 
поведінку, а тому визначають майбуття українського суспільства, найважливішою 
структурною ланкою якого є український етнос.

Різні аспекти «постмосквинського синдрому» української нації як інтегративного 
ядра українського суспільства досліджують сучасні українські науковці О. Гринів, 
Ю. Соболєв, М. Птуха, І. Дзюба тощо. Серед зарубіжних дослідників цієї проблеми 
потрібно назвати Дж. Мейса.

© Балановський Я. М., 2014 
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Україна і українці стоять сьогодні перед проблемою відродження етнічності, а отже, 
і етнокультурної духовної єдності, згуртованості. Однак вихід України зі своєрідного 
«москвинського полону» відбувається в інших умовах ніж, наприклад, ті, у яких 
відбувався вихід із «єгипетського полону» ізраїльтян. Навіть не жорсткий, а жорстокий 
пресинг поневолювачів України продовжується і сьогодні. Українців, образно кажучи, 
не захищає море, що розступилося перед вихідцями із єгипетського рабства, але по-
глинуло їхніх переслідувачів, поневолювачів, а відтак назавжди припинило їх вплив 
на раніш пригноблених. 

«Старший брат», який кілька століть фізично винищував, гнобив, грабував українців 
матеріально і духовно, викорінював «українство», наприклад, шляхом заборони його 
мови, книгодрукування тощо і сьогодні системно, невпинно, цілеспрямовано, наполе-
гливо продовжує руйнувати Україну, нівелювати українську етнічну духовну культуру. 
Чого варті, наприклад, його потуги затягнути нашу Вітчизну до Митного союзу, що 
став своєрідним інструментом економічного поневолення Москвою учасників цього 
об’єднання, спекуляції ціною на газ, утримання військової бази на нашій території 
всупереч положень української Конституції, засилля російськомовної інформаційної 
продукції в українському інформаційному просторі, прагнення просунути «русский 
мир» в українське етнокультурне середовище. Важко перерахувати усі форми експансії 
москвинства в українство.

Зрозуміло, що якісно інші умови (порівняно із умовами, у яких знаходилися 
представники «народу Ізраїлевого») виходу із духовного рабства ставлять Україну і 
українців перед потребою пошуку інших, нових засобів, технологій усунення тих не-
гативних характеристик, яких український етнос, українське супільство набули через 
багатовікове перебування в уярмленому становищі. Однак їх появі, має передувати на-
укова рефлексія «духовного полону» як соціального явища. У зв’язку з цим суспільні 
дисципліни, насамперед соціологія, покликані розв’язати низку проблем, виконати 
низку завдань. Наприклад, визначити конкретну форму панування москвинських 
гнобителів, соціальний тип залежності, уярмленості українського етносу. Тобто дати 
відповідь на запитання: була це класична окупація чи якась специфічна форма понево-
лення? Яких саме вимірів українській спільноті як специфічній етносоціокультурній 
системі надало таке тривале панування над нею чужоземних гнобителів? Ці виміри є 
зворотними чи незворотними? Чи може соціологія запропонувати технології усунення 
тих негативних характеристик, які українству були силоміць «прищеплені» гнобителя-
ми? Чи для виходу із москвинського полону потрібно буде біблійних 40 років, чи цей 
процес займе триваліший проміжок часу? Звісно, цей перелік питань є далеко не пов-
ним. Характеристики соціальної реальності, сформованої в українському суспільстві 
через багатовікову залежність українського етносу від москвинських поневолювачів, 
ще тривалий час розкриватимуться перед українською соціологією у все нових і нових 
аспектах, ставитимуть усе нові й нові завдання для наукового пошуку.

Однак з прикрістю доводиться констатувати: такі питання українська соціологія 
ще тільки починає ставити перед собою, вона лише піднімається до усвідомлення їх 
існування. Годі уже говорити про пошук шляхів вирішення цих проблем. Важливо за-
значити: та обставина, що українська соціологія ще тільки «доростає» до рівня фіксації 
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симптомів хвороби українського етносу, а відтак і українського суспільства, сформо-
ваного на підґрунті української етнічності, наявності у нього своєрідного «постмо-
сквинського синдрому», не означає його відсутності1. Навпаки перебіг хвороби, форми 
її виявлення мають достатньо потужний і, по суті, не вивчений суспільними науками 
вплив на сучасний стан українства. Усе це вказує не тільки на особливу актуальність 
окресленої проблеми, практичну важливість її вирішення, але і на необхідність науко-
вого, а отже, і соціологічного дослідження цього явища. Тому що тільки соціологічний 
аналіз спроможний розкрити його соціальну природу, механізм, виявити ті дисфункції, 
які воно чинить в українському суспільстві. Врешті, запропонувати соціальні технології 
вирішення цієї, без сумніву, життєво важливої для подальшого поступу України і 
українців проблеми.

Однією із форм виявлення «постмосквинського синдрому» стало зафіксоване 
соціологічним аналізом існування в структурі українського суспільства етнічно 
маргінальної субкультури, а отже, й існування в структурі українського суспільства 
особливої етносоціокультурної групи – етнічних маргіналів2. Етносоціокультурні 
маргінали тут розуміються як специфічна соціальна група, етнічність якої через про-
цес соціокультурної асиміляції набула проміжних, між етнічністю українською та 
москвинською (російською) чітко не визначених вимірів. Тобто, таких, що їх не можна 
чітко ідентифікувати ні з етнічністю українською, ні з москвинською. Під етнічністю 
тут розуміється сукупність універсальних вимірів (спільна мова, спільна культура, 
самосвідомість), які з множини соціальних спільнот вирізняють їх особливий тип – 
етноси. Або, іншими словами, особливий клас соціальних спільнот, спільноти етнічні. 

Констатація факту існування цієї субкультури, як ланки внутрішньої будо-
ви української суперкультури, якою є культура українського суспільства, а отже, і 
етномаргінальної соціальної групи, як елемента структури українського суспільства, 
вимагає подальшої соціологічної рефлексії її характеристик. Одним із напрямів на-
укового пошуку має стати дослідження змісту цієї субкультури, зокрема її ціннісних 
орієнтацій і найперше – духовних цінностей. Важливо також дослідити, якою є ціннісна 
1 Тут варто підкреслити, що автор розвідки наполягає саме на терміні «постмосквинський 

синдром», а не «посттоталітарний» чи «постгеноцидний». Така позиція пояснюється тим, 
що нищення українства було розпочато, по-перше, ще у часи Московії, а її правонаступни-
ки, як-от: Російська імперія, СРСР, РФ – тільки продовжують започаткований ще у прадав-
ній минувшині процес вигублювання українськості. По-друге, етносоціокультурне нівелю-
вання українства було спричинене не тоталітарним режимом чи геноцидом українського 
етносу, а москвинством як специфічним етносоціокультурним явищем. Тоталітарний ре-
жим з особливим старанням тільки продовжив москвинізацію українства шляхом лінгво-
циду, етноциду тощо. По-третє, позаяк явище цілеспрямованого багатовікового руйнуван-
ня однієї етносоціокультурної системи іншою не було вивчене, описане в історії світової 
етносоціології, а також те, що визначальним чинником цього явища є етносоціокультурна 
система, історичною назвою якої є «Московія», автор розвідки для дослідження цієї проб-
леми і номінує його як «постмосквинський синдром».

2 Див. Балановський Я. «Етномаргінальна субкультура (спроба соціологічного аналізу)». 
Гілея : наук. вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 
2011. – Вип. 46. – С. 509–522.  
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орієнтація етнічно маргінальної субкультури на етнічну суперкультуру. Адже зміст 
етнічно маргінальних духовних цінностей через дії етномаргінальної групи, формами 
виявлення змісту яких ці дії є, позначається на перебігові соціальних, економічних, 
політичних, культурних процесів в українському суспільстві, на характеристиках того 
стану, в якому Україна знаходиться сьогодні. Тобто маргінальна етносоціокультурна 
група, інкорпоруючи в конструйовану нею, її діями соціальну реальність, певні 
соціальні форми, соціальні явища, тим самим виконує деякі функції, що потребують 
наукового дослідження. Окреслена таким чином мета розвідки передбачає вирішення 
низки конкретних дослідницьких завдань. Перше із них полягає в інтерпретації того, 
чим у площині пропонованого аналізу є духовність, духовне, духовні цінності. Друге 
передбачає визначення духовних ціннісних орієнтацій етномаргінальної субкультури 
на етнічну суперкультуру. Третє зводиться до встановлення наявності (або відсутності) 
впливу етномаргінальної субкультури, її духовних ціннісних орієнтацій на стан та темпи 
розвитку українського суспільства. Або, іншими словами, дослідження тих функцій, 
що їх етномаргінальна субкультура виконує в українському суспільстві. 

Досягнення цієї мети відбуватиметься шляхом створення «ідеального типу» 
(у веберівській інтерпретації змісту цього поняття), своєрідної теоретичної моделі 
взаємовідносин етнічної суперкультури та етномаргінальної субкультури. Порівняння 
характеристик цієї моделі із об’єктивними вимірами соціальної реальності, що має місце 
в українському суспільстві, дасть змогу пояснити явища і процеси етносоціокультурної 
взаємодії в українському суспільстві. 

Розв’язання сформульованих вище конкретних дослідницьких завдань має не 
тільки певну теоретичну, але і велику практичну цінність. Адже науковий аналіз духов-
них ціннісних орієнтацій етнічно маргінальної субкультури, що об’єктивуються через 
дії етномаргінальної соціальної групи, допоможе не тільки краще зрозуміти сутність 
цього явища, механізм його впливу, але і розробити науково обґрунтовані технології 
мінімізації, нівелювання його дисфункцій в українському суспільстві. Таке дослідження 
покликане, по суті, започаткувати вихід України із духовного «москвинського по-
лону», стати своєрідним підґрунтям для вичавлення українцями із себе духу власної 
упослідженості, москвинського рабства. Тому що рабів, як відомо, до раю не беруть. А 
це означає, що без подолання синдрому постмосквинського духовного рабства Україна 
і українці або будуть продовжувати тупцяти колами на маргінесах всесвітньої історії, 
або ж знову повернуться під п’яту поневолювачів.

Дух, духовне, духовність у контексті соціологічної інтерпретації. Рефлексії 
змісту поняття «духовні цінності», тобто осмисленню сукупності властивостей, які 
відмежовують духовні цінності від інших типів цінностей, наприклад, матеріальних, 
має передувати процедура інтерпретації того, що розуміється під термінами «дух», «ду-
ховне», «духовність». Або, іншими словами, потрібно пояснити, яким змістом наповню-
ються ці категорії у контексті їх соціологічної рефлексії. Визначення названих понять 
дозволить установити логічний зв’язок із тим, що тут позначається дефініцією «духовні 
цінності», розкрити духовність як певну множину полярних ціннісних орієнтацій. 
Підґрунтям такої методологічної орієнтації є те, що в онтологічному аспекті існують 
не тільки духи добра, але і зла. Емпірична фіксація форм об’єктивації ідеальних сут-
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ностей добра і зла, справедливості й несправедливості, ницості та шляхетності, які є 
певними духовними значеннями, вказує на такий атрибут духовного, як його полярність. 
Тобто духовне як сукупність найзагальніших вимірів, що відмежовують духовне від 
не духовного, існує через конкретні діаметрально протилежні за своїм змістом форми 
духовності. 

Отже, дух – це теоретична абстракція, загальне поняття, яке у контексті 
філософського аналізу застосовується для позначення ідеального нетілесного начала 
того, що протистоїть матеріальному, тілесному началу.1 Духовне – це сукупність вимірів, 
які відмежовують духовне від недуховного, отже, матеріального. Матерія і дух – два 
діаметрально протилежні аспекти людського буття. Дух – це складна і багатогранна 
сутність, її рефлексія здійснювалася, здійснюється і без сумніву здійснюватиметься у 
майбутньому усіма суспільними дисциплінами. Кожна із них знаходила і знаходитиме 
у цьому об’єкті наукового аналізу усе нові й нові виміри, розкриваючи таким чином 
його якісну безкінечність. 

Соціологічні довідники тлумачення терміна «дух», «духовність», «духовне» не 
пропонують. Що ж до інших джерел, то, наприклад, «Психолого-педагогический сло-
варь» пояснює духовність як: «…вираження у системі мотивів особистості двох фун-
даментальних потреб: ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби жити і діяти 
«для інших». З категорією «духовність» співвідноситься потреба пізнання – світу, себе, 
смислу і призначення свого життя. Людина духовна настільки, наскільки задумується 
над цими питаннями і прагне отримати на них відповідь» [4, с. 212]. Для «Великого тлу-
мачного словника сучасної української мови» духовність це: «…абстрактний іменник 
до духовний». У свою чергу – духовний «Зв’язаний з внутрішнім психічним життям 
людини, моральним світом її. // Зв’язаний зі спільністю ідей, поглядів, прагнень і таке 
інше. // розм. Не матеріальний, не тілесний» [5, с. 252]. 

Проте було б безпідставним стверджувати, що поняття «дух», «духовність» не 
відносяться до арсеналу соціологічних дефініцій. Проблема духу, духовності знайшла 
соціологічне осмислення зокрема у розвідці класика світової соціології М. Вебера «Про-
тестантська етика і дух капіталізму». У своєму доробку німецький соціолог пропонує 
таке визначення: дух це те, «що в одному випадку є надпотужною, невичерпною 
підприємницькою енергією і морально індиферентною схильністю, набуває в іншому 
випадку характеру етично забарвленої норми, що регулює увесь уклад життя» [6, 
с. 74]. Тобто у площині пошуку здійснюваного німецьким соціологом дух – це складне 
і багатогранне соціальне явище, найважливішими аспектами якого можна вважати, по-
перше, те, що дух є «надпотужною, невичерпною… енергією». Отже, дух – це рушій, 
сила, потенція, формою виявлення якої є соціальна дія. Особливість цієї енергії полягає 
у тому, що вона має не матеріальну, а ідеальну природу. Духовне тут – це усе те, що 
відноситься до цієї енергії, енергії, яка в особливий спосіб виробляється та утилізується 
людьми. Важливо відзначити: М. Вебер підкреслює не тільки енергетичну природу 
цієї сутності, але і тлумачить її як морально індиферентну схильність. Таким чином, 
дух – це енергія дії у «чистому» вигляді, енергія, потенція, сила як така, безвідносно 

1 Див. Філософський словник. – К., 1973.



25Духовні цінності етномаргінальної субкультури
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

до будь-якого морально-етичного забарвлення. Від цієї якісної характеристики (мо-
рально-етичного аспекту) духу німецький соціолог у даному контексті абстрагується. 
У цьому ракурсі дух насправді є морально індиферентною сутністю. Адже засобом 
абстрагування ми можемо розглядати потенціал духу як такий, безвідносно до його 
етичного аспекту, без відповіді на те, яким моральним змістом ця сила наповнюється 
добром чи злом, толерантністю чи нетерпимістю тощо. 

Інтерпретація духу як надпотужної енергії, морально індиферентної сили ставить 
питання про вимірювання потенціалу духу або, іншими словами, визначення його пев-
них ступенів, кількісного вимірювання, вимагає розроблення своєрідної шкали визна-
чення рівнів потенції, сили духу. Виправданим буде підхід, за якого вимірюватимуться 
екстенсивні та інтенсивні характеристики духу. Щодо екстенсивних кількісних харак-
теристик, то тут йдеться про кількість суспільних сфер життя соціального суб’єкта, у 
контексті яких виявляється хоча б мінімальний потенціал його духу. Кількісні виміри 
інтенсивності потенціалу духу, отже, енергії, яка виявляється у дії, спрямованій на до-
сягнення мети, визначаються перешкодами, які сила духу здатна здолати. Залежно від 
необхідної чутливості вимірювання, можна, наприклад, застосовувати або триступеневу, 
або п’ятиступеневу шкалу.

По-друге, ще одним ракурсом аналізу стає та обставина, що інтерпретація духу як 
енергії чітко і однозначно прив’язує цю енергію саме до соціальної дії, отже, поза її ме-
жами дух не має буття. Такого типу енергія не фіксується у будь-яких інших сутностей, 
що є сторонами процесу взаємодії. У зв’язку із тим, що соціальна дія неможлива без 
соціального суб’єкта, то за такого підходу і дух розкривається як невід’ємна властивість 
того, хто чинить такого типу дію, отже, соціального суб’єкта. Іншими словами, тільки 
соціальний суб’єкт виявляє здатність генерувати такого типу енергію, отже, бути духов-
ним. Таким чином, дух – це не тільки енергія, що виявляється у дії, але і властивість, 
більше того – атрибут суб’єкта, який виявляє здатність до такого типу дії, генерування 
такого типу енергії. Крім того, акцентування на моральній індиферентності означає 
певну відстороненість духу від етичності. Іншими словами, однакової (або різної) 
потужності енергія, реалізована, впроваджена, втілена у дії, може спрямовуватися як 
на здійснення добра, тобто добродійність, так і зла, отже на злодійство. 

По-третє, дух – це і етично забарвлена норма, що регулює увесь уклад життя 
соціального суб’єкта. Наголошенням на цій характеристиці духу німецький соціолог 
указує на діалектичну єдність двох якісно різних параметрів духу. Першим є його 
позаетичність як «чистої» енергії. Другим – чітка етичність. З цієї точки зору дух означає 
не що інше, як певний смисл, зміст, інформацію, значення, що виробляється колектив-
но й існує, має буття у колективі. Тобто за межами свідомості індивіда і незалежно 
від неї. По-друге, це значення є відображенням вимірів добра і зла, справедливості і 
несправедливості, прекрасного і потворного, шляхетного і ницого тощо. Іншими сло-
вами, у цьому ракурсі дух – це фактор, що орієнтує на добро чи зло, справедливість 
чи несправедливість і таким чином визначає певний спосіб чи, словами М. Вебера, 
«уклад життя». Таким чином, дух – це і етичний чинник, що визначає, установлює 
уклади життя, які розрізняються за змістом тієї або тієї конкретної духовності. Тобто 
у цьому ракурсі дух – це добро або зло, справедливість або несправедливість, отже, 
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моральна, а відтак й ідеальна сутність. Вона об’єктивується через дії соціального 
суб’єкта і у такий спосіб визначає морально-етичний уклад його життя як добродійність 
чи злодійство, щедрість чи скупість тощо. У цій площині духовність виявляється у 
конкретній «забарвленості», «тональності», змісті соціальної норми, тій або тій її 
етичності. Духовність тут є або добром, або злодійством. 

Отже, дух – це і його конкретні реалізації, та або та безпосередня духовність, 
що виявляється у формі того або того укладу життя, змісті тих або тих норм, моде-
лей поведінки. Таким чином, духовність, по-перше, це – сукупність якісних харак-
теристик, атрибут соціального суб’єкта, що виявляється у його здатності гене-
рувати та утилізувати сутності, які мають не матеріальну, а ідеальну природу; 
по-друге, духовність – це і деяка множина конкретних нематеріальних значень, що 
об’єктивуються у тому або тому особливому укладі життя соціального суб’єкта, 
змісті тих або тих моделей поведінки, що цей уклад визначають. Констатація цих 
вимірів духу, його онтологічного аспекту, тобто встановлення того, що дух має буття 
як сукупність вимірів, що розрізняють духовне і недуховне, отже, матеріальне, а також 
існування духу як конкретної духовності, тобто сукупності конкретних значень, що 
виявляються через дії певного соціокультурного суб’єкта, уклад його життя розкриває 
можливість підходу до духовного як до деякої сукупності цінностей. Адже будь-яке 
значення, як це довів П. Сорокін, одним із своїх аспектів має цінність. 

Узагальнимо результати здійсненого вище аналізу. У його межах ми розкрили 
два своєрідні аспекти існування духу. Перший має буття як сукупність вимірів, що 
відмежовують духовне від недуховного, отже, вимірів, ознак універсальних, загальних 
для цієї якісної визначеності. Другий полягає у тому, що духові притаманна власна 
якісна специфіка, тобто він має конкретне, особливе втілення, отже, існує як безпосе-
редня духовність, іншими словами, у цьому ракурсі буття духу здійснюється у формі 
тієї або тієї духовності. 

Відповідно щодо названого вище аспекту, тобто того, що дух існує як певна особли-
ва духовність, то тут уже духовність постає у двох якісно різних площинах. По-перше, 
як атрибут певного соціального суб’єкта, його здатність генерувати, об’єктивувати 
абстрактні ідеальні значення, ту або ту конкретну духовність своїми діями. Тобто 
духовність тут є якісною характеристикою соціального суб’єкта. Духовність у да-
ному аспекті – це певна сукупність суб’єктивних ідеальних значень, які існують у 
свідомості соціального суб’єкта та виявляються, об’єктивуються у його діях, вчинках, 
дискурсі тощо. По-друге, як певний конкретний зміст, деяка сукупність смислів, зна-
чень відособлених, відокремлених від того, хто їх об’єктивує у тих або тих формах. 
У цьому разі духовність – це те, що має буття за межами соціального суб’єкта, існує 
незалежно від нього, є об’єктивним відносно до нього. Тут духовність – це та або 
та конкретна сукупність специфічних значень, що, по-перше, мають об’єктивне, в 
особливий спосіб об’єктивоване, відсторонене від соціального суб’єкта існування. А, 
по-друге, ці об’єктивовані у певних формах значення мають певне морально-етичне 
забарвлення, тональність або, іншими словами, деяку морально-етичну спрямованість. 

 Отже, духовність – це не тільки суб’єктивована і суб’єктивна, але й об’єктивована 
та об’єктивна сутність, певна множина морально-етичних значень. Такі значення 
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існують у деяких взаємозв’язках, взаємозалежностях, взаємодіях, які й інтегрують їх 
у системну цілісність. Отже, духовність – це і окрема об’єктивна система морально-
етичних значень. 

Таким чином попередній аналіз розкрив два якісно різні аспекти духовності. 
Перший із них полягає у нерозривній єдності духовності із тим або тим соціальним 
суб’єктом, духовність є його атрибутивною характеристикою. У межах другого 
духовність розкривається через деяку відстороненість від соціального суб’єкта, тут 
вона набуває відносно самостійного значення. Або, іншими словами, духовність за 
такого підходу є об’єктивною сукупністю конкретних морально-етичних значень. У 
цій площині духовність трактуємо як об’єктивну систему смислів, значень, що існують 
за межами свідомості індивіда і незалежно від неї. 

Одним із гносеологічних аспектів значень є їх ціннісний вимір. П. Сорокін у 
своєму аналізі природи соціокультурних явищ зауважує: «Будь-яке значення у вузькому 
розумінні слова є цінністю (когнітивною, або іншою). Будь-яка цінність передбачає 
норму з її реалізації або заперечення, наприклад, цінності багатства, царства Божого, 
добродійності, здоров’я і відповідні їм засоби досягнення або відторгнення таких 
цілей. З іншого боку, будь-яка норма – юридична, етична, технічна або будь-яка інша 
– неодмінно є значенням, позитивною або негативною цінністю» [7, с. 200]. 

Отже, робимо висновок – систему абстрактних ідеальних значень ми можемо роз-
глядати як систему цінностей, що ці значення мають за своєю соціальною природою. У 
цій площині важливим для нашого аналізу аспектом буде зокрема відповідь на запитан-
ня, як ті або ті цінності певної субкультури взаємодіють із цінностями суперкультури, 
до якої ця субкультура входить складовою частиною, ланкою внутрішньої будови. Або, 
іншими словами, потрібно встановити, якими є функції цінностей етномаргінальної 
субкультури в структурі етнічної суперкультури. Адже за канонами системного підходу, 
етномаргінальну субкультуру, як своєрідну систему, в одній площині характеризує 
іманентна їй структура, а в іншій – вона сама є елементом структури етнічної супер-
культури як системи вищого рівня впорядкування. Хоча і особливим елементом, таким, 
що тільки частково входить до її структури, знаходиться на узбіччі, на маргінесах 
внутрішньої будови етнічної суперкультури. Особливе місце етномаргінальної субкуль-
тури у структурі етнічної суперкультури, тільки часткове входження цього елемента 
до її структури визначає специфіку його функціонування у ній. 

Духовність як система ціннісних орієнтацій. Ми довели, що соціологічний 
аналіз дефініцію «духовність» застосовує для позначення певного аспекту соціальної 
реальності. Сутність цього аспекту «ґрунтується на спроможності соціальної матерії 
відображати своїми конкретними структурами не тільки матеріальні, а й духовні 
(ідеальні) явища та процеси соціального життя» [8, с. 84]. Тобто духовність розкриває 
надорганічну (соціальну) якісну характеристику людей. Соціальне, на відміну від 
органічного (біологічного), твориться особливою взаємодією людей, тією, що 
здійснюється шляхом комунікування одним учасником такої взаємодії іншому абстрак-
тних ідеальних значень у формах, через які ці значення об’єктивуються, стають доступ-
ними органам чуття адресата. У зв’язку із тим, що соціальне не існує поза діями окремої 
людини, то виправдано буде стверджувати, що духовність – це sine gua non соціального 
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і водночас атрибут індивіда, котрий своїми діями генерує соціальне. Духовність, тоб-
то якісна характеристика індивіда, виявляється через його здатність, по-перше, бути 
творцем, продуцентом специфічної нематеріальної етично індиферентної енергії, по-
друге, творити «етично забарвлені норми, що регулюють увесь уклад життя». Етичне 
тут пояснюється як моральне, те, що відноситься до колективно вироблених норм 
поведінки у суспільстві, яке має імперативний характер. Такі колективно вироблені, 
етично забарвлені норми є цінностями у тому ракурсі, що вони встановлюють порядок 
утилізації благ суспільного існування. Вибір, надання переваги одним із норм і водно-
час уникання, ігнорування або нечасте застосування інших у соціології позначається 
терміном «ціннісна орієнтація». 

У контексті соціологічного аналізу цінність традиційно розглядається як форма 
виявлення залежності людини від матеріальних і духовних передумов її існування. 
Чи, іншими словами, цінністю є усе те, що задовольняє матеріальні й духовні потреби 
людини, а відтак мотивує її до дій, спрямованих на задоволення цих потреб шляхом 
утилізації тих або тих цінностей. Тобто аналіз сутнісних вимірів цінностей переконує: 
ці якісні визначеності детермінують поведінку людини, спрямовують її на задоволення 
потреб, через їх використання, споживання тощо. Цінності та потреби знаходяться у 
нерозривному зв’язку, тобто вони є своєрідним континуумом. Потреби визначають 
характер цінностей. Цінності є формами виявлення потреб людини. 

Американський психолог А. Маслоу у своєму дослідженні потреб людини зо-
бразив їх у формі ієрархічної піраміди.1 За його інтерпретацією, вони поділяються на 
природжені, або первинні, базові, та набуті, похідні, або мета-потреби. Природжені 
потреби залишаються незмінними, на відміну від них набуті є динамічними. Похідні 
від базових, тобто набуті, мета-потреби є рівноцінними, тому їм не властива будь-
яка ієрархічність. Вона, тобто ієрархічність, притаманна базовим потребам. Серед 
них найнижчий рівень посідають цінності вітальні (фізіологічні і сексуальні). Вище 
щодо них розташовуються потреби екзистенціальні. Вітальні та екзистенціальні по-
треби мають універсальний характер, поширюються на усіх людей. Ще вищий рівень 
посідають потреби соціальні та престижу. Цей рівень цінностей відкритий уже не для 
усіх індивідів. Пояснюється це ієрархічною актуалізацією потреб. Тобто потреби ви-
щого рівня актуалізуються тільки після задоволення потреб нижчого рівня. Отже, коли 
людина переймається задоволенням тільки природжених потреб, то потреби вищого 
рівня для неї не актуалізуються. 

Нарешті, на найвищому рівні знаходяться потреби духовні. Їх відмінність від потреб 
базового рівня полягає у тому, що вони відображають специфічну неорганічну сутність 
людини, її здатність існувати в особливому надорганічному світі. Цей світ твориться лю-
диною на противагу світу органічному, у якому людина сама постає продуктом творення 
цього світу. Надорганічний світ твориться зокрема комунікацією суб’єктивних абстрак-
тних ідеальних значень (добро-зло, справедливість-несправедливість, шляхетність-
ницість тощо), які людина об’єктивує своїми діями, вчинками, поведінкою, дискурсом, 

1 Див. 1) Theory of human motivation // Psychology Review. July. 1934. 2) Motivation and 
personality. N. Y., 1970.
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мімікою, жестами тощо. Тобто значеннями, що їх людина генерує, виробляє, продукує і 
водночас утилізує, споживає, до яких адаптується, з якими співіснує, які допускає у своє 
соціокультурне середовище і які, врешті, це середовище творять, надають йому певних 
конкретних етичних вимірів, духовності, того чи того змісту, тієї або тієї полярності. 
Такі у певній формі об’єктивовані суб’єктивні абстрактні ідеальні (надорганічні) зна-
чення відносяться до визначальних характеристик світу надорганіки. Смисли, що в 
особливий спосіб поєднуються, інтегруються із формами їх об’єктивації, формами, що 
ці смисли символізують, впливають на психологічний стан і поведінку людей. Відтак 
спонукають їх до певних дій або навпаки утримують від них. Кожна із цих форм: і дія, 
і утримання від дії, бездіяльність (умовно назвемо її «терпінням») також об’єктивують 
певні смисли, значення. Отже, визначальними вимірами світу, що твориться особливою 
взаємодією людей, світу надорганічного є його синхронна і діахронна суб’єктивність 
і суб’єктивованість, об’єктивність і об’єктивованість, ці виміри атрибутивні для ньо-
го. Цей світ є настільки суб’єктивним, наскільки суб’єктивними є ті значення, що 
їх людина має у своїй свідомості. Водночас він настільки ж об’єктивний, наскільки 
об’єктивними є форми, що символізують абстрактні ідеальні значення, форми, через 
які ці значення об’єктивуються і у такий спосіб стають доступними органам чуття і 
свідомості інших людей. 

 Надорганічний світ має буття як континіум суб’єктивного абстрактного ідеального 
значення та об’єктивної форми, що цей зміст символізує, через яку даний смисл 
об’єктивується. Абстрактні ідеальні значення кожен окремий індивід інтеріоризує у 
процесі соціалізації як сутності, що існують за межами його свідомості, незалежно 
від неї. Абстрактні ідеальні значення, що об’єктивуються у тій або тій формі, через 
фіксацію цих форм органами чуття людини та зчитування із них її свідомістю того 
змісту, що його вони символізують, який у таких формах об’єктивується, впливають на 
психологічний стан і поведінку людини, а відтак позначаються на задоволенні її потреб. 
Тобто певні дії, орієнтовані на нього, індивід оцінює як добро чи зло, справедливість 
або несправедливість, отже, надає їм ціннісного смислу, тому що ці дії або допомага-
ють, або перешкоджають йому утилізувати інші цінності. Дії, що їх один соціальний 
суб’єкт, умовно назвемо його Актор, спрямовує на іншого соціального суб’єкта – 
Бектора, цей адресат дії оцінює як форму виявлення добра або зла, справедливості 
або несправедливості, толерантності чи нетерпимості тощо. Це, отже, означає, що 
вони для нього є певними цінностями, такими цінностями, які мають не органічну, а 
духовну, ідеальну природу. Ставлення до абстрактних ідеальних значень як до пози-
тивних, бажаних, необхідних або ж навпаки неприйнятних, відразливих, негативних, 
таких, що створюють дискомфортні стани, означає ціннісну орієнтацію. Тобто кожен 
соціальний суб’єкт своїми діями, вчинками, поведінкою, дискурсом тощо об’єктивує 
ті або ті духовні значення, які у певному аспекті є цінностями. Чи, іншими словами, 
демонструє орієнтацію на ті або ті духовні цінності.

Звісно, усі ті надорганічні значення, які індивід генерує і які він утилізує, не-
можливо перерахувати принаймні у межах цієї розвідки. Тому тут для спрощення на-
шого аналізу ми умовно розмежуємо їх на дві групи. До першої віднесемо позитивні 
цінності – добро, справедливість, толерантність, щирість, щедрість тощо. Другу групу 
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складуть цінності негативні – зло, ворожість, нетерпимість, ненависть тощо. Кожну 
із груп безконечної множини таких значень можна вичленувати як визначальну для 
того або того конкретного соціального суб’єкта. Для цього варто проаналізувати, які із 
надорганічних значень цей суб’єкт об’єктивував у своїх діях або бездіяльності, отже, 
терпінні. Наприклад, як часто своїми діями він захищає, реалізує добро, справедливість, 
толерантність, шляхетність, щедрість, щирість тощо. Або ж навпаки своїми діями 
або ж бездіяльністю творить ненависть, зло, підлість, ворожість, упередженість, 
несправедливість. 

Потрібно зазначити: жодна із цих груп цінностей не виявляється, не має буття 
відособлено від свого антипода, так би мовити, у «чистому» вигляді. Дії соціального 
суб’єкта об’єктивують не тільки як «чисто» позитивні чи «чисто» негативні цінності. 
Насправді полярні за своїм змістом цінності поєднуються у своєрідну цілісність, у якій 
один із типів цінностей (позитивний чи негативний) більше або менше переважає інший, 
домінує над іншим. Тобто жоден із соціальних суб’єктів не є втіленням абсолютного до-
бра або зла, тільки позитивних чи тільки негативних цінностей. Цінності кожної із груп 
поєднуються, змішуються у певній пропорції, створюють ту або ту конкретну ціннісну 
систему, у якій одні із цінностей мають вищий або нижчий ступінь домінування. 

Отже, ми довели, що духовність тієї або тієї конкретної полярності, яка є 
об’єктивною системою абстрактних ідеальних значень, а отже, і системою цінностей 
через реалізацію цих цінностей діями соціального суб’єкта, за якої одна із поляр-
ностей переважає іншу, постає певною ціннісною орієнтацією. Ціннісна орієнтація є 
атрибутивною рисою соціального суб’єкта, безвідносно до того, є цей суб’єкт окремим 
індивідом чи групою індивідів. Тобто ціннісні орієнтації однаково властиві як індивідам, 
так і груповим соціальним суб’єктам. А це, у свою чергу, означає, що і такий груповий 
соціальний суб’єкт, як етнос, також є носієм певної системи ціннісних орієнтацій, 
системи духовних цінностей 

Соціальний механізм взаємодії етнічних суперкультури та субкультур. Важливим 
аспектом нашого дослідження є розмежування таких між собою відмінних сутностей, як 
суперкультура та субкультура. У соціології ці терміни застосовують для розмежування 
соціокультурних систем, що мають різні рівні складності структури. Тобто терміном 
«суперсистема» позначається система вищого рівня організованості, складності. Та 
система, яка є структурним елементом системи вищого щодо неї рівня складності струк-
тури, позначається терміном «субсистема» або «підсистема». Застосувавши цей прийом 
до аналізу співвіднесення культури певного суспільства з культурами тих соціальних 
спільностей, що є структурними ланками цього суспільства, ми отримаємо відносини 
суперкультури та субкультур. Суперкультурою тут буде культура всього суспільства, 
а субкультурами культури тих соціальних спільностей, що є ланками соціогрупової 
структури суспільства. 

Культура кожного суспільства завжди є певною етнічною культурою. На нашій 
планеті відсутні суспільства, що мали б своїм підґрунтям якусь позаетнічну, безетнічну 
культуру. Отже, у тому або тому конкретному суспільстві статус суперкультури має 
певна етнічна культура. Статус суперкультури у контексті того або того конкретно-
го суспільства визначається зазвичай тією обставиною, що етнічна група, через яку 
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об’єктивується ця культура, є чисельною більшістю. Тобто, зокрема через кількісні 
характеристики носіїв певної етнічної культури вона набуває домінуючого, панівного 
характеру, отже, є суперкультурою.

Така етнічна культура своїм впливом охоплює усі сфери суспільного життя, 
«цементує» суспільство, усі ті соціальні групи, що є елементами його структури, в 
єдину, консолідовану, інтегровану етнічно однорідну цілісність. Суперкультура, на-
приклад, визначає мову міжетнічного спілкування у межах тієї держави, що створена 
на підґрунті цієї етнічної культури. Тобто усі етнічні меншини, відтак і субкультури, 
на загальнодержавному рівні послуговуються суперкультурою, етнічною культурою 
панівного етносу. Кожна із етнічних меншин, що є носіями етнічних субкультур у 
своєму власному колі, вільно користується, розвиває тощо власну етнічну субкуль-
туру. Тільки у такий спосіб забезпечуються умови, прийнятні для саморозвитку, 
взаємовигідного співіснування і етнічної суперкультури, і етнічних субкультур. Тільки 
таким чином у етносоціокультурному аспекті суспільного життя панує мир і злагода, 
а відтак суспільство консолідується на вирішенні інших нагальних проблем, напри-
клад, на захисті демократичних засад в організації владних відносин, динамічному 
економічному, науковому, освітньому розвиткові, забезпеченні належного соціального 
захисту громадян тощо. 

На нашій планеті немає моноетнічних суспільств. Тобто будь-яке суспільство 
апріорі складається у тому числі із груп, що відрізняються від інших груп за етнічними 
характеристиками. Те, що структуру суспільства складають етнічні спільноти, означає, 
що ті етнічні культури, що об’єктивуються через дії цих соціальних суб’єктів відносно 
до культури домінуючого етносу, мають статус субкультур. Визначається цей статус, ще 
раз підкреслимо, об’єктивними соціальними вимірами тих груп, через які ці культури 
набувають об’єктивованого існування. Суперкультура та субкультури мають рівне право 
на існування, але вони не є рівними у своїх соціальних вимірах у своєму потенціалі, 
наприклад, у чисельності, освітніх, економічних, владних тощо характеристиках. Тому 
що нерівними є соціальні виміри тих груп, що такі етнічні культури презентують. 

Описане вище місцезнаходження або статус панівної і підлеглих культур визначає 
характер їх взаємодій, взаємозв’язків, взаємозалежностей. А це означає, що такими ж 
є відносини пануючого етносу та етнічних меншин. Описане структурування супер-
культури та субкультур, панівного та підлеглих етносів має універсальний характер. 
Кожне конкретне суспільство засновується на певному етнічному соціокультурному 
підґрунті. За своїми об’єктивними характеристиками та етнічна культура, що ста-
ла засадничою у суспільстві, домінує над усіма іншими субкультурами, звісно, що і 
етнічними, безвідносно до того, як оцінюють даний факт представники цих субкультур. 
Для вирішення колізій, що можуть виникати, впорядкування взаємовідносин панівної 
етнічної культури та етнічних субкультур, отже, панівного етносу та етнічних меншин 
у демократичних суспільствах через законодавство запроваджується певний механізм. 
Цей механізм, по суті, покликаний вирішувати дві полярні проблеми. Перша із них 
зводиться до того, що панівна етнічна культура, тобто суперкультура, а отже, панівна 
етнічна група не повинна знищувати (звісно, що не у фізичному, а культурному аспекті) 
етнічні субкультури, групи етнічних меншин. Друга передбачає недопущення для 
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субкультур, отже, етнічних меншин можливостей заперечувати панування етнічної 
суперкультури, тобто панівного етносу. Загальновизнаним, природнім вважається право 
кожного етносу на панування у межах створеної ним держави. Бездержавні етноси 
реалізовують своє право на створення держав шляхом перемовин із відповідними пред-
ставниками тієї держави, на території якої такий етнос знаходиться. Можливі колізії 
етнічної суперкультури із етнічними субкультурами, що мають власну державність, тоб-
то діаспорними субкультурами розв’язуються зокрема і через інститут вільної міграції, 
еміграції носіїв таких субкультур. 

Що ж до бездержавних етносів, то протиріччя, які виникають у їх взаємодії із 
носіями етнічної суперкультури, можуть знаходити різні варіанти свого розв’язку. 
Визначальним тут має бути, по-перше, право автохтонного, титульного етносу на 
непорушність кордонів утвореної ним держави, по-друге, право етносів на існування. 
Конкретний варіант вирішення проблеми визначається у переговорному процесі для 
взаємної вигоди сторін. 

Зміст етномаргінальних ціннісних орієнтацій. Методологія дослідження ціннісних 
орієнтацій етномаргінальної субкультури засновується на підґрунті того, що зміст 
культурних норм емпірично фіксується у тих формах, що цей зміст символізують, 
через які він виявляється.

У суспільстві, де існує явище, позначене терміном «постмосквинський син-
дром», взаємодію етнічної суперкультури та етнічних субкультур визначає наявність 
у структурі етнічної суперкультури специфічної ланки її внутрішньої будови – 
етномаргінальної субкультури. Зміст ціннісних орієнтацій етномаргінальної субкуль-
тури у її взаємовідносинах із етнічною суперкультурою визначається її маргінальністю. 
Тобто ті ціннісні орієнтації, які об’єктивуються через дії носіїв етномаргінальної суб-
культури у її ставленні до етнічної суперкультури, «задаються» тим становищем, що 
його посідає етномаргінальна субкультура у структурі взаємовідносин етнічних культур 
певного суспільства. 

За визначенням, етномаргінальна субкультура тільки частково є складовою ланкою 
етнічної суперкультури. Тобто її єдність із етнічною суперкультурою відноситься до 
особливого типу єдності культурних елементів. Ці типи єдності описав П. Сорокін1. У 
своєму дослідженні він доходить висновку, що усі численні взаємовідносини елементів 
культури можуть бути узагальнені до чотирьох основних типів:

- просторова або механічна єдність;
- асоціація під впливом зовнішнього середовища;
- причинна або функціональна інтеграція;
- внутрішня або логіко-смислова єдність. 

Тобто єдність етнічної суперкультури і етномаргінальної субкультури відноситься до 
першого типу єдності культур. Це означає, що і етнічна суперкультура, і етномаргінальна 
субкультура функціонують у спільному для них фізичному просторі, межах території 
певної країни. Крім того, цим культурам притаманна особлива – дисфункціональна 
1 Див. Сорокин П. А. «Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в 

больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений». – СПб. : 
РХГИ, 2000.



33Духовні цінності етномаргінальної субкультури
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

єдність. Моделлю такої єдності можна розглядати, наприклад, взаємодію асимілюючої 
і асимільованої культур. Перша проникає у структуру другої, розриває існуючі там 
взаємозв’язки, взаємозалежності й у такий спосіб руйнує етнічну культуру як системне 
явище. В асимільовану систему інкорпоруються нові елементи, налагоджуються нові 
взаємозв’язки і взаємозалежності. Система трансформується, втрачає свою вихідну, 
первісну якісну визначеність і набуває вимірів, проектованих асимілюючою культурою.

Нарешті, взаємовідносини етнічної суперкультури і етномаргінальної субкультури 
характеризує логіко-смислова полярність. Тобто те, що є добром для однієї культури, 
відповідно обертається злом для іншої, шляхетність у оцінках однієї розглядається 
як ницість у іншій, справедливість в очах етнічної суперкультури набуває значення 
несправедливості з точки зору етнічно маргінальної субкультури. 

Важливо відзначити, по-перше, що етнічно маргінальна субкультура може існувати 
тільки як елемент структури тієї етнічної суперкультури (асимільовуваної), що знаходить-
ся під безперервним багатовіковим гнітом деякої іншої суперкультури (асимілятора). Без 
такого тиску, без постійного своєрідного «підживлення» суперкультурою асимілятором 
етномаргінальна субкультура, яка частково є елементом структури (асимільовуваної) 
етнічної суперкультури, втратить здатність до самовідтворення. По-друге, у налагодженні 
взаємовідносин етнічної суперкультури та етномаргінальної субкультури визначаль-
на роль належить державі. Тільки їй відводиться функція інструмента забезпечення 
стабільного розвитку суспільства, у тому числі стабільності у сфері етносоціокультурних 
взаємовідносин. По-третє, у вирішенні проблеми етномаргінальної субкультури потрібно 
враховувати зовнішній чинник. Адже як уже було зауважено, здатність до самовідтворення 
вона має тільки завдяки впливу зовнішніх, відносно до асимільовуваної суперкультури, 
сил. У структурі асимільовуваної етнічної суперкультури етномаргінальна субкультура 
виконує функцію реалізатора інтересів суперкультури асимілятора. Звісно, що у випадку 
припинення «підживлення» етномаргінальної субкультури, цю функцію вона виконувати 
не зможе, тому що не зможе самовідтворюватися. Це, у свою чергу, не зможе не привести 
до реакції з боку суперкультури асимілятора, якій не просто буде змиритися із втратою 
свого впливу на асимільовувану суперкультуру. 

Висновки. Українське суспільство знаходиться сьогодні в особливому якісному 
стані. Окремі форми виявлення якісних характеристик цього стану уже зафіксовані 
й описані українською соціологією. Наприклад, О. Макеєв досліджує феномен 
інституціональних інкубусів, проблеми динаміки чисельності українського етносу 
стали предметом вивчення Ю. Соболєва та М. Птухи. Ще однією із таких форм є явище 
етносоціокультурної маргінальності. 

Наукове осмислення етномаргінальної субкультури, зокрема пропонований доро-
бок, переконують: вона знаходиться в особливих взаємозв’язках, взаємодіях із етнічною 
суперкультурою. Цими взаємозв’язками є, по-перше, просторова єдність (існування в 
єдиному фізичному просторі); по-друге, дисфункціональна єдність (етномаргінальна 
субкультура існує тільки у структурі етнічної суперкультури і тільки доти, допоки 
виконує функцію термінатора (тут руйнівника) цієї етнічної культури); по-третє, ціннісні 
орієнтації етнічно маргінальної субкультури мають полярний зміст, діаметрально про-
тилежну спрямованість відносно духовних цінностей етнічної суперкультури. 
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Виявлені у контексті цього дослідження об’єктивні виміри етномаргінальної суб-
культури (її духовні ціннісні орієнтації) вимагають, по-перше, продовження її наукового, 
зокрема соціологічного дослідження, по-друге, розроблення технологій мінімізації 
дисфункціональних впливів цієї субкультури на етнічну суперкультуру. По-третє, прак-
тичне вирішення проблеми етномаргінальної субкультури для автохтонного, титуль-
ного, такого який є абсолютною етнічною більшістю в Україні етносу, треба вважати 
першочерговим, життєво важливим завданням. 
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The evolution of the theoretical and methodological approaches to understanding of 
essence of the ethnicity, character of the ethnos structure are critically analyzed in article. 
the changes in the number of ethnic and linguistic structure of the population as a whole in 
Ukraine and as in some regions are analyzed in the article. The centuries-old depedence on 
Moscow oppressor has led Ukrainian ethnos to particular qualitative state that was already 
noticed by the sociological discourse. One of the forms of this state is ethnomarginal 
subculture fi xed in the structure of Ukrainian etnic superculture that are the consequences 
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of postmoscowian syndrome. Other effects appears at a high level of linguistic assimilation 
(russifi cation) of Ukrainians and ethnic groups, except the Russians, particularly in the cities 
of eastern and southern regions. It is found that the Ukraine gained independence, has led to 
new trends in changes of ethno languages population structure, compared with the previous 
Soviet era. Current trends in the integration process of global and national development 
increasingly actualize problems of interethnic relations in Ukraine, the consolidation of the 
nation, ethno-political consensus dictate the need for a balanced and democratic state ethnic 
policy. Sociological analysis of this etnosociocultural formation needs prior identifi cation. 
Contemporary political confl ict in Ukraine demands for the scientifi c approach to the 
defi nition, regulation and prediction of interethnic relations especially in its disfunctional 
dimension. The substance of spiritual values of the etnomarginal subculture is determined 
by its place in the structure of Ukrainian ethnic superculture. The contemporary conditions 
of interethnic relations are analyzed and the prospects of future researches are pointed out. 
The author focuses on methodological problems of subject’s fi eld. 

Keywords: ethnosociology, ethnomarginality, subculture. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ЭТНОМАРГИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
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Многовековая зависимость от московских поработителей привела украинский 
этнос в особое качественное состояние. Одной из форм выявления этого состояния 
есть зафиксированная в структуре украинской этнической суперкультуры этномарги-
нальная субкультура. Социологический анализ функций этого этносоциокультурного 
образования требует предыдущего определения содержания ценностных ориентаций 
названной субкультуры. Содержание духовных ценностей этномаргинальной суб-
культуры определяется ее местом в структуре украинской этнической суперкультуры. 

Ключевые слова: этносоциология, этномаргинальность, субкультура.



УДК 316.334.52

ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СОЦІОЛОГІЇ:
ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

О. С. Скрипник

Українська академія друкарства, 
 вул. Виговського, 3а, м. Львів, Україна, 79022,

e-mail: olesya.skrypnyk@gmail.com

У статті здійснено спробу соціологічної концептуалізації поняття територіальної 
ідентичності. Автор наголошує, що територія є одним з найважливіших чинників, які 
наповнюють змістом територіальну ідентичність. Ідентифікація з територіальною 
спільнотою має наслідком інтеріоризацію характерних для неї соціокультурних обста-
вин і норм. Крім того, автор підкреслює конкретно-історичний характер територіальної 
ідентичності.

Ключові слова: територіальна ідентичність, територія, соціотериторіальні утво-
рення.

Сучасний світ характеризується паралельним перебігом процесів глобалізації 
світової системи та внутрішньої трансформації національних держав. Під їхнім впли-
вом відбувається переосмислення традиційних концептів ідентичності, що мають 
своїм наслідком революцію у сфері солідарності та ідентичності. Вона проявляється 
у детериторіалізації, коли ідентифікація особистості з певною групою долає будь-які 
кордони: національні, культурні, соціальні тощо, з одного боку, і ретериторіалізації та 
утвердженні значимості субнаціональних груп (за Н. Смелзером), що відновлюють 
розірвані зв’язки людей з локальним чи регіональним середовищем, з іншого [1, с. 97]. 
Зростання індивідуалізації, життєвих шансів, свободи вибору має неоднозначні наслід-
ки: розширення автономії ідентифікаційних практик людини, з одного боку; а з іншого, 
під тиском глобалізаційних процесів виникає так звана «глобальна ідентифікація», яка 
ставить під сумнів традиційні індивідуальні і групові ідентичності, у чому й полягає 
парадокс сучасності [2, с. 17–18].

 Зазначимо, що в умовах соціальних трансформацій та політичного протистояння 
в Україні дедалі більшої ваги набувають локальна і регіональна територіальні іден-
тичності. Адже вони є чи не найближчою для особистості опосередкованою опорою 
самоідентифікації через територію, на якій вона постійно проживає. Територія виступає 
тут джерелом групової солідарності, чинником формування певного типу соціокуль-
турних зв’язків [3, с. 54–55, 66]. Наприклад, результати всеукраїнського дослідження 
стосовно соціальних ідентичностей в сучасній Україні, проведеного міжнародною 
групою дослідників за участю львівських науковців, указують на те, що локальна та 
регіональна територіальні ідентичності входять до десятки найважливіших. Зокрема, 
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у 2010 р. локальна територіальна ідентичність набрала 45,6% виборів респондентів, 
а ідентифікація з регіоном проживання – 29,9% [5, с. 101–102]. За даними щорічного 
моніторингу українського суспільства, який здійснюється за ініціативи ІС НАН України, 
у 2012 р. 29,8% респондентів ідентифікувало себе з локальною спільнотою, а 7,6% – зі 
спільнотою у межах регіону [4, с. 582]. Звідси випливає, що територія є потужним со-
ціальним ресурсом, середовищем соціалізації індивідів, а також джерелом соціальної 
мобілізації. 

Сфера наукового осмислення проблематики ідентичності є, за влучним висло-
вом Д. Вояковського, тим місцем «у якому панує непристойна штовханина теорій та 
досліджень» [6, с. 96]. Однак соціологи приділяють багато уваги таким різновидам 
соціокультурної ідентичності, як національна й етнічна, і часто забувають при цьому 
інші, не менш важливі для розуміння повсякденного досвіду людей, їхньої адаптації 
до сучасного світу. Територіальну ідентифікацію часто вивчають у контексті загальних 
ідентифікаційних практик. Тому проблема власне територіальної ідентичності, попри 
її надзвичайну актуальність, у вітчизняній науці розроблена ще недостатньо. Відпо-
відно, у своїй статті ми вважаємо за доцільне здійснити концептуалізацію феномена 
територіальної ідентичності, заглибитися в його суть і розширити розуміння його змісту.

Теоретичні аспекти проблематики власне територіальної ідентичності (або окре-
мих її різновидів) розроблено у працях Л. Нагорної, Г. Коржова, Л. Овчиннікової, 
Н. Шматко, Ю. Качанова, Д. Замятіна та ін. Практичні аспекти висвітлено у низці до-
слідницьких проектів, зокрема, у щорічному моніторингу українського суспільства, що 
здійснюється ІС НАН України [4], у дослідженнях «Соціокультурні виміри пострадян-
ського суспільства: національне, регіональне (г)локальне» і «Конструювання групових 
ідентичностей, формування суспільних лояльностей та інституціональний розвиток у 
сучасному українському суспільстві: глобальний та регіональний аспекти» науковців 
Львівського університету [5, с. 101], в опитуванні на тему «Україна: образи регіонів 
та міжрегіональні стосунки», під керівництвом І. Кононова [7], а також у дослідження 
територіальних ідентичностей у Польщі та в Україні, здійснене М. Левіцькою [8].

Стрижнем (або ідентитетом), довкола якого вибудовують територіальну ідентич-
ність, є спільна територія проживання певної соціальної спільноти, до якої входить 
індивід, її соціокультурні особливості. Завдяки матеріальним, історичним та символіч-
ним рисам територія стає одним з факторів, що надають форми і змісту колективній 
ідентичності. Простір, час і культура зустрічаються та зливаються, формуючи «об-
личчя» територіальної ідентичності [9, с. 24]. 

Поняття територіальної ідентичності охоплює комплекс ідентифікацій, які мають 
у своїй основі просторові ознаки [3, с. 43]. За логікою Н. Смелзера, у цьому комплексі 
можна виділити такі рівні: мега- (мешканець світу, Європи), макро- (мешканець певної 
країни), мезо- (мешканець регіону, наприклад, галичанин), мікро- (мешканець міста / 
села, наприклад, львів’янин). Однак людина самостійно вибудовує ієрархію, залежно 
від ситуації та міри опуклості того чи іншого різновиду територіальної ідентичності. 

Механізмом територіальної самоідентифікації може слугувати ситуативне фор-
мування особливого образу «Я – член територіальної спільноти», який тимчасово 
виступає для індивіда в образі «Я». Встановлення стабільних зв’язків між Я-образом 



38 О. С. Скрипник
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

та територією/територіальною спільнотою зумовлює успішну інтеріоризацію цього 
простору у смислову систему особистості. Одним із наслідків є схильність індивідів 
максимально збільшувати відмінності між територіальними спільнотами і мінімізувати 
відмінності між членами однієї спільноти. Територіальна ідентичність тісно пов’язана 
зі специфічним розумінням ідентифікованої території, коли особистість приймає 
характерні для територіальної спільноти соціокультурні обставини і риси [10, с. 96–97].

Варто зазначити, що приналежність до просторово окресленої спільноти може 
відноситися до назви території, так що вона стає суто територіальною, при цьому не 
перестаючи бути соціальною. Для того, щоб підкреслити подвійну природу, деякі автори 
вживають термін «соціотериторіальна приналежність» [11, с. 3129]. 

Важливими принципами, від гармонійності поєднання яких залежать міцність і 
стійкість соціотериторіальних утворень є принцип подібності, принцип функціональної 
взаємозалежності та принцип «спільної долі». На думку італійського вченого Р. Ґуберта, 
європейські національні держави ХІХ–ХХ ст. є прикладом успішного досягнення такої 
гармонії [11, с. 3129]. Це можна проілюструвати так (рис. 1):

Рис. 1. Основні принципи успішного існування й функціонування 
соціотериторіальних утворень

Зауважимо, що територіальна ідентифікація носить конкретно-історичний харак-
тер, і змінювалася протягом різних етапів суспільного розвитку [12, с. 42]. Наприклад, 
у традиційних суспільствах подібність, функціональна взаємозалежність та спільна 
доля є якостями, які суттєво відносяться до окремої соціотериторіальної одиниці, що 
включає повсякденне життя у всій своїй повноті. Такий соціальний устрій отримав 
назву «суспільства механічної солідарності» (Е. Дюркгайм) або суспільства типу Ge-
meinschaft (Ф. Тьонніс).

В епоху Модерну разом із ростом територіального поділу праці зникає просторо-
ве «тертя», прогрес транспортної системи і комунікацій дозволяє більш часті обміни 
на дедалі більші відстані. Сфери взаємозалежності розростаються і структуруються 
на декілька рівнів. Це має очевидний вплив на сферу спільної долі. Зростаюча вза-
ємозалежність полегшує тимчасові чи тривалі пересування територією і таким чином 
переосмислює подібності та відмінності, так само як і критерії їхнього визначення та 
сприйняття.
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Відповідно, в епоху Постмодерну зростає і дедалі більше ускладнюється соціоте-
риторіальна структура. Важливі соціотериторіальні одиниці зростають, поширюються 
та організовуються у більші, плинні системи, тоді як гармонійність у поєднанні трьох 
головних принципів соціопросторового структурування зменшується. Такі зміни ін-
терпретують як занепад суспільств типу Gemeinschaft і територіальної держави, як 
стадії еволюції в космополітизм, і як початок окремої всеохопної соціотериторіальної 
одиниці: світ у своїй повноті. 

Зростаюча складність соціотериторіальної приналежності з усією очевидністю 
корелює зі складністю соціального структурування території. Усі індивіди є залученими 
до мережі зв’язків, які можуть бути локального, регіонального, національного, конти-
нентального, та глобального рівня, і вони швидко й легко переміщаються з одного рівня 
на інший. Завдяки легкості комунікації й пересування кожен індивід може зіткнутися 
з елементами з інших культур та асимілювати їх.

Держава хоча й досі характеризується чіткими територіальними кордонами, пере-
живає глибокі зміни в результаті ерозії її суверенітету та влади внаслідок зростання 
наднаціональних політичних організацій, мультинаціональних економічних підпри-
ємств, та інших неекономічних організацій, над якими контроль держави мінімальний 
або ж зовсім відсутній [11, с. 3129–3130].

Отже, завдяки ідентифікації з певними соціотериторіальними утвореннями людина 
визначає та закріплює своє місце в просторі. Варто пам’ятати, що світ структурують 
не стільки території, скільки соціокультурні смисли, які їм притаманні. Адже іден-
тифікація за територіальним принципом передбачає як інтеріоризацію характерних 
рис, що зумовлюють своєрідність певної спільноти, у взірцях самоідентифікації, так 
і екстеріоризацію у практиках та взірцях соціокультурної взаємодії. Це, у свою чергу 
підкреслює складний і суперечливий характер територіальної ідентичності, яка в про-
цесі історичного розвитку суспільств структурується та ускладнюється дедалі більше. 
Таким чином, у рамки подальших наукових досліджень повинно увійти вивчення як 
соціальних, так і культурних, політичних та економічних аспектів, пошук факторів та 
механізмів територіальної ідентифікації.
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Contemporary world is being shaped by the processes of world system’s globalization 
and states internal transformation. This leads to the revolution in sphere of solidarity and 
identity that reveals itself in de-territorialisation and re-territorialisation.

Social transformations in Ukraine have caused the increase of local and regional 
territorial identity’s importance. These identities are among the closest to individual because 
of the physical and mental closeness to territory where the person lives.

The core of the territorial identity is a territory of social community’s residentship, 
part of which the individual is. Due to its material, historical and symbolic features territory 
becomes another factor giving shape and content to the collective identity. Space, time, and 
culture meet and merge within this face of collective identity consisting in territorial identity.

The concept of territorial identity includes a number of identifi cations which have spatial 
features on their basis. Territorial identity is related to specifi c perception of territory, since 
the person internalizes inherent to certain territory socio-cultural features.

The most enduring and signifi cant spatial units are those with multi-confi rmed bounda-
ries, that is, those for which the criteria of similarity, functional interdependence, and common 
fate are congruent. The European nation-states of the nineteenth and twentieth centuries 
exemplify the successful achievement of this congruence.

Territorial identifi cation has historical character and changes through different stages 
of social development – in pre-modern, modern and postmodern societies.
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To conclude, due to identifi cation with certain socio-territorial community individual 
defi nes his/her own place in the space and fi xes it. By that means, territorial identifi cation 
provides social community’s socio-cultural features internalization in the patterns of self-
identifi cation as well as its externalization in the social interaction.

Keywords: territorial identity, territory, socioterritorial units.
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В статье предпринята попытка социологической концептуализации понятия 
территориальной идентичности. Автор отмечает, что территория является одним 
из наиболее важных факторов, которые наполняют содержанием территориальную 
идентичность. Идентификация с территориальной общиной влечет за собой интери-
оризацию характерных для нее социокультурных обстоятельств и норм. Кроме того, 
автор подчеркивает конкретно-исторический характер территориальной идентичности. 
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Статтю присвячено питанню соціального захисту дітей від сімейного насильства. 
В роботі розглянуто проблеми насильства в сім’ї. Наведено різні форми насильства: 
фізичне, економічне, сексуальне, психологічне. Звернено увагу на той факт, що насиль-
ство в сім’ї є однією з форм девіантної поведінки; підкреслено, що насильство породжує 
інші форми девіантної поведінки. Девіантами, окрім агресора, стають ті, хто потерпає 
від насильства: головно жінки та неповнолітні діти. Розглянуто історичний аспект 
становлення проблеми жорстокого поводження з дитиною та зародження громадської 
рефлексії для її подолання. Акцентовано увагу на сучасних соціально-правових умовах, 
що перешкоджають ефективному запобіганню та превенції цього явища.

Ключові слова: насильство над дітьми в сім’ї, соціальний захист, соціально-
правова некомпетентність, ювенальна юстиція, превенція.

Захист дітей та їхнє благополуччя є актуальними для кожного суспільства. В 
останні десятиліття все більше занепокоєння викликає соціальна проблема родинно-
го насильства по відношенню до дітей. Під час опитування Українського інституту 
соціальних досліджень імені О. Яременка «Права дітей в Україні: реалії та виклики 
після 20 років Незалежності», що відбувалося у квітні 2012 року серед дітей 10–17 
років, 10% опитаних відповіли, що їх фізично карають вдома, а 57% зазначили, що їх 
сварять, використовуючи ненормативну лексику [6].

Авторське дослідження громадської думки жителів Львівської області проведене 2013 р. 
показало, що 67,4% респондентів, хоча б раз чи частіше у дитинстві карали, застосовуючи 
тілесні покарання, 90,5% респондентів хоча б раз чи частіше карали, використовуючи крик. 
Отже, як бачимо, проблема сімейного насильства по відношенню до дітей сьогодні стоїть 
доволі гостро для українського суспільства, а отже, вимагає комплексного аналізу.

Тему насильства можна досліджувати з різних теоретичних напрямів. 
Соціокультурний аспект насильства був описаний у роботах Л. Берковіца, Р. Хілла, 
Г. О’Браєна, В. Штайнеца, Р. Дж. Геллеса, М. Штрауса. Соціально-правовий кон-
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текст витоків насильства та його запобігання у сім’ї, зокрема вивчені Т. Сафоновою, 
Е. Волковою, Г. Мошаком, Н. Костенко, Д. Йосипівом, О. Бойком, О. Даниловою, 
Дж. Джилінгеном та ін. 

Мета статті – проаналізувати систему соціального захисту дітей від сімейного на-
сильства та охарактеризувати основні перешкоди на шляху до його запобігання. Для 
підтвердження і аргументації деяких тверджень у статті ми будемо наводити дані ав-
торського дослідження, що тривало протягом травня–вересня 2013 року, і було проведе-
не при кафедрі Історії та теорії соціології Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Вибірка населення Львівської області становила 400 осіб та експертів – 
40 осіб.

Спершу хочемо зосередитися над соціальними витоками насильства. В соціо-
історичному контексті зародження домашнього насильства бере початок у патріархальному 
укладі життя. У первісному суспільстві до дітей ставилися двояко. Вбивство дитини не 
вважалося злочином. Часто їх приносили в жертву. Діти також були економічно вигідними 
як робоча сила. З переходом до осілого способу життя відбувається вбивство дітей через 
фізичну та моральну неповноцінність. Навіть у більш розвинутому античному суспільстві 
ставлення до дітей було різним. В той час, коли сповідувалось гуманне ставлення до 
людини, діти розглядались буквально як власність батьків. 

З появою християнства ставлення до дітей дещо змінилося. Церква протидіяла 
дітовбивству, однак і в християнській Європі протягом тривалого часу зберігалося жор-
стоке та зневажливе ставлення до дітей, їх били за найменшу провину. Умертвіння дітей 
стало розглядатися європейським законом як вбивство в 374 році н. е. У середньовіччі 
дитина сприймається переважно як образ втілення природного зла. Насильство стосовно 
дітей з метою виховання було законодавчо закріплене в багатьох країнах. Наприклад, у 
Бельгії закон 1564 р. (скасований лише 1912 р.) дозволяв батькові карати дітей різками, 
навіть до крові. У XVI столітті все ще відбувалася торгівля дітьми, використання їх в 
якості застави чи виконання політичних або боргових зобов’язань. У XVIII–XIX ст. в 
Європі бідних дітей віддавали в робітні будинки, в яких вони повинні були трудитися 
нарівні з дорослими [2, с. 16–23]. 

Перші спроби актуалізації проблеми насильства над дітьми з’явилися лише у 
ХVІІ ст. завдяки медикам, які, відповідно до особливостей своєї професії, спостерігали 
важкі фізичні та психологічні наслідки насильства. Хоча в ті часи зазначеним проблемам 
не приділяли значної уваги. Вже в кінці XIX ст. завдяки чинникам індустріалізації та 
урбанізації, викликаних демографічними потребами, розвитку феміністичного руху, 
імміграційним рухам, які привели до скупчення великих груп населення, що створило 
певні побутові та соціальні проблеми для західного суспільства, феномен насильства 
почали сприймати більш серйозно. Було визнано, що діти потребують зміни ставлен-
ня та покращення соціальних умов життя. ХХ ст. часто називають «століттям дітей», 
оскільки саме в цей період у міжнародному законодавстві був здійснений прогрес щодо 
захисту прав дітей. В 1924 р. була прийнята Женевська декларація прав дітей, 1959 р. – 
Декларація прав дітей, 1961 р. – Європейська соціальна хартія. Норми цих актів виз-
начали заборону кривдження дітей та пошану до їх гідності.
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На початку 1960-х рр. в Денвері педіатр Генрі Кемпе та його колеги вперше 
організували мультидисциплінарну конференцію під назвою «Синдром скривдженої 
дитини», і саме на ній було визначено поняття «жорстокого поводження з дитиною». 
Тоді це викликало глибокий резонанс у громадській сфері. В 1970-х рр. це поняття було 
розширене. Поштовх до усвідомлення згубності насильства надав жіночий рух. Перший 
міжнародний конгрес з питань жорстокого поводження з дітьми та ігнорування їхніх 
основних потреб відбувся у Женеві у 1976 р. [8, с. 10–12]. З цього часу в провідних 
країнах Заходу – США, Канаді, Швеції, Англії та ін., розпочались масові розробки 
теоре тичних і практичних аспектів превенції зазначеної проблеми. Зокрема, абсолютну
заборону застосування тілесних покарань дітей було прийнято 1979 р. у Швеції. 
У 1989 р. ООН було прийнято Конвенцію про права дитини, а в 1996 р. прийнято 
Європейську конвенцію про здійснення прав дітей, де знову декларувався захист дітей 
від усіх форм насильства. 

Попри такий прорив у західних країнах спостерігаються і інші тенденції, що 
свідчать про компромісне ставлення до фізичних покарань. У 2004 р. в Англії та Уельсі 
був введений закон, за яким були дозволені «помірні тілесні покарання». Але якщо 
дітей шмагати таким чином, що у них залишаються сліди – це вважається підсудною 
справою. Бити дітей стало заборонено, так само як і дорослих [4, с. 44].

Одним із надзвичайно важливих міжнародних актів для превенції сімейного на-
сильства є Конвенція Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо 
жінок і з домашнім насильством, прийнята 2011 р. [3]. Контроль за здійсненням поло-
жень Конвенцій ООН здійснює Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
та Рада Європи.

В Україні та у пострадянському просторі проблема насильства почала обгово-
рюватися експертами у 90-х рр. ХХ ст. Слід сказати, що Україна перша із країн СНД 
прийняла закон про протидію насильства в сім’ї (2001 р.). Сьогодні ані в Росії, ні в 
Білорусі, подібний закон ще не прийнятий, наразі лише розробляється його проект. У 
нашій державі затверджено низку нормативних актів щодо заборони насильства в сім’ї 
та зокрема дітей. Враховуючи їхній юридичний зміст, можна виділити такі групи: закони 
України, що визначають права дитини; нормативно-правові акти Кабінету міністрів 
та міністерств про дотримання прав дітей та їх порушення; укази Президента України 
[дет. див. 5, 7, 9]. Найбільш важливим у превенції сімейного насильства над дітьми є 
вже згадуваний Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» [1].

Міжнародні норми були частково імплементовані у нормативні положен-
ня Конституційних Кодексів України. За дотриманням прав дітей, відповідно до 
міжнародних норм, у нашій державі слідкує уповноважений президента України з 
прав дітей (омбудсмен), посада якого була запроваджена 2011 р. Сьогодні на соціальні 
служби покладені обов’язки щодо захисту дітей від жорстокого поводження в сім’ї, 
почали діяти кризові центри та центри психологічної реабілітації, подекуди була роз-
винута діяльність громадських організацій у напрямку превенції сімейного насильства 
та допомоги постраждалим від нього [7]. 

В Україні справді задекларована широка система захисту дітей від сімейного на-
сильства, але, незважаючи на це, конкретних кроків та механізмів реалізації цих поло-
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жень та норм в Україні немає. Вдосконалення та трансформації потребує інституційна 
структура захисту дитинства від різних форм насильства, шляхом перерозподілу 
функцій державних та неурядових органів та установ. У нашій державі недостатньо 
притулків та кризових центрів, де б могли надати фахову допомогу тим, хто постраж-
дав від насильства. Їх кількісний розподіл в областях визначається за невідповідними 
реаліям стандартами і не відповідає потребам регіону. Сьогодні у ці центри практично 
не звертаються діти, лише у випадку скерування соціальними фахівцями чи шкільними 
психологами, коли останні виявляють прецеденти такого роду. 

Юридичний захист від насильства також є недосконалим. Норми Закону України 
«Про попередження насильства в сім’ї» є неоднозначними, судово-медична експертиза 
призначається не у всіх випадках сімейного насильства. Офіційно покарання за вчи-
нення насильства це штраф – від трьох до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або арешт до п’яти діб. Дуже часто до розгляду беруться виключно випадки, 
із явними тілесними ушкодженнями. Це очевидно свідчить про низький рівень право-
вого захисту від насильства.

Сьогодні також існує недостатня поінформованість населення щодо цієї проблеми, 
про що свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у Львівській області. На 
запитання «Чи знаєте Ви куди можна звернутися за допомогою у випадку кривдження 
дитини?», відповіли: «Так» – 44,9% респондентів, «Ні» – 55,1%. 

Знання законодавства про права батьків та дітей серед респондентів має невисокий 
рівень. З’ясувалося, що тільки половина населення ознайомлена з законодавством про 
покарання за вчинення насильства над дитиною (табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи ознайомлені Ви з інформацією, 

яка міститься в Законодавстві України?» (у %)
Так Ні Важко відповісти

Про права та обов’язки дітей 50,1 29,3 20,6
Про права та обов’язки батьків 48,6 29,5 21,9
Про покарання у випадку застосування жорстокого 
ставлення до дитини

45,2 29,3 25,5

Отримані дані засвідчили соціально-правову некомпетентність та деяку 
амбівалентність правової свідомості населення. Зокрема, на запитання «Чи є застосу-
вання фізичного покарання до дитини батьками порушенням її прав?», «так» відповіли 
49,3%, «швидше так, ніж ні» – 32%, «швидше ні, ніж так» – 8%, «ні» – 2,3%, «не знаю» 
– 8,5% опитаних. Серед них 70,1% відзначили, що готові втрутитися у ситуацію, якщо 
будуть спостерігати насильство над дитиною у сім’ї. 

Оскільки сьогодні точаться гострі дискусії з приводу прийняття Ювенальної 
Юстиції та її значення як превентивного механізму у протидії сімейному насильству, 
ми також дослідили громадську думку з цього приводу (див. табл. 2, 3):
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Таблиця 2
Розподіл відповідей на запитання «Як Ви ставитеся до ювенальної юстиції?» (у %)

Позитивно Нейтрально Негативно Важко відповісти
ГД населення 18,5 18,5 15,5 16

Таблиця 3
Розподіл відповідей на запитання «Чи вплине прийняття ювенальної юстиції 

на частоту застосування насильства щодо дитини?» (у %)

Так Ні Важко відповісти
ГД населення 13,1 5,7 54,2

Отже, як бачимо, люди здебільшого вагаються у своїх оцінках, важко визначити 
однозначні тенденції. Цікаво, що експертна оцінка ювенальної юстиції є більш нега-
тивною (див. рис. 1, 2):

Рис. 1. Ставлення населення Львівської області та експертів до ювенальної юстиції (у %)

Рис. 2. Розподіл відповідей населення Львівської області та експертів на запитання 
«Чи вплине прийняття ювенальної юстиції на частоту застосування насильства щодо 

дитини?» (у %)
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Зауважимо, що вкрай незавершеною є програма щодо формування адекватних 
соціальних уявлень та соціальних знань про насильство, ступінь і міру його застосуван-
ня, культуру сімейного спілкування на рівні загальної суспільної свідомості. Сьогодні 
в суспільстві не усвідомлюються реальні наслідки сімейного насильства щодо дітей у 
сім’ї. Ми запропонували респондентам обрати серед перечислених наслідків ті, які на 
їхню думку, найбільше спричинені домашнім насильством (дет. див. рис. 3).

Рис. 3. ГД населення Львівської області щодо наслідків сімейного насильства над дітьми 

Як бачимо, в уявленнях населення здебільшого переважають наслідки 
психологічного характеру. Натомість наслідки соціальні – інвалідність, збільшення 
кількості соціальних сиріт, розлучення – на низькому рівні. 

Основу проблему становить також аксіологічне та нормативне значення у фе-
номену суспільній свідомості. Сьогодні явище насильства набуло стигматизованого 
характеру. Можемо запропонувати до розгляду таблицю, у якій наведені твердження, 
що гіпотетично презентують соціальні уявлення щодо сімейного насильства над дітьми. 
Ось якою виявилася думка щодо цих тверджень (табл. 4). 

Таблиця 4
Оцінка респондентами тверджень, що стосуються соціальних уявлень про явище 

сімейного насильства над дітьми (у %)
 Не погоджуюся

1. Батьки виправдовують застосування насильства над дитиною 33,3
2. Насильство над дітьми у сім’ї є прихованим явищем 16,6
3. Насильство над дитиною в сім’ї це внутрішньосімейна справа, в яку не 
слід втручатися 76,5

4. Застосування у виховних цілях так званого «легкого насильства» 
(шарпання, ляпас, крик, погроза) є необхідним 52,7

5. У нашому суспільстві існують стереотипні думки про необхідність 
застосування фізичних методів виховання дитини 29,5

6. Окреслити межу між правомірним примусом та насильством – 
неможливо 46,8

7. Уникнути застосування «легкого» насильства у вихованні неможливо 47,1
8. В українському суспільстві застосування насильства в сім’ї до дітей є 
нормою 47,3

0 20 40 60 80 100

…



48 І. П. Криницька
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

Отже, як бачимо, громадська думка свідчить про усвідомлення існування у 
суспільній свідомості стереотипного ставлення до насильства як до методу виховання 
дітей. Серед опитаних лише 47,1% вважають, що можливо уникнути застосування т. зв. 
«легкого насильства» у вихованні дитини. Варто сказати і те, що 76,5% респондентів 
вважають, що потрібно втручатися у сімейні справи у випадку вчинення насильства.

Соціальний захист від насильства потребує не лише трансформації правової сфе-
ри, але й формування адекватного суспільного ставлення до проблеми та її оцінки. 
Для вдосконалення суспільно-правового захисту дітей від насильства у родині на 
організаційно-управлінському рівні та у практичній діяльності необхідно впроваджу-
вати такі рекомендації:

- Кабінету Міністрів України здійснити національну програму протидії насиль-
ству в сім’ї з відповідним централізованим фінансуванням, що б забезпечило 
функціонування у кожному регіоні України служб медико-соціальної допомоги 
жертвам насильства в сім’ї, діяльність органів і установ, що здійснюють за-
ходи з попередження насильства в сім’ї та надають допомогу його жертвам; 

- розвиток мережі центрів на засадах дестигматизації, конфіденційності, за-
хисту прав постраждалих;

- налагодження міжвідомчої взаємодії, створення єдиного координаційного ор-
гану для організаційно-методичного та наукового забезпечення, координації 
державних і громадських служб для допомоги жертвам насильства в сім’ї 
[10, c. 29–30];

- створення робочої групи для редакції Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї»;

- підготовка кваліфікованих фахівців та адекватне кадрове забезпечення 
служб;

- активізація просвітницької та інформаційної діяльності у сфері підвищення 
правової та педагогічної компетентності населення, що має реалізовуватися 
через комплексну загальноосвітню програму та ін.

Сьогодні саме в науковому полі ми маємо шукати нові практичні підходи до 
вирішення проблеми насильства відповідно до нових умов розвитку суспільства, з ме-
тою подолання дискусії про можливості державного регулювання проблеми сімейного 
насильства. Існує потреба поглибити соціологічні дослідження стигматизації насильства 
у суспільстві та його ціннісного значення у суспільній та індивідуальній свідомості.
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This article deals with the issue of social protection of children from domestic violence. 
The author examines the historical aspects of the problem of child abuse and the emergence 
of social refl ection to overcome it. It examines the socio-psychological characteristics of 
different types of violence against children in the family, reasons, consequences and possible 
ways of counteraction of violence, are examined in family. Different forms of violence are 
shown: physical, economic, sexual and psychological. It is argued that domestic violence 
is one of the forms of deviant behavior. Special attention is paid to the study of the causes 
and factors of domestic violence, resulting in the conclusion that there are socio-cultural, 
personal and economic factors of domestic violence. Author formulated the concept of 
domestic violence and the detailed analysis of types of violence in the family. This concept 
is required to develop guidelines with the following list of actions that can be assigned to one 
or another form of domestic violence. In article the main directions as well as the ways of 
the implementation of measures to prevent domestic violence are proposed. Special attention 
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is given to the contemporary social and legal conditions that hinder effective prevention of 
domestic violence. Basic aspects of legal support of children-victims of family violence 
and the necessity of conducting of prophylaxis for this negative phenomenon are reviewed.

Keywords: child abuse in the family, social protection, social and legal incompetence, 
juvenile justice, prevention.

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

И. П. Криницкая
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ул. Кос-Анатольского, 4, кв. 99, г. Львов, Украина, 79066,

e-mail: irakrynytska@yandex.ua

Статья посвящена вопросу социальной защиты детей от семейного насилия. Автор 
рассматривает исторический аспект становления проблемы жестокого обращения с 
ребенком и зарождения общественной рефлексии для ее преодоления. Акцентируется 
внимание на современных социально-правовых условиях, препятствующих эффектив-
ному предотвращению и превенции этого явления.

Ключевые слова: насилие над детьми в семье, социальная защита, социально-
правовая некомпетентность, ювенальная юстиция, превенция.
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У статті здійснено аналіз структури особистісних рис та ціннісних орієнтацій 
студентів-соціологів Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
Дослідження виконано на підставі емпіричних даних трьох репрезентативних 
моніторингових кількісних опитувань, проведених методом анонімного анкетування. 
З’ясовано прояви особистісних рис та ієрархії ціннісних орієнтацій щодо основних 
сфер життя. Виконано порівняльний аналіз проявів серед студентів бакалаврату різних 
років вступу і студентів магістеріуму, а також серед студентів двох спеціальностей.

Ключові слова: особистісні риси, ціннісні орієнтації, студенти, соціологи.

З педагогічної точки зору – для кращого розуміння і навчання студентів – важливо 
враховувати їхні особистісні характеристики як на індивідуальному, так і на груповому 
рівні. Також науковий інтерес має питання: чи відрізняються студенти-соціологи від 
інших студентів і від студентів інших соціальних наук? І воно не лише важливе для 
дослідників, а й актуальне для самоідентифікації молодих соціологів.

Якщо враховувати суспільний контекст, існує соціальна проблема, яка полягає в 
тому, що, з одного боку, студентам притаманні різні ієрархії цінностей та ціннісних 
орієнтацій, а з іншого боку, вони навчаються на одній спеціальності і мають успішно 
її опанувати, для цього вони мають ефективно взаємодіяти з викладачами. У такому 
разі, наукова проблема – це суперечність між потребою у знанні особистісних рис і 
ціннісних орієнтацій студентів України та відсутністю такого знання.

Серед наявних досліджень особистісних рис і ціннісних орієнтацій студентів України 
переважають дослідження у ключі матеріальних і постматеріальних цінностей, у руслі 
Світового опитування цінностей Р. Інглехарта. Зокрема, А. М. Маковецький зауважує, що 
в Україні відбувається зрушення в бік матеріальних цінностей [1, с. 333]. Також мають 
місце локальні опитування студентів окремих ВНЗ, переважно певних факультетів. Напри-
клад, М. І. Волобуєв і Н. В. Сичова провели дослідження цінностей студентів, локальне 
за масштабом, однак більше детальне за методикою (модифікована автоматизована мето-
дика К. В. Харського), за яким виявили, що серед актуальних на першому місці цінності 
емоційні, а серед бажаних і уявних для інших студентів – матеріальні [2, с. 209]. Також 
в Україні О. Г. Виноградов здійснює адаптацію і перевірку надійності опитувальника 
«великої п’ятірки» на матеріалах опитування студентів-соціологів НаУКМА [3].
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Однак масштабне дослідження і особистісних рис, і ціннісних орієнтацій студентів-
соціологів НаУКМА, як нам відомо, не було проведено і опубліковано. Зокрема, не 
проводяться опитування щодо особистісних рис студентів-соціологів НаУКМА пер-
шого року навчання бакалаврату. Також до цього часу були невідомі ціннісні орієнтації 
студентів-соціологів першого року навчання бакалаврату і другого року навчання 
магістеріуму. Тому, для вирішення цієї проблеми було проведено опитування студентів-
соціологів Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – 
НаУКМА).

Отже, мета дослідження – з’ясувати особистісні риси і ціннісні орієнтації студентів-
соціологів НаУКМА на прикладі першокурсників бакалаврату і другокурсників 
магістеріуму.

Емпіричну базу дослідження складають результати трьох репрезентативних 
кількісних соціологічних опитувань, проведених методом анонімного анкетування: 
(1) студентів-соціологів 1 року навчання бакалаврату НаУКМА у 2010, 2011, 2012 
роках щодо рис особистості (обсяги вибірок і величини похибок для номінальних 
ознак: 30 і 0%, 39 і 4,9%; 53 і 6,2% відповідно); (2) студентів-соціологів 1 року на-
вчання бакалаврату НаУКМА у 2010, 2011, 2012 роках щодо ціннісних орієнтацій 
(обсяги вибірок і величини похибок для номінальних ознак: 30 і 0%, 40 і 4,1%; 55 і 
5,5% відповідно); (3) студентів 2 року навчання магістерської програми «Соціологія» 
НаУКМА наприкінці навчання у 2007 році (обсяг вибірки 12 респондентів, величи-
на похибки для номінальних ознак не перевищує 18,7%). Для порівняння відповіді 
соціологів-першокурсників порівнювалися з відповідями соціальних працівників пер-
шого року навчання для 2010 і 2012 року разом.

У цій статті всі твердження щодо одномірних розподілів розраховані на 
рівні значущості 0,05. Гіпотези про значущість різниці відсотків перевірялись за 
Х2-критерієм, а гіпотези про значущість різниці середніх – за t-тестом Стьюдента. 
Гіпотези про наявність статистичних зв’язків між змінними перевірялись на основі 
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.

Для визначення особистісних рис було проведено опитування студентів-соціологів 
першого року навчання НаУКМА у 2010, 2011 і 2012 роках. Протягом трьох років пер-
шокурсники на початку 1 року навчання на бакалавраті заповнювали анкету на виявлен-
ня «Великої п’ятірки» особистісних рис: екстраверсії, доброзичливості, сумлінності, 
нейротизму, відкритості до нового досвіду, – а також чесність. За основу анкети були 
покладені вибрані запитання, адаптовані до української мови О. Г. Виноградовим [3]. 
Серед наявних запитань були обрані по 3 найбільш загальні, а не специфічні, запитання 
для кожної з рис, крім доброзичливості і чесності. В якості шкали була використана 
шкала Лайкерта зі значеннями від 1 – «зовсім не згоден» до 5 – «повністю згоден». 

До початку аналізу варто врахувати результати інших досліджень. Більшість 
студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вважає, 
що їхнє життя залежить від зовнішніх чинників, а не від них самих; хоча студенти 
чоловічої статі своє сьогоднішнє і майбутнє пов’язують з власною діяльністю і власними 
зусиллями, а не з зовнішніми обставинами [1, 335]. Через це можна припустити, що у 
студентів локус контролю буде переважно зовнішній, але серед чоловіків – внутрішній.
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Результати опитування представлено на рис. 1.

Рис. 1. Ступені прояву особистісних рис студентів-соціологів НаУКМА 1 року навчання
(Середні арифметичні значення відповідей на кожне запитання за шкалою від 1 – «зовсім 
неважливий» до 5 – «дуже важливий»; мінімальний обсяг агрегованої вибірки студентів 2010–

2012 років опитування n=122)

Якщо розглядати дані про всіх соціологів-першокурсників загалом, то в середньому 
найбільшою мірою виражена доброзичливість (4,1 з максимальних 5) і відкритість до 
досвіду (3,8 з максимальних 5). Звичайно, частково це можна пояснити соціальною 
схвальністю доброзичливості. При цьому рівень відкритості до досвіду у студентів-
соціологів статистично значуще вищий, ніж у студентів-соціальних працівників – 
імовірно, соціологічна освіта справді розширяє світогляд. Одночасно підтвердилася 
закономірність, що висока відкритість до досвіду пов’язана з високим рівнем екстраверсії 
(величина кореляції цих змінних ρ=+0,36).

Приблизно однакові середні значення набрали екстраверсія (3,5), чесність (3,4) і 
нейротизм (3,2). Зважаючи на те, що внутрішній локус контролю і висока екстраверсія 
частково пов’язані (особливо з урахуванням обраних нами індикаторів для вимірювання 
екстраверсії), із деякими застереженнями можна порівняти результати щодо ЧНУ і 
НаУКМА. На відміну від студентів ЧНУ, у студентів НаУКМА більш виражена 
екстраверсія. Цілком передбачуваними виявилися результати щодо екстраверсії: ця риса 
більш виражена у чоловіків (4,1), ніж у жінок (3,5); у молодших 16–17-річних (3,7), ніж 
у старших 18-річних (3). Дещо несподівано середній рівень екстраверсії у вступників 
2011 і 2012 років (3,5 і 3,3 відповідно) виявився статистично значуще меншим, ніж 
у вступників 2010 року (4). Невже вступники стають все більше інтровертованими? 
Відповідь на це питання зможуть дати тільки наступні опитування. Натомість, опита-
ним жінкам більш притаманний нейротизм (3,4), ніж чоловікам (2,4). Така комбінація 
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особистісних рис (чоловіки більш екстравертовані, а жінки більш тривожні) у майбут-
ньому може обмежувати лідерські таланти у жінок і розкривати у чоловіків. Цікаво, що 
за самооцінкою в середньому студенти-соціологи виявилися менш чесними (3,4), ніж 
студенти-соціальні працівники (3,7). Серед усіх рис найменший рівень сумлінності – у 
середньому тільки 2,8. Цілком передбачувано, чесніть, сумлінність і доброзичливість 
виявилися взаємопов’язаними (величина кореляції чесності із сумлінністю ρ=+0,21 і з 
доброзичливістю ρ=+0,25).

Для визначення ціннісних орієнтацій серед тих самих студентів у тих самих роках 
було проведено інше опитування за іншою анкетою, де студенти визначали важливість 
низки цінностей, підібраних автором як актуальні для молоді: відпочинок і дозвілля, 
громадська діяльність, друзі і знайомі, здоров’я, кохана людина, навчання, наукова 
робота, особистісний розвиток, робота, сім’я і родичі.

Попередні дані стосовно ієрархії цінностей студентів інших ВНЗ є дещо супе-
речливими. З одного боку, відомо, що у 2012 році львівське студентство на перше 
місце ставило сімейне щастя, а не бізнес чи суспільне визнання, зокрема головними 
цінностями були здоров’я, щастя рідних та щасливе сімейне життя, самореалізація у 
житті, а найменшу цінність для студентів мали суспільне визнання, розваги та наявність 
бізнесу [4]. Аналогічно, як підсумовує С. В. Незабитковська, згідно з результатами 
дослідження, у системі цінностей студентів Львівської державної фінансової академії 
міністерства фінансів України провідне місце посідає здоров’я, матеріальний добробут, 
і дедалі більшої ваги набуває сімейне щастя, а питання творчого розвитку та естетика 
життя втрачають свою актуальність [5]. Схожі результати демонструє і дослідження 
Н. О. Антонової у Слов’янському державному педагогічному інституті протягом 1999–
2002 років: більшість студентів усіх факультетів віддали перевагу таким термінальним 
цінностям як: «здоров’я», «любов», «матеріально забезпечене життя», «наявність гар-
них і вірних друзів», «щасливе сімейне життя» і таким інструментальним цінностям як 
«вихованість», «акуратність», «життєрадісність», «освіченість», «чесність»; водночас 
мало значущі для студентів деякі загальнолюдські цінності: «пізнання», «розвиток», 
«продуктивне життя», «щастя інших» [6]. Дещо інші ранги отримуємо за даними 
І. Прокопчук на основі опитувань студентів у Національному авіаційному університеті 
у 2008–2009 роках, де ієрархічний розподіл цінностей студентів такий: на першому 
місці – «зробити кар’єру»; на другому – «створити сім’ю»; на третьому – «бути здоро-
вим»; на четвертому – «здобути достойну освіту, професію»; на п’ятому – «взяти від 
життя більше задоволення», шосте місце розділили такі цінності, як «спокійне життя 
та сталість досягнутого», «гроші», «кохання»; на сьомій позиції – «зробити щось зна-
чуще» та «щоб не було війни», на останній сходинці – «віра в Бога» [7].

Загалом, у більшості наведених опитувань найвищі ранги мають цінності здоров’я, 
родина і робота, а порівняно нижчі ранги – кохання, друзі та особистісний розвиток. 
На цій підставі резонно висунути гіпотезу, що серед студентів-соціологів НаУКМА ці 
ранги будуть близькими до виявленого узагальнення.

Резонне пояснення виявлених відмінностей можна запропонувати, якщо врахувати 
висновок А. М. Маковецького: дівчата більше орієнтуються на сім’ю, дітей, спокійне 
життя і хороше здоров’я, а у хлопців найвищий рейтинг мають соціальний статус, 
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кар’єра, цікава робота, матеріальний достаток [1, 336]. Виходячи з цього, можна ви-
сунути припущення, що для жінок здоров’я, кохання і родина будуть важливіші, ніж 
для чоловіків; а для чоловіків робота, наукова робота і громадська діяльність будуть 
важливіші, ніж для жінок.

Як стверджує А. М. Маковецький, аналіз соціологічних даних і спостереження 
за життєдіяльністю студентів свідчить про досить високий рівень їхньої політичної 
та моральної свідомості, уболівання за справи в суспільстві, про їхню соціальну і 
політичну активність [1, 336]. На противагу йому, В. Чопей доводить, що тільки 12,4% 
опитаних студентів цікавляться політичним життям України, 62,1% з них зовсім ним не 
цікавляться; і лише 1,2% студентів вважають, що беруть активну участь у політичному 
житті країни [8]. На підставі цих даних за аналогією можна висунути гіпотезу, що гро-
мадська діяльність буде не важливою і для студентів-соціологів НаУКМА.

Результати відповідей студентів-соціологів бакалаврату на блок запитань про 
ціннісні орієнтації наведено на рис. 2.

Рис. 2. Важливість сфер життя для студентів-соціологів НаУКМА 
1 року навчання бакалаврату

(Середні арифметичні значення відповідей на кожне запитання за шкалою від 1 – «зовсім 
неважлива» до 5 – «дуже важлива»; мінімальний обсяг агрегованої вибірки студентів 

2010–2012 років опитування n=122)

Виявилося, що для соціологів-першокурсників бакалаврату 2010–2012 років вступу 
загалом притаманна така ієрархія ціннісних орієнтацій щодо основних сфер життя (у 
порядку важливості): особистісний розвиток (середнє арифметичне – 4,8), сім’я, родичі 
(4,7), друзі, знайомі (4,6), кохана людина (4,4;), відпочинок, дозвілля (4,4), навчання (4,4), 
здоров’я (4,3), робота (4,2), громадська діяльність (3,7), наукова робота (3,4). Як бачимо, 
у порівнянні з цінностями студентів інших згаданих ВНЗ, тільки цінність сім’ї та родичів 
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є так само високою. Цінності ж здоров’я та роботи є менш важливими. Якщо робота для 
першокурсників може бути ще не актуальною, то менш цінне здоров’я пояснити складно. 
Якщо кохання теж виявилося менш важливим, то, на відміну від студентів інших ВНЗ, 
друзі, знайомі й особистісний розвиток для студентів-соціологів НаУКМА є одними з 
найважливіших. Можливо, саме це спрямування на особистісний розвиток (який вия-
вився найважливішим) і вирізняє студентів-соціологів НаУКМА серед інших студентів. 
А гіпотеза щодо низької цінності громадської діяльності підтвердилася повністю. 

Якщо порівняти студентів-соціологів зі студентами-соціальними працівниками, 
то для соціологів, ніж для соціальних працівників, важливіші друзі і знайомі (4,7 
проти 4,4 відповідно), кохана людина (4,5 проти 4,1 відповідно), здоров’я (4,3 проти 
3,9 відповідно). Також з’ясувалося, що у порівнянні з 2010 роком, у 2011 і 2012 роках 
зменшилася важливість відпочинку і дозвілля, друзів і знайомих, сім’ї та родичів, і 
роботи, а у 2011 році – ще й важливість коханої людини. Виглядає так, у порівнянні 
з групою студентів-соціологів 2010 року наступні дві групи менш цінують ці сфери 
життя. Виразно проявляються і вікові відмінності: старші студенти-соціологи менше 
цінують друзів і знайомих, натомість більше цінують навчання.

Стосовно гіпотези про гендерні відмінності, вона підтвердилася частково. Справді, 
кохана людина для студенток важливіша, ніж для студентів – середні значення 4,4 і 
4,1, відповідно. Однак робота виявилася також важливішою для студенток (середнє 
значення 4,3), ніж для студентів (середнє значення 3,9). 

Ціннісні орієнтації студентів-бакалаврів 1 року навчання цікаво порівняти з 
ціннісними орієнтаціями студентів-магістрів 2 року навчання. Це можливо завдя-
ки наявності результатів опитувань студентів магістерської програми «Соціологія» 
НаУКМА наприкінці навчання у 2007 році, які ранжували список з цих же 10 сфер 
життя від 1 («найважливіша») до 10 («найменш важлива»).

За Н. О. Антоновою, навчально-виховний процес протягом двох років сприяв зро-
станню значущості для студентів наступних, умовно виділених нами груп цінностей: 
професійної самореалізації, самовдосконалення, естетичних, інтелектуальних, вольових і 
зниженню значущості цінностей груп: особистого життя, матеріальних, міжособистісного 
спілкування, емоційних [6]. Зважаючи на це, можна припустити, що у порівнянні зі студен-
тами бакалаврату, для студентів магістеріуму будуть важливішими цінності особистісного 
зростання і роботи, і менш важливими цінності друзів і знайомих.

Результати відповідей студентів-соціологів магістеріуму на блок запитань про 
ціннісні орієнтації наведено на рис. 3.

Отже, щодо ціннісних орієнтацій студентів-другокурсників магістеріуму 2007 року 
випуску, була виявлена така загальна ієрархія сфер життя за суб’єктивною важливістю 
(у порядку важливості): особистісний розвиток (середнє значення – 2,4), сім’я, родичі 
(2,8), кохана людина (4,4), друзі, знайомі (5,5), робота (5,9), відпочинок, дозвілля (6), 
навчання (6,1), здоров’я (6,3), наукова робота (8,3), громадська діяльність (8,4).

Цікаво, що між середніми значеннями рангів цих сфер життя студентів бакалаврату 
різних років і студентів магістеріуму статистично значущих відмінностей виявлено не 
було. Однозначно спростувати висунуту гіпотезу наразі неможливо, через невелику 
вибірку студентів магістеріуму. 
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 Рис. 3. Важливість сфер життя для студентів-соціологів НаУКМА 2 року 
навчання магістеріуму

(Середні ранги важливості сфер життя для студентів-соціологів НаУКМА 2 року навчання 
магістеріуму за шкалою від 1 – «найбільш важлива» до 10 – «найменш важлива»; обсяг вибірки 

студентів 2007 року n=12)

Незважаючи на це, змінюється структура взаємозв’язків між цими ціннісними 
орієнтаціями. Для соціологів-першокурсників виокремлюються 2 взаємопов’язані (за ре-
зультатами кореляційного аналізу) групи змінних: 1) сім’я і родичі, кохана людина, друзі 
і знайомі, відпочинок і дозвілля, здоров’я; 2) громадська діяльність, навчання, наукова 
робота, особистісний розвиток, робота. Умовно їх можна охарактеризувати як цінності 
«задоволення» і цінності «досягнення» відповідно. А для студентів-другокурсників 
магістеріуму чітко виявляються 4 групи змінних: 1) відпочинок, дозвілля, друзі, знайомі, 
сім’я, родичі; 2) наукова робота, навчання; 3) робота, особистісний розвиток, кохана 
людина; 4) громадська діяльність. Тобто група цінностей «досягнення» для магістрів 
розділяється на цінності досягнення у науці, роботі, та у громадській діяльності.

На підставі проведеного дослідження можна прийти до висновку, що серед усіх 
опитаних соціологів-першокурсників у середньому найбільшою мірою виражена 
доброзичливість і відкритість до досвіду. Приблизно однакові середні значення на-
брали екстраверсія, чесність і нейротизм. Серед усіх рис найменший рівень сумлінності. 
Також можна зробити висновок, що за розподілом деяких особистісних рис і ціннісних 
орієнтацій студенти-соціологи НаУКМА різних років вступу відрізняються між собою 
і від студентів-соціальних працівників НаУКМА. Для соціологів-першокурсників бака-
лаврату 2010–2012 років вступу загалом притаманна така ієрархія ціннісних орієнтацій 
щодо основних сфер життя: 1) особистісний розвиток; 2) сім’я, родичі; 3) друзі, знайомі, 
4) кохана людина; 5) відпочинок, дозвілля; 6) навчання; 7) здоров’я; 8) робота; 9) гро-
мадська діяльність; 10) наукова робота. Однак структура ієрархії ціннісних орієнтацій 
щодо основних сфер життя є відносно стабільною для студентів-соціологів НаУКМА 
різних років вступу і суттєво не змінюється з часом навчання.
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PERSONALITY TRAITS AND VALUE ORIENTATIONS 
OF SOCIOLOGY STUDENTS OF NAUKMA

D. O. Khutkyi
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Voloska Str., 8/5, Kyiv, Ukraine, 04070,

e-mail: khutkyy@gmail.com

The analysis of structure of personality traits and value orientations of sociology 
students of National University of «Kyiv-Mohyla Academy» is conducted in the article. In 
the last few decades, a wide range of variables has been discussed as antecedents of objective 
career success. The joint analysis of individual and values variables is particularly important 
for advancing our knowledge of career orientations because careers are shaped not only by 
individuals’ characteristics and actions, but also by the organizational and societal contexts 
in which they are embedded. For advancing career theory, it is therefore necessary to build 
more culturally sensitive theoretical models that can better explain when and where individual 
differences affect objective career success across diverse cultural contexts.The research 
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was carried on the basis of empirical data of three representative monitoring quantitative 
surveys, where respondents anonymously fi lled in questionnaires. The manifestations of 
personality traits and the hierarchies of value orientations towards main spheres of life have 
been revealed. The comparative analysis of the manifestations among undergraduate students 
of different years of enrollment and graduate students, as well as among students of two 
professions has been conducted.

Keywords: personality traits, value orientations, students, sociologists.

ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ НАУКМА

Д. О. Хуткий 

Киевский международный институт социологии,
ул. Волоская, 8/5, г. Киев, Украина, 04070,

e-mail: khutkyy@gmail.com

В статье проведен анализ структуры личностных черт и ценностных ориентаций 
студентов-социологов Национального университета «Киево-Могилянская академия». 
Исследование выполнено на основании эмпирических данных трех репрезентативных 
мониторинговых количественных опросов, проведенных методом анонимного анкети-
рования. Выяснено проявления личностных черт и иерархии ценностных ориентаций 
относительно основных сфер жизни. Выполнен сравнительный анализ проявлений 
среди студентов бакалавриата разных годов поступления и студентов магистериума, 
а также среди студентов двух специальностей.

Ключевые слова: личностные черты, ценностные ориентации, студенты, соци-
ологи.
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УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ В СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО 

Т. В. Скорик, І. C. Шевченко 

Чернігівський національний технологічний університет, 
вул. Незалежності, 68, м.Чернігів, Україна, 14026,
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У статті розглянуто особливості соціальної інтеграції осіб літнього віку шляхом 
включення їх до освітнього простору університетів; узагальнено досвід «університетів 
третього віку» в Україні та за кордоном; наведено результати емпіричного дослідження 
соціально-педагогічного ефекту «університету третього віку».

Ключові слова: геронтосоціологія, людина літнього віку, соціальна інтеграція, 
університет третього віку.

Постановка проблеми. Старіння населення є однією із глобальних проблем у 
сучасному світі, тому суспільство має взяти на себе зобов’язання вирішити проблеми 
соціального захисту та матеріального забезпечення цієї категорії людей. Ці питання 
вирішуються як на рівні держави, науки, так і на рівні різних соціальних інститутів. 
Так, геронтоcоціологія спрямовує свої зусилля на пошук шляхів оптимізації становища 
літніх людей у сучасному суспільстві, аналізу соціальних детермінант біологічного 
та психологічного старіння, впливу різних факторів на прискорення чи уповільнення 
процесів старіння.

На думку одного із провідних геронтосоціологів В. Д. Альперовича [1], соціальні 
проблеми людей літнього віку, їх соціальний статус, місце у сучасному суспільстві, в 
соціальній структурі різних соціальних систем, в сім’ї, взаємодія з іншими віковими гру-
пами, зміни в структурі особистості – все це стає предметом спеціальних соціологічних 
досліджень. Нині ці питання перебувають у центрі уваги багатьох соціальних інститутів 
і дослідницьких програм, спрямованих на наукове обґрунтування та розроблення 
стратегій забезпечення самореалізації людини літнього віку в сучасному суспільстві.

Проблема самореалізації в старості є не тільки науково актуальною, але й життєво 
значущою, оскільки традиційно старість сприймається як вік втрат, туги і самотності. У 
зв’язку з цим відбувається постійний пошук нових форм, методів та технологій соціальної 
роботи з людьми літнього віку з метою якомога більш ефективного вирішення проблем 
соціальної адаптації та інтеграції. Однією із новітніх форм соціальної роботи з людьми 
літнього віку є надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», 
яку можна розглядати як одну із сучасних форм соціальної інтеграції осіб літнього віку. 

Актуальність дослідження «Університету третього віку» як інноваційної моделі 
інтеграції людей літнього віку обумовлюється широким розповсюдженням даної по-
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слуги як на громадський засадах, так і на рівні державних установ, з одного боку, а 
з іншого – відсутністю емпіричних досліджень особливостей самореалізації людини 
літнього віку в умовах «Університету третього віку», які дозволили б узагальнити та 
уніфікувати існуючі напрацювання даного напрямку соціальної роботи.

Стан розроблення проблеми. Останнім часом з’явилося чимало наукових 
публікацій, що характеризують соціальне та психологічне самопочуття людей літнього 
віку, їхній спосіб життя, участь у громадській роботі та особливості соціальної роботи 
з ними. Ці проблеми аналізують у своїх працях З. Бутуєва, І. Мечников, В. Фролькіс, 
М. Єрмолаєва, Т. Козлова, О. Краснова, О. Лідерс, Є. Холостова, В. Шапіро, 
Т. Коленіченко та ін.

Значно підвищився інтерес науковців стосовно досліджень освіти дорослих: 
О. Вербицький, С. Вершловський, М. Громкова, С. Змєєв, Ю. Кулюткін, Г. Сухобсь-
ка й ін. Проте розробленість проблеми освіти людей літнього віку на сьогодні є не 
достатньою. Існують окремі публікації, що висвітлюють теорію й практику навчан-
ня, особливості, специфічні форми й методи: О. Агапова, О. Огієнко, Л. Лук’янова, 
Т. Кононигіна, А. Капська, Т. Скорик та ін.

Мета статті – дослідження соціально-педагогічного ефекту соціальної послуги 
«Університет третього віку» як сучасної моделі інтеграції осіб літнього віку у сучас-
ному суспільстві.

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що вперше емпірично 
досліджено компоненти навчального процесу «Університету третього віку», визначено 
освітні інтереси людей літнього віку, пріоритетні форми та методи навчання людей 
літнього віку, проаналізовано соціально-педагогічний ефект «Університету третього 
віку» як сучасної моделі інтеграції людей літнього віку в сучасному суспільстві загалом.

Теоретична значущість дослідження полягає у теоретичному осмисленні та науко-
вому обґрунтуванні освітнього простору «Університету третього віку» як інноваційної 
форми соціальної роботи, спрямованої на поліпшення якості життя літніх людей.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Визнаючи питання старіння одним з головних досягнень і, вод-
ночас, одним з основних викликів XX сторіччя, Організація Об’єднаних Націй провела 
у 1982 році Всесвітню асамблею з проблем старіння, а Генеральна Асамблея схвалила 
Міжнародний план дій щодо проблем ста ріння. У 1990 році Асамблея проголосила 
1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку, а через рік прийняла «Принципи ООН 
стосовно людей похилого віку», на реалізацію яких спрямована соціальна робота з даною 
категорією населення. Принципами соціальної роботи з людьми літнього віку було визна-
чено: незалежність; участь, що передбачає бути залученими до життя суспільства, брати 
активну участь у розробці й здійсненні політики, яка безпосеред ньо стосується їхнього 
добробуту, ділитися своїми знаннями і досвідом з представниками молодого покоління 
та інше; догляд; реалізація внутрішнього потенціалу, тобто можливість для всебічної 
реалізації свого по тенціалу та інше; гідність [2]. Ці принципи лежать в основі методів, 
технологій та відповідних форм соціальної роботи з людьми похилого віку.

Серед основних форм соціальної роботи з людьми літнього віку виділяють: 
матеріальну допомогу, яка включає пенсії та допомоги; натуральну підтримку у 
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вигляді продуктів харчування, палива, медикаментів, засобів гігієни тощо; покращен-
ня соціальних умов, соціальне обслуговування вдома та в стаціонарних установах; 
психолого-соціальну підтримку у вигляді консультацій різного характеру; організацію 
культурного дозвілля; освітні послуги тощо. Так, однією з активних форм соціальної 
адаптації людей літнього віку до нових умов життєдіяльності може бути залучення до 
освітніх форм діяльності, що спрямовані на саморозвиток та самореалізацію особи 
літнього віку в освітньому середовищі.

Освіта людей літнього віку виступає структурним елементом безперервної освіти 
та має власні концептуальні засади, які вимагають врахування характерних психофізі-
ологічних змін особи при оптимально-позитивному старінні. До таких змін відносять 
уповільнення реакцій при більшій і швидшій стомлюваності, погіршення здатності до 
сприйняття, звуження обсягу та зменшення тривалості зосередження уваги, труднощі 
розподілу і переключення уваги, зниження здатності до концентрації уваги, підвищена 
чутливість до сторонніх перешкод, деяке зменшення можливостей пам’яті, ослаблення 
тенденції до «автоматичного» запам’ятовування, труднощі відтворення отриманої ін-
формації. Зважаючи на такі особливості необхідно структурувати програму навчання та 
враховувати психолого-педагогічні умови організації процесу навчання людей похилого 
віку. Так, викладач у своїй діяльності керується такими вимогами:

– створення позитивної, комфортної атмосфери навчання;
– врахування досвіду студентів;
– вияв поваги, толерантності, врахування вікових фізіологічних та психічних 

порушень слухачів;
– вивчення потреб та інтересів студентів, та на їх підставі розроблення про-

грами й змісту навчання;
– залучення студентів до розроблення програми навчання та проведення за-

нять (особливо практичного спрямування);
– постійний моніторинг занять з метою коригування змісту і методів навчання 

[3, с. 95–96].
Освіта людей літнього віку від початку базувалася на навчальних програмах для 

дорослих, які згодом були модифіковані, шляхом введення специфічних дисциплін для 
людей похилого віку. На сьогодні в східно- та західноєвропейських країнах існує багато 
різних за структурою моделей науково орієнтованої неперервної освіти. У навчальних 
програмах, розроблених для старших дорослих, використовуються різні терміни: навчан-
ня старших дорослих, університети третього віку, наукова неперервна освіта для старших 
дорослих. Структура програм для студентів поважного віку залежить від національних, 
регіональних умов, кадрового забезпечення та фінансування. У деяких країнах навчання 
людей третього віку інтегроване переважно в університетах (Австрія, Німеччина, Поль-
ща), в інших країнах є автономним (Італія) або кооперативно прив’язаним до університетів 
(Словенія). Але загалом моделі освіти, терміни, структури програм відображають види 
інституцій, які сприяють, або забезпечують освіту людей похилого віку та їх мету, яку 
вони ставлять зараз перед собою чи ставили на момент створення.

Спочатку університети третього віку були інституцією, яка набула поширення на 
франкомовних територіях, зокрема у Франції, Бельгії, Швейцарії, Квебеку, а згодом 
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розповсюдилась і в європейських та скандинавських країнах: Італії, Іспанії, Польщі, 
Швеції, Фінляндії. На початку 80-х років університети третього віку поширились в 
англомовних країнах: Великій Британії, а пізніше і в Австралії, Новій Зеландії, на 
Мальті та Кіпрі. Звісно, в кожній країні, в тій чи іншій мірі, трапляються розходження в 
організації та впровадженні ідеї навчання людей літнього віку, але основні передумови 
навчання спільноти третього віку залишаються загальними. 

Міжнародний досвід реалізації «Університетів третього віку» узагальнено може 
бути відображений у 5 моделях [4]: західноєвропейська або »Vellas»-модель, яка тісно 
пов’язана з університетом, або є його складовою частиною; англосаксонська модель, 
яка особливо практикується в Великій Британії та різних англомовних країнах, де до-
мінантною рисою є самоорганізація в навчанні; північноамериканська франкомовна 
модель наслідує »Vellas»-модель, проте з вагомою участю студентів у плануванні курсів; 
південноамериканська модель на основі »Vellas» із залученням до навчання переважно 
всього населення літнього віку; китайська модель сфокусована на житті спільноти та 
збереженні традиційної культури.

Аналіз літератури стосовно досвіду реалізації університету третього віку дав мож-
ливість з’ясувати, що вперше методологія створення «Університетів третього віку» в 
Україні була розроблена інститутом геронтології в 1985 році для підприємств радянського 
періоду як підготовка людей передпенсійного віку до виходу на пенсію та збереження 
при цьому соціальної активності, але на сьогодні вона практично не реалізовується [5].

Сучасний стан реалізації «Університетів третього віку» характеризується двома 
рівнями: державним та недержаним. До першого можна віднести обласні, муніципальні, 
районні управління і територіальні центри та їх партнерів, на базі яких реалізується 
«Університет третього віку». Вищі навчальні заклади виступають партнерами терито-
ріальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в містах 
Чернівці – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, в Дніпро-
петровську – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, в Дніпродзержин-
ську – Дніпродзержинський державний технічний університет, у Львові – Львівський 
державний університет фізичної культури, у Кременчузі – Кременчуцький інститут 
Дніпропетровського університету економіки і права, в Чернігові – Чернігівський на-
ціональний технологічний університет. Стосовно представників недержавної форми 
власності, то в Україні представлені «Університети третього віку» засновані: 

1) національними громадськими організаціями:
– «Університет третього віку» в Києві за сприяння громадського руху «Кияни 

передусім!» та Віктора Пилипишина; 
– три Університети для людей похилого віку – в містах Львів, Стрий та Івано-

Франківськ, що діють при «Справі Кольпінга» України («Справа Кольпінга» 
– недержавна громадська організація християнсько-соціального напрямку);

2) рухами або благодійними фондами в партнерстві з іноземними спонсорами, 
наприклад представником засад співпраці національних та іноземних недержавних 
організацій є «Школа для тих, кому за... 70» (м. Харків). Її організатори – німецький 
фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та Всеукраїнський благодійний фонд 
«Турбота про літніх в Україні»; 
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3) фінансовими структурами, прикладом організації є експеримент соціальної 
стратегії банку «Надра», який відкрив перший фінансовий Пенсійний клуб. У цьому 
клубі представники старшого покоління можуть отримувати безкоштовні консультації 
з питань фінансів і заощаджень, а також приємно проводити час у колі своїх товаришів, 
заводити нові знайомства, обговорювати останні новини і навіть займатися творчістю; 

4) навчальними закладами недержавної форми власності, зокрема Навчально-на-
уковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти з жовтня 2009 року 
розпочав навчання осіб «третього віку»; 

5) фізичними особами. Саме так була створена Комп’ютерна академія – сайт, на 
сторінках якого можна знайти відповіді на багато питань про користування ПК та Ін-
тернетом. Проект «Комп’ютерна академія для пенсіонерів» створив військовий лікар 
на пенсії – Сергій Георгійович Авдевнін. 

Отже, система «університетів» є досить широко розповсюдженою, але на сьогодні 
недостатньо емпіричних матеріалів, які дали б змогу уніфікувати напрацьований досвід, 
створити методичну базу, яка б організувала процес створення «Університетів третьо-
го віку» як інноваційної форми соціальної роботи з людьми літнього віку та сучасної 
моделі інтеграції людей літнього віку у суспільство.

Ми провели експериментальну роботу з метою дослідження соціально-педаго-
гічного ефекту «Університету третього віку», що реалізується на базі Чернігівського 
національного технологічного університету. Базою емпіричного дослідження були дві 
групи слухачів, що перебувають на обслуговуванні у Деснянському та Новозаводсько-
му територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
районної в місті Чернігові ради. При цьому генеральну сукупність становили особи, які 
перебувають на обліку в територіальному центрі та виявили бажання стати слухачами 
«Університету третього віку», а вибіркову сукупність, 90 осіб, сформували слухачі 
«Університету третього віку», які відвідували заняття протягом двох навчальних років. 

Серед компонентів навчального процесу в «Університеті третього віку» можна ви-
ділити: змістовий; цільовий; стимулюючо-мотиваційний; організаційно-регулюючий; 
оціночно-результативний.

Дослідження соціально-педагогічного ефекту «Університету третього віку» як ана-
лізу сукупності вказаних компонентів навчального процесу здійснювалось на основі 
методики анкетування С. П. Архипової, спрямованої на дослідження соціально-педаго-
гічного ефекту курсів підвищення кваліфікації, адаптованої нами до умов «Університету 
третього віку» [6, с. 85] та методики глибинного інтерв’ювання на основі низки критеріїв. 
Ми виділили такі критерії аналізу соціально-педагогічного ефекту «Університету третьо-
го віку»: мотиваційний; організаційний; змістовий; методологічний; результативний.

Ці критерії характеризуються низкою показників, зокрема мотиваційний критерій, 
досліджуваний на основі глибинного інтерв’ювання включає такі показники:

• Загальний рівень організації навчання.
• Ставлення до навчання загалом.
• Мотив відвідування «Університету третього віку».

Організаційний критерій розкриватиметься на основі таких показників, як: форма 
навчання; місце навчання; час проведення занять; зручність занять.
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Змістовий критерій включає такі показники: пріоритетні джерела інформації; 
рівень отримання загальнокультурних знань; рівень отримання знань, які сприяють 
особистісному зростанню; рівень отримання навичок спілкування; пріоритетні освітні 
напрямки.

Методологічний критерій включає такі показники: актуальність питань, що роз-
глядаються; доступність та чіткість викладу матеріалу; використання новітніх засобів 
при організації навчання; рівень особистої активності (активні методи навчання); 
необхідність оцінювання в процесі навчання.

Результативний критерій включає такі показники: зростання рівня самооцінки 
людини похилого віку; рівень знань; можливість практичного застосування отриманих 
знань. 

Означені критерії дали можливість визначити, що основними мотивами людей 
похилого віку стосовно участі в «Університеті третього віку» були: необхідність запов-
нення вільного часу у 48,7% респондентів; в цілому позитивне ставлення до навчання 
та надана можливість навчатись з боку територіального центру у 80% опитаних; праг-
нення спілкуватись та розширити коло знайомих – у 12,3%. 

Аналіз переваг у виборі форм занять показав, що ефективними та найбільш ефек-
тивними формами виступають:

- індивідуальні заняття – для 16,7% опитаних, 
- дискусії – для 30% опитаних,
- лекційні та практичні заняття – для 53,3% опитаних. 

Ми встановили, що основною причиною пропусків занять є особисті проблеми 
(66,7%) та відсутність інтересу до теми конкретного заняття(23,3%). 

Показник пріоритетного місця проведення занять встановив, що пріоритетним для 
44,6% опитаних є проведення занять в різноманітних установах, залежно від теми за-
нять. Але також можливими є проведення занять, як в територіальному центрі 24,3%, 
так і в спеціалізованому навчальному закладі 31,1%.

Змістовий критерій ми досліджували на основі оцінки діяльності «Університету 
третього віку» за напрямами:

– Отримання загальнокультурних знань – 38,3% оцінюють на відмінно.
– Отримання знань, які сприяють особистісному зростанню – 81,7% оцінюють 

на відмінно. 
– Отримання навичок спілкування – 40% оцінюють на відмінно.
У процесі дослідження ми визначали, що перевага надається знанням в галузі 

охорони здоров’я, правовим, в області психології, а також знанням, які спри-
яють формуванню світоглядних позицій та мистецьким знанням. 

Методологічний критерій відобразив показники:
– чіткість і якість викладу матеріалу – 95% респондентів задоволені повністю;
– проблемність (актуальність) тем – 63,3% респондентів задоволені повністю, 

30% опитаних задоволені частково;
– доступність матеріалу для розуміння – 91,7% опитаних задоволені повністю;
– використання технічних засобів – 66,7% задоволені повністю, 28,3% задо-

волені частково, що вказує на недолік;
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– самостійний вибір тем – 25% задоволені повністю, 55% задоволені частково, 
що вказує на недолік;

– емоційна атмосфера – 95 % опитаних задоволені повністю.
Результативний критерій відобразив показники: 

– рівень знань – 62% слухачів зазначили, що знання та навички поглибились та 
розширились після навчання; решта слухачів вказали, що рівень їх знань і навичок 
не змінився, але їм цікавий сам процес колективного спілкування і обговорення; 

– вплив на самооцінку – 98,3% опитаних відмітили позитивний вплив навчання 
на рівень самооцінки, вони стали більш впевнено себе почувати в сучасному 
соціумі, особливо це пов’язують із набутими навичками користувача ПК та 
мережею Інтернет; 

– задоволеність від навчання – 96,7% респондентів задоволені навчанням, 
відмічають підвищення емоційного тонусу, бажання мати привабливий зо-
внішній вигляд, більш продуктивну організованість їх вільного часу.

Таким чином, проведене дослідження дало можливість визначити соціально-пе-
дагогічний ефект «Університету третього віку», який полягає у такому:

– Розширенні обсягу знань після навчання.
– Підтримці активної життєвої позиції (бажання продовжити навчання). 
– Підвищенні рівня самооцінки слухачів.
– Можливості застосування отриманих знань на практиці.
– Позитивній динаміці адаптації людини похилого віку в сучасному суспільстві. 
– Розширенні кола пізнавальних інтересів та можливостей комунікації.
– Загальному рівні задоволеності навчанням, покращенні психологічного та 

частково фізичного самопочуття.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Отже, навчання 

людей літнього віку потребує особливої уваги як з боку організаторів, так і з боку 
учасників навчального процесу. Ці особливості впливають на вибір форм та методів 
навчання, а також визначають зміст навчальних занять. Показником ефективності та 
якісного рівня навчання є прояв людиною похилого віку активної життєвої позиції, 
здатність до самоосвіти, саморозвитку, збереження позитивного життєвого тонусу, 
бажання вести здоровий спосіб життя, прояв інтересу до інноваційної діяльності. Як 
підтвердило проведене дослідження, більшість слухачів є активними учасниками на-
вчання, які проявляють інтерес до занять і до самостійної підготовки, здатні до сприй-
няття нового та із задоволення передають свій досвід, особливо молодому поколінню 
студентів. Це дає можливість стверджувати, що «Університет третього віку» можна 
характеризувати як одну із сучасних моделей інтеграції осіб літнього віку у сучасному 
суспільстві, яка шляхом активізації їхньої життєдіяльності в цілому поліпшує якість 
життя, а отже сприяє вирішенню демографічної проблеми активної старості.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Подаль-
шого дослідження потребують теоретичні дослідження проблем старіння; пошук но-
вих шляхів соціальної адаптації людей літнього віку; вирішення проблем підготовки 
фахівців, що працюють із людьми літнього віку; дослідження соціальних інститутів, 
що надають послуги людям літнього віку тощо.
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UNIVERSITY OF THE THIRD AGE AS MODEL OF SOCIAL 
INTEGRATION OF PEOPLE OF ADVANCED AGE 

IN MODERN SOCIETY

T. V. Skoryk, I. S. Shevchenko

Chernihiv National Technological University,
Nezalezhnosti Str., 68, Chernihiv, Ukraine, 14026,

e-mail: tamskorik@yandex.ru

In the article it is considered features of social integration of people of advanced age 
by their inclusion in educational space of university; generalized experience of Universities 
of the third age in Ukraine and abroad; the results are adduced of empirical research of the 
socio-pedagogical effect «university». A University of the Third Age is a learning cooperative 
of older people, which enables members to share many educational, creative and leisure 
activities. Activities are organised mainly in small groups that meet regularly, often in each 
other’s homes. Members, through sharing their knowledge, skills and experience, learn from 
each other. The dynamics of social changes causes a constant need of education, development 
of competences, and more and more often requalifi cation, which force adult people to 
make an effort to educate themselves in different forms. Elderly people can use their free 
time for social, educational as well as physical activity. Universities of the Third Age, by 
creating proper conditions for development, education and integration, constitute the right 
space for meetings and self realization of retired people. The aims and guiding principles 
of the University of the Third Age are: to encourage and enable older people no longer in 
fulltime paid employment to help each other to share their knowledge, skills, interests and 
experience; to demonstrate the benefi ts and enjoyment to be gained and the new horizons to 
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be discovered in learning throughout life; to celebrate the capabilities and potential of older 
people and their value to society.

Keywords: gerontosociologiya, person of advanced age, social integration , University 
of the Third Age.

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА КАК МОДЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Т. В. Скорик, И. С. Шевченко 

Черниговский национальный технологический университет, 
ул. Независимости, 68, г. Чернигов, Украина, 14026,
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В статье рассмотрено особенности социальной интеграции людей пожилого воз-
раста путем включения их в образовательное пространство университета; обобщено 
опыт университетов третьего возраста в Украине и за рубежом; предложено результаты 
эмпирического исследования социально-педагогического эффекта «университета».

Ключевые слова: геронтосоциология, человек пожилого возраста, социальная 
интеграция, университет третьего возраста.
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ГЕНДЕРНА СЕГРЕГАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

І. В. Єфанова, Т. О. Марценюк

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
 вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04655, 

e-mail: iyefanova@yahoo.com; tarakuta@gmail.com 

У статті розглянуто законодавче регулювання гендерної рівності на ринку 
праці України, проаналізовано гендерні відносини на ринку праці загалом та в сфері 
інформаційних технологій (ІТ) зокрема. Пропозицію праці в IT-сфері досліджено на 
основі резюме із українського сайту Head Hunter, а особливості гендерної сегрегації 
в ІТ сфері України – на матеріалі глибинних інтерв’ю з працівниками і працівницями 
ІТ компаній.

Ключові слова: ринок праці, інформаційні технології (ІТ), гендерні відносини, 
гендерна сегрегація, Head Hunter. 

Інформаційні технології (ІТ) вважаються однією з найбільш перспективних для 
України сфер розвитку ринку праці. Так, найостанніші дані Міжнародного кадрового 
порталу Head Hunter Україна (за квітень 2014 року) свідчать про те, що ІТ – одна із 
тих професійних сфер ринку праці, де наявний попит на трудові ресурси [1]. Тобто, ІТ 
фахівці мають можливість працевлаштуватися, що значно складніше зробити, напри-
клад, юристам чи економістам. Окрім того, результати дослідження українського ринку 
праці за перше півріччя 2013 року в IT сфері, проведеного аналітичним департаментом 
рекрутингового агентства «Luxoft Personnel» спільно з аналітиками кар’єрного порталу 
«it.rabota.ua», переконують, що дана галузь «найбільш динамічно розвивається, щорічно 
зростає на 20–25%» [2].

У ситуації можливостей працевлаштування і кар’єрного зростання у ІТ сфері по-
стає питання присутності у ній жінок. Для українського ринку праці досі актуальною 
залишається проблема гендерної сегрегації. Жінки і чоловіки зосереджені у різних 
професійних сферах, причому чоловіки займають більш престижні та високооплачувані 
посади. Винятком не є також і сфера інформаційних технологій, у якій жінок значно 
менше, ніж чоловіків. Окрім того, ІТ галузь характеризується також і горизонтальною 
сегрегацією: зазвичай жінки працюють на посадах, що більшою мірою передбачають 
роботу з людьми. 

Стереотипи, що наявні в суспільстві через особливості гендерної соціалізації, 
сприяють відтворенню гендерної нерівності. Наприклад, жінки схильні нижче оціню-
вати свої математичні здібності [3]. У результаті спрацьовує, у тому числі, стереотип 
поведінки працівників, коли жінки навіть не вступають у боротьбу з чоловіками за 
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робочі місця у престижних сферах. Відповідним прикладом є сфера інформаційних 
технологій, одна із галузей, на які був найбільший попит серед чоловіків на порталі 
«hh.ua», за даними дослідження 2012 року [4, с. 91]. Водночас, специфіка роботи у 
сфері ІТ (можливість працювати дистанційно і за гнучким графіком), має сприятливі 
умови праці для жінок з дітьми.

Беручи до уваги вищезазначені чинники, було вирішено зосередитися саме на ви-
вченні гендерної сегрегації у ІТ сфері. Стаття має на меті з’ясувати ознаки гендерної 
сегрегації у сфері інформаційних технологій в Україні. Для початку здійснено теоре-
тико-методологічний аналіз гендерної сегрегації на ринку праці загалом та сфері ІТ 
зокрема. Окрім того, охарактеризовано гендерні стереотипи, притаманні працедавцям 
і аплікантам та апліканткам під час відбору для працевлаштування, а також виявлено 
суб’єктивну оцінку працівниць стосовно соціальних гарантій на робочих місцях тощо. 

Емпіричний матеріал статті – резюме потенційних працівників і працівниць у сфері 
ІТ інтернет-порталу «hh.ua» (станом на 5 листопада 2013 року), а також 10 глибинних 
напівструктурованих інтерв’ю1 з працівниками і працівницями з досвідом роботи в 
ІТ-відділах чи ІТ-компаніях. Глибинні інтерв’ю та зібрані кількісні дані з інтернет-
порталу «hh.ua» було проаналізовано з використанням інтерпретативної парадигми, а 
саме шляхом класифікації та систематизації отриманих даних згідно із такими аспек-
тами: етап працевлаштування; ставлення керівників до респондентки як співробітниці; 
ставлення колег респондентки до нього/неї як співробітниці; характер неформального 
спілкування у колективі; наявність корпоративних інструкцій в компанії, що регламен-
тують поводження чоловіків та жінок і надання соціальних гарантій.

Гендерна сегрегація ринку праці в Україні. Передусім, доцільно зауважити, 
що ринок праці є гендерованим. Про це зазначають не лише західні дослідники (як-
от, соціолог Майкла Кіммел [5]), а й низка пострадянських дослідниць і дослідників 
ринку праці [6; 7; 8; 9; 10]. Гендерні аспекти ринку праці в Україні вивчалися у рамках 
великого міжнародного проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» [11], у публі-
каціях якого можна знайти чималу кількість досліджень. В Україні гендерна сегрегація 
ринку праці досліджується переважно загально, доволі рідко стосується певних галузей, 
зокрема, і ІТ сфери. 

Для початку подивимося на статистику стосовно зайнятості жінок і чоловіків в 
українському суспільстві. Згідно з даними Державного комітету статистики України, 
у 2012 році приблизно 59% жінок і 71% чоловіків працездатного віку були зайнятими 
на ринку праці [12, c. 66]. Окрім того, жінки на рівні з чоловіками здобувають вищу 
освіту. Серед тих, хто навчалися у вищих закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації станом на 
2012–2013 навчальні роки жінки становили близько 53% [12, c. 50]. Освіта ж є певним 
«трампліном» до зайнятості, передбачає кращий доступ до ринку праці. Але як резуль-
тат, різниця в оплаті праці жінок і чоловіків – 22% (жінки отримують, в середньому, 
78% зарплати чоловіків) [12, c. 74]. Очевидно, що освіта повинна бути тим соціальним 
ресурсом, який сприяє висхідній соціальній мобільності у суспільстві – просуванням на 
кращі робочі позиції, отримання більшого матеріального прибутку. Освіта – це одна із 

1 У тексті статті імена респонденток змінено з етичних міркувань. 
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сфер публічного життя, яка після довгої боротьби жінок за свої права, стала доступною 
для них. Натомість на прикладі української сфери зайнятості ми бачимо, що високий 
рівень освіти українських жінок залишається незатребуваним у вітчизняній економіці. 

У цьому дослідженні використовуватимуться фахові поняття стосовно гендерної 
сегрегації ринку праці. Горизонтальна гендерна сегрегація сфери зайнятості – це один із 
індикаторів гендерної нерівності на ринку праці, який передбачає існування так званих 
типових «чоловічих» і «жіночих» професій у суспільстві. Під вертикальною сегрега-
цією розуміється нерівність між чоловіками та жінками щодо посад. Причому вона 
має різні форми. Явище перешкоджання просуванню жінок на престижніші та більш 
оплачувані робочі місця західні дослідниці та дослідники називають «скляною стелею» 
та «липкою підлогою» [5]. «Скляна стеля» – це штучно створені бар’єри, причиною 
яких є упередження щодо працівниць організацій, які перешкоджають кар’єрному рос-
ту. «Липка підлога» – також бар’єри, але які утримують жінок на низькооплачуваних 
і малопрестижних роботах.

Аналізуючи механізми гендерування ринку праці, варто зазначити про результат 
– спрямування чоловіків і жінок у дві полярні течії економічної активності – продук-
тивну і репродуктивну працю [10, с. 77–96]. Продуктивна праця – робота у публічній 
сфері життя суспільства, за яку передбачено матеріальну винагороду, і яка стосується 
виробництва товарів, послуг тощо на користь суспільства. Репродуктивна праця – 
робота (найчастіше безоплатна) у сфері домашнього господарства, яка закріплена за 
жінками, і передбачає народження і виховання дітей, догляд за іншими членами ро-
дини, підтримка функціонування домогосподарства (приготування їжі, миття посуду, 
прибирання помешкання тощо). 

Окрім того, у статті «Домогосподарка чи бізнес-леді: неолібералізм і пострадянські 
жіночі ідентичності» дослідниця Тетяна Журженко [15], стверджує, що після розпаду 
Радянського Союзу відбувся розрив контракту «працюючої матері» з державою як 
наслідок реорганізації систем соціального відтворення і перерозподілу функцій між 
сім’єю, державою і ринком, що спричинило необхідність пошуку нових економічних 
стратегій для жінок. У нових умовах ринку жінки постали перед вибором двох іден-
тичностей західного зразка, проте жодна з них не могла бути повноцінно реалізована в 
українських реаліях: набуття ідентичності домогосподарки не було можливим у зв’язку 
з неможливістю чоловіка бути економічно відповідальним за всю сім’ю, а ідентичність 
ділової жінки зустрічала спротив патріархатних стереотипів суспільства. У роботі варто 
виділити проблему економічної маргіналізації жінок, а також політизацію гендерних 
відмінностей: соціально-економічні права жінок під час реформ були принесені в жерт-
ву, а після їх закінчення маргінальне становище жінок і їхня політична виключеність 
були лише закріплені. Відповідно в рамках нової концепції ринку «чоловіче» проти-
ставлялося «жіночому» як більш раціональне та ефективне.

Дослідники І. Мальцева та С. Рощин розглядають роль впливу гендерних стереоти-
пів на процеси гендерної сегрегації в суспільстві [9, c. 7–50]. У праці обстоюється 
думка, що гендерна сегрегація є результатом не лише дискримінації, але й самовідбору 
самими аплікантами на роботу. Таким чином, якщо стереотипи позиції (роботодавця) 
є за характером дискримінаційними (наприклад, припущення, що поєднання обов’язків 
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на роботі та сім’ї зменшить кількість зусиль жінки на роботі та її прагнення до кар’єри), 
то стереотипи поведінки стосуються вже безпосередньо працівників (особи можуть 
обирати діяльність з меншими трудовими зусиллями чи боятися змагання за посаду з 
чоловіками, чи мати низьку самооцінку щодо власних можливостей). Також дослідники 
звертають увагу на наявність ефекту «натовпу» на ринку праці. У той час, коли жінки 
обмежені в доступі до певних професій, чоловіки – вільні в своєму виборі; серед про-
фесій, що лишаються для жінок, заробітна платня є відчутно нижчою. 

Надалі доцільно дізнатися, яким чином сучасна українська держава регулює ген-
дерні відносини на ринку праці, беручи до уваги зазначені вище ознаки гендерної 
сегрегації ринку праці: розрив в оплаті праці, вертакальну і горизонтальну сегрегацію 
ринку праці, закріплення саме за жінками репродуктивної праці. 

Законодавче регулювання гендерної рівності на ринку праці в Україні. 
Українська держава прийняла низку законодавчих актів, що регламентують механізми 
досягнення гендерної рівності на ринку праці. Конвенція ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) містить окрему статтю 11 про розв’язання 
проблем дискримінації жінок при працевлаштуванні, наголошуючи на тому, що жінки 
повинні мати однакові з чоловіками можливості при наймі на роботу, мати однакові 
критерії прийому на роботу, рівну винагороду за однакові види робіт та еквівалентну 
оцінку якості роботи тощо [17]. 

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» 
(від 8 вересня 2005 року) [18], розділ 4 «Про забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків у соціально-економічній сфері» регулює надання рівних прав і мож-
ливостей жінкам і чоловікам на ринку праці. У статті 17 цього Закону увагу зосереджено 
на забезпеченні чоловікам та жінкам рівних прав і можливостей «у працевлаштуванні, 
просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці» [18]. Крім цього, 
закон зазначає правові обов’язки роботодавців для забезпечення дружнього до сім’ї 
середовища: створювати умови, що дозволятимуть жінкам і чоловікам поєднувати 
трудову діяльність та сімейні зобов’язання; гарантувати однакову оплату праці жінок 
та чоловіків за умов однакової кваліфікації та однакових умовах праці; створювати 
безпечні умови праці для життя та здоров’я співробітників; вживати заходів, що б уне-
можливили виникнення ситуацій сексуального домагання. Також у статті 17 прописані 
заборони стосовно надання переваги певній статі при працевлаштуванні, формулювання 
запитань, що стосуються особистого життя аплікантів (сімейних планів тощо). 

 Іншим законодавчим документом є Конституція України від 28 червня 1996 року 
у Розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», а саме стаття 24, що 
гарантує всім громадянам однакове трактування та імплементацію конституційних 
прав і свобод, надає рівні можливості чоловікам та жінкам у сфері праці та регламентує 
використання спеціальних заходів щодо охорони праці, отримання рівної винагороди за 
однакові види робіт, забороняє існування привілеїв чи обмежень за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічності, соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за ознаками мови чи іншими ознаками 
[19]. Кодекс законів про працю України, стаття 2-1 гарантує забезпечення державою 
рівності трудових прав «незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
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расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин» [20].

Отже, на офіційному рівні Україна визнала важливість забезпечення рівних прав 
і можливостей для жінок і чоловіків і доклала зусиль, аби прийняти відповідне зако-
нодавство. Але постає питання реальної ситуації із забезпеченням гендерної рівності 
на ринку праці України. 

Гендерна сегрегація у ІТ сфері: результати міжнародних досліджень. Резуль-
тати досліджень міжнародного становища жінок у ІТ професії в США свідчать про 
гендерну поляризацію робочих позицій [21]. Зокрема, станом на 2001 рік жінки ста-
новили лише 25% робочої сили в цій галузі в Європі, а також 20% – у США. Окрім 
того, автор зазначав про наявність вертикальної гендерної сегрегації (раніше зазначе-
ного у цій статті явища «скляної стелі»), у результаті чого жінки були зосереджені на 
позиціях середнього рівня. Запропоновано також пояснювальну модель факторів, що 
мали вплив на кар’єру жінок в ІТ. Вплив структурних та соціальних чинників визнача-
ють особливості окремих залежних змінних: вибору кар’єри (структурні: відсутність 
рольових моделей та культура професійного розподілу в технічних освітніх програмах, 
соціальні: конфлікт сім’я-робота, соціальні очікування), кар’єрна продовжуваність 
(стійкість), кар’єрний прогрес (структурні фактори: нестача менторів і структура галузі 
ІТ, соціальні – неформальні мережі).

Вчені Дж. Бароуд (Jack J. Baroud) та М. Ігбарія (Magid Igbaria) у дослідженні 
«Оцінка впливу ефекту ґендеру на кар’єрну успішність працівників інформаційних си-
стем» надали характеристику відмінностей та спільного в аспектах людського капіталу 
– за такими ознаками, як вік, освіта, перебування на роботі та в організації, кількість 
років на позиції в інформаційних системах [22]. За результатами дослідники дійшли 
висновку, що навіть враховуючи відмінності в людському капіталі, жінки займали 
нижчі позиції, мали нижчі зарплати, а також були більш, ніж чоловіки, схильні по-
кинути організацію. 

У дослідженні Ейлін М. Траут (Eileen Trauth) «Зайва дівчина: погляд індивідуальних 
відмінностей на сприйняття жінок в ІТ» [23] оцінено зв’язок соціального конструювання 
ІТ та гендерних ідентичностей, жіночої участі в професіях ІТ. Дослідниця наголошує на 
першості та домінантності соціальних і структуральних (інституціональних) чинників 
над біологічними й психологічними, проте надає достатнього значення індивідуальним 
характеристикам, що відіграють істотну роль для особистості. В роботі розглянуті 
два основні підходи до аналізу гендерної тематики в ІТ – есенціалістський підхід, що 
ґрунтується на акцентуванні уваги на так званих «вроджених» відмінностях чоловіків і 
жінок. І соціально-конструктивістський, відповідно до якого недорепрезентація жінок 
у сфері ІТ може бути пояснена соціальним конструюванням цієї сфери як домінантно 
чоловічої, протиставляючи її так званій «фемінності» жінок і таким чином полишаючи 
їх поза участю в ІТ. 

Підсумовуючи висновки іноземних публікацій, доцільно стверджувати про 
наявність вертикальної та горизонтальної гендерної сегрегації, тенденцій до фемінізації 
деяких професійних позицій, характерного соціального конструювання особливостей 
розподілу чоловіків та жінок в ІТ сфері, що сприяють уявленням людей щодо цієї 
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галузі як домінантно чоловічої. Окрім того, зазначимо про суттєвий вплив структурних 
чинників на інтерпретацію індивідуального досвіду особистостей, згідно з чим жінки 
менш схильні робити професійний вибір стосовно ІТ сфери.

Натомість, у вітчизняних дослідженнях сфери інформаційних технологій зазвичай 
не розглядається проблема гендерної нерівності. Увагу зосереджено на економічних 
аспектах цієї сфери. Зокрема, у деяких сучасних дослідженнях, як-от, «Концепція 
розвитку освіти в галузі інформаційних технологій до 2015 року» Європейської Бізнес 
Асоціації [24], «Особливості розвитку галузі інформаційних технологій» А. Е. Литвина 
[25], репрезентативне дослідження «Вплив Інтернету на економіку України», що було 
проведене компанією GFK в червні–липні 2013 року [26] згадується радше загалом 
дискримінація саме на ринку праці. 

Таким чином, науковий доробок про сферу інформаційних технологій ще потребує 
значного доопрацювання, аналізу особливостей цієї галузі з точки зору участі в ній 
чоловіків і жінок, характеру виконуваних ними завдань, дослідження можливості 
поєднання робочих та сімейних обов’язків для працівників цієї галузі.

Гендерована пропозиція праці в IT-сфері України: на прикладі порталу Head 
Hunter. Пропозицію праці в IT-сфері України вивчено на основі даних з резюме із сайту 
HeadHunter.ua [27]. Усього було завантажено дані з 4368 резюме. Усі пошукачі мають 
вищу освіту. Кожне резюме містило ім’я та прізвище працівника, вік, досвід роботи, 
посада та очікувана зарплата. На основі статистичної інформації з зібраних резюме 
ми можемо дослідити наявність (чи відсутність) гендерної сегрегації в IT-сфері. Для 
аналізу кількісні дані були усереднені за статтю та за спеціальністю. 

Насамперед, лише проаналізувавши кількість пошукачок серед загальної кількості 
претендентів на роботу в ІТ сфері, можна стверджувати наявність горизонтальної 
сегрегації. Кількість пошукачок складає 528 осіб, тобто лише 12% від загальної кількості. 
Таким чином, фахівцями сфери інформаційних технологій є переважно чоловіки. 

Іншим аспектом гендерної сегрегації, що є яскраво вираженим у сфері ІТ, є феномен 
вертикальної сегрегації жінок і чоловіків на посадах в межах цієї галузі. Відповідно се-
ред спеціальностей, на яких значною мірою домінують чоловіки: розробка програмного 
забезпечення та веб-програмування; системне адміністрування, робота в ІТ-відділах 
підприємств, управління базами даних підприємств; 3D дизайн. 

ІТ спеціальність у суспільстві вважається традиційно «чоловічою». Чоловіки, які в 
ній працюють, сприймаються надзвичайно розумово обдарованими, такими, що мають 
виключні математичні здібності. 

Як можна побачити з рис. 1, пошукачок на роботу в ІТ галузі ринку праці найбільше 
саме у тих сферах, які стосуються людських ресурсів, координування команди чи 
продажів (на рівні 15–16%). Відповідно, на цих посадах реалізовується стереотипно 
«жіноча» риса – комунікабельність, вміння працювати з людьми. У міру ускладнення 
та підвищення вимог до знань індивідів у технічній сфері, кількість жінок на цих 
спеціальностях зменшується. Таким чином кількість жінок, що займаються розроб-
кою, складає від 2 до 8%. А серед деяких спеціальностей із розробки взагалі відсутні 
резюме від жінок. 
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Рис. 1. Розподіл резюме у IT-сфері за даними інтернет-порталу «hh.ua» 
(станом на 05.11.2013) 

Рис. 2. Співвідношення очікуваних заробітних плат від чоловіків і жінок, «hh.ua» 
(станом на 05.11.2013)
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Такий розподіл аплікантів за спеціальностями, на які вони подаються, свідчить про 
наявність стереотипів поведінки пошукачів. Індивіди своєю поведінкою відтворюють 
гендерну нерівність, що наявна на ринку праці. Адже жінки обирають спеціалізації, де 
їм меншою мірою доведеться конкурувати з чоловіками за робочі місця, що, як наслі-
док, зосереджує жінок в галузях та спеціальностях менш престижних та прибуткових 
і сприяє зростанню гендерної сегрегації.

Якщо проаналізувати очікувані зарплати пошукачок і пошукачів роботи (рис. 2), то 
доцільно зазначити про певні особливості. У деяких сферах (реклама, дизайн, управ-
ління людськими ресурсами) очікувані зарплати жінок більші за очікувані зарплати 
чоловіків. Це радше так звані традиційно «жіночі» сфери, про які уже зазначалося. 
У таких спеціальностях жінки, як правило, мають і більший досвід роботи. Для усіх 
інших спеціальностей існує суттєвий розрив в очікуваннях між чоловіками і жінками. 
Серед причин даного розриву можна назвати різницю в робочому досвіді чоловіків і 
жінок, а також вертикальну сегрегацію (наприклад, молодші та провідні програмісти).

Натомість треба також дізнатися, що думають працівниці та працівники ІТ сфери 
про гендерну сегрегацію в цьому секторі ринку праці. Для цього було проведене пілотне 
емпіричне дослідження на основі глибинних інтерв’ю. 

Гендерна сегрегація ІТ сфери: результати інтерв’ювання працівниць і 
працівників. Було зібрано 10 інтерв’ю з респондентами(ками), що працюють в ІТ-
компаніях різного розміру і мають різний досвід роботи за вибіркою доступних випадків 
та снігової кулі. Тривалість польового етапу: 10.10.2013–05.12.2013. 

Передусім, доцільно стверджувати про навність стереотипів позиції (роботодав-
ця), про що свідчить гендерно упереджене запитання під час співбесіди «Так як Ви 
дівчина, чому Ви обрали програмування?». Навряд чи роботодавець подібним чином 
запитав би у чоловіків, адже і так розуміється та «суспільно визнано», що ІТ сфера – 
саме для чоловіків. 

Респондентки зазначали, що відчували особливе ставлення до своєї особи – як по-
зитивного, так і негативного характеру. Ось приклади позитивного ставлення: «Жінки 
прикрашають колектив» (Іван, досвід роботи в ІТ 2 роки), «Дівчат там цінують, бо їх 
мало» (Марина, досвід роботи в ІТ 2 роки). Але як бачимо, таку винятковість пояснено 
стеореотипним уявленням про жінок як «прикрасу» традиційно чоловічого колективну. 
Жінок можуть сприймати при цьому як об’єкток (споглядання), а не фахівчинь із ІТ. 

Окрім краси, за жінками також закріплюється інша роль – матері. Зокрема, слова 
працівника ІТ сфери про це промовисто свідчать: «Жінки не можуть настільки ж 
якісно виконувати роботу, бо вони думають про сім’ю, дітей...Я вважаю, що до жінок 
взагалі є трохи більш поблажливе ставлення» (Максим, досвід роботи в ІТ 5 років).

Також варто відзначити наявність стереотипів поведінки (працівника), адже без-
посередня кількість жінок, що наважуються конкурувати з чоловіками за робочі місця, 
є дуже низькою.Так, Марта, досвід роботи в ІТ 1 рік, зазначає, що під час стажування 
«була єдина дівчина на стажуванні», тому після влаштування на роботу її вже всі зна-
ли. Відповідно це є прикладом недопредставленості жінок у сфері в ІТ. 

Загалом же сфера ІТ надмірно маскулінізована та асоціюється з образом чоловіка, 
що ускладнює можливість жінок працювати в цій галузі. Суб’єктивне відчуття того, що 
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ІТ – це радше «чоловіча» сфера, зазначають і деякі респондентки: «На першій роботі 
я думала, що до мене будуть ставитися якось так…навіть спідницю не носила,.. щоб 
не бачили, що я дівчина» (Христина, досвід роботи в ІТ 4 роки). Жінки часто недо-
оцінюють свої вміння та знання, ще з періоду навчання в університеті дівчата схильні 
уникати виконання складних завдань: «..не давайте нам програмувати, ми не вміємо..» 
(Марта, досвід роботи в ІТ 1 рік), що в подальшому лише закріплює програмування як 
суто чоловічу справу, до якої жінки начебто не здатні.

 Респондентки виділяють дві основні стратегії у ставленні колег-чоловіків до 
колежанок-жінок. По-перше, над жінками намагаються кепкувати, опосередковано на-
тякаючи про їхню некомпетентність, біологічну чи соціальну відмінність (наприклад, 
емоційність): «Присутні жарти, чорний гумор про жіночу некомпетентність в ІТ» 
(Катерина, досвід роботи в ІТ 2 роки); «Може, хлопцям не дуже подобається, що ді-
вчата більш емоційні» (Христина, досвід роботи в ІТ 4 роки). По-друге, респондентки 
вважають, що до них колеги-чоловіки ставляться «ніжно», намагаються допомогти: 
«Хлопці хочуть допомогти, бо у них не так багато досвіду спілкування з дівчатами...і 
вони дуже раді, якщо є тема для розмови» (Марта, досвід роботи в ІТ 1 рік), «У нас 
так хлопці люблять дівчат з колективу!..» (Людмила, досвід в ІТ 10 років). Зрозуміло, 
що «ніжність» є гендерованим явищем і проявляється, передусім, до жінок – так званої 
«прекрасної половини людства». 

Під час опитувань вдалося виявити гендерну сегрегацію і в сфері неформальних 
обов’язків працівників, які виконуються відповідно до традиційних уявлень про «чо-
ловічі» та «жіночі» ролі: готування кави або чаю чи миття посуду – як жіноча роль 
і вкручування лампочок або перенесення меблів – як чоловіча. Зокрема, незгода із 
подібними стереотипами виникла у Катерини, коли керівництво зобов’язувало дівчат 
«мити брудний холодильник», яким користувалися всі члени колективу. Такі гендеровані 
очікування іноді навіть закріплюються інституційно, коли працівники відділу людських 
ресурсів фіксують гендеровані очікування стосовно жінок: «жінки обов’язково мають 
бути в спідницях та на підборах під час святкувань компанії... приносити на святку-
вання домашню випічку» (Марта, досвід роботи в ІТ 1 рік). 

Переважна більшість компаній не зосереджують значної уваги на питаннях (якщо 
взагалі згадують) забезпечення гендерної рівності на робочому місці. У більшості 
компаній існують положення, що знаходяться у вільному доступі для ознайомлення 
і регламентують робочий процес, проте самі працівники не завжди цим цікавляться, 
що свідчить про невисокий рівень обізнаності зі своїми правами та можливостями: «я 
нічого такого не підписувала..не бачила» (Тетяна, досвід роботи в ІТ 8 років).

Умови декретної відпустки зазвичай прописані в корпоративних інструкціях і від-
різняються у більшості компаній, проте фактично перед кожною жінкою, що працює у 
сфері ІТ, постає конфлікт «робота-сім’я». До того ж, на жінок чинять вплив структурні 
обмеження у вигляді терміну декрету із загрозою втратити своє робоче місце. Після 
виходу з декрету виникає так звана «прірва досвіду» («experience gap»), який отримує 
жінка за період її відсутності на професійній арені, що робить її менш конкуренто-
спроможною у порівнянні з чоловіками. Компанії пропонують 3–4 місяці декрету (на 
деяких підприємствах оплачуваний, в інших – ні, або ж наявна одноразова фінансова 
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допомога), після чого жінка вимушена виходити на роботу, якщо хоче зберегти своє 
робоче місце. Іноді за жінкою залишають можливість отримати іншу посаду подібного 
рівня навіть після декретної відпустки на 6 місяців. Коли ж програмістка в компанії 
зареєстрована як приватний підприємець, то в ситуації з декретом їй доводиться роз-
раховувати лише на себе.

Жінки зазвичай займають нижчі посади («тестувальниць» тощо), що вказує на 
наявність також і вертикальної сегрегації. Характер виконуваних жінками завдань (у 
сфері проектного менеджменту), а чоловіків (у сфері технічної підтримки), ілюструє 
наявність також і горизонтальної сегрегації. Як зазначає Марта: «Більшість жінок 
зосереджена в сфері Project Management, чоловіки переважають у сфері технічної 
підтримки». 

Хоча респондентки не завжди чутливі до структурних обмежень і зазначають 
про рівні можливості для усіх людей зробити кар’єру. Вони вважають, що кар’єрне 
зростання великою мірою залежить від амбіційності людини, адже ніхто не примушує 
виконувати нові обов’язки на роботі, що ведуть до зростання. Саме у цьому і переко-
нана одна із респонденток: «Це питання самої людини, наскільки він може це зробити 
(зростати)» (Тетяна, досвід роботи в ІТ 8 років). 

Інформація, що була отримана внаслідок інтерв’ю, підтверджує наявність робото-
давців, що все ж прагнуть отримати особисту інформацію про респондента всупереч 
Закону, що це забороняє.У двох випадках під час прийому на роботу ставилися запи-
тання про сімейний статус та наявність дітей. В однієї респондентки цікавилися лише 
матримоніальним статусом (забороняється статтею 17 ЗУ «Про забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків»): «Представник HR запитував про сімейний 
статус та про наявність дітей» (Катерина, досвід роботи в ІТ 2 роки).

Висновки. У результаті проведеного дослідження вдалося підтвердити наявність 
вертикальної та горизонтальної гендерної сегрегації, гендерних стереотипів поведінки 
та позиції у сфері інформаційних технологій в Україні, переважання чоловіків у сфері 
ІТ. Причому чоловіки займають престижніші посади, що передбачають вищу зарплату, 
більшу технічну компетенцію та виконання складних завдань. Натомість жінки більшою 
мірою виконують обов’язки, що пов’язані з людськими ресурсами та комунікаціями. 
Крім цього, існує гендерний розрив зарплат в очікуваннях чоловіків і жінок на рівні, 
що за результатами дослідження можна пояснити необхідністю особистої мотивації до 
кар’єрного зростання (за свідченнями респонденток), наявністю гендерної сегрегації 
цієї сфери, а також стереотипами поведінки, через що пошукачки зазначають значно 
нижчу заробітну плату у своїх резюме.

Гендерні стереотипи впливають на гендерну сегрегацію галузі, адже по-перше, 
самі аплікантки були менш схильні подаватися на престижні технічні посади, таким 
чином не створюючи конкуренцію чоловікам і закріплюючи їхнє панівне становище. 
По-друге, роботодавці роблять спробу дізнаватися особисту інформацію про пошукачок, 
що впливає на подальше рішення про прийняття на роботу. Так, це ще раз підкреслює 
недостатнє дотримання законодавства в Україні. Отже, у результаті дослідження ви-
явлено такі ознаки гендерної сегрегації: наявність горизонтальної та вертикальної 
гендерної сегрегації, феномену «скляної стелі», розриву у заробітній платі чоловіків 
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та жінок, гендерних стереотипів поведінки та позиції, відсутність дружнього до сім’ї 
робочого середовища. 
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Introduction of gender standards has become especially important in Ukrainian society 
lately. Guaranteeing equal rights for women and men should be discussed by authorities of 
every level and while adopting all national and regional programs. With the help of NGOs, 
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international programs and projects, we have the opportunity to summarize the international 
experience, work out the gender view on perspectives of national development, determine a 
woman’s role in politics on the national and regional levels, form strategic goals and ways 
of achieving them. Instead of that, discrimination continues to be a part of our everyday life, 
existing in politics, in the process of resources and social welfare distribution. The author 
provides a general description of the policy of equal rights and opportunities for women and 
men, for it is a part of global processes nowadays. It is important to understand the unity 
of two complexes of rights: civil and political, on one side, and social and economical, on 
the other. It is proved that social and economical rights are a stimulus to forming a strong 
economy, as well as its result. This article examines the law regulation of the gender equality, 
gender relationships at the labor market in Ukraine and IT sphere in particular. Job supply in 
IT was analyzed based on the data from the Ukrainian website Head Hunter. The conclusions 
about the gender segregation in Ukrainian IT were drawn from the empirical materials from 
conducted in-depth interviews with IT-workers. 

Keywords: labor market, informational technologies (IT), gender relationships, gender 
segregation, Head Hunter. 

ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА УКРАИНЫ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В. И. Ефанова, Т. О. Марценюк

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

e-mail: iyefanova@yahoo.com; tarakuta@gmail.com 

В статье рассмотрено законодательное регулирование гендерного равенства на 
рынке труда Украины, проанализировано гендерные отношения на рынке труда в 
целом и в сфере информационных технологий (ІТ) в частности. Предложение труда 
в IТ сфере было исследовано на основе резюме с украинского сайта Head Hunter, а 
особенности гендерной сегрегации в IТ сфере Украины – на материалах глубинных 
интервью с работниками и работницами IТ компаний. 

Ключевые слова: рынок труда, информационные технологии (IТ), гендерные от-
ношения, гендерная сеграгация, Head Hunter.
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ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТСЬКИХ МЕНШИН 

В УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ
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Проаналізовано певні стереотипні уявлення щодо родинних обов’язків чоловіка 
та жінки у різних етнічних культурах. Розглянуто етнокультурну адаптацію через при-
зму ціннісно-емоційних установок, пов’язаних з гендерними стереотипами з метою 
прогнозування підходів до вироблення механізмів формування толерантних відносин у 
полікультурному середовищі. Особливу увагу приділено вивченню продуктивних стратегій 
і тактик поведінки чоловіків і жінок у подоланні традиційних гендерних стереотипів.

Ключові слова: гендерна культура, рівність, соціокультурна адаптація, фемінності/
маскулінності етносів.

Ми живемо в епоху гендерного творення української держави, де сьогодні 
формується національна гендерна культура, виникають нові форми трудової етики, 
відбуваються зрушення у сфері масової свідомості та моралі. Документи ООН [18]. 
24 стаття Конституції України, «Закон про рівні права та обов’язки жінок і чоловіків», 
в яких мова йде про рівні права і можливості чоловіків та жінок, стосується всіх її 
громадян, визначаючи їх право на рівність як самостійне основне право людини і 
мають бути дієвими для кожного українця [14]. Проте, не дивлячись на декларовану 
рівність, в українському суспільстві існують стереотипи щодо стосунків між статями, 
оскільки в країні проживає чимало етнічних груп, які мають свої традиції, звичаї та 
норми. Узгодження цих етнічних особливостей з існуючим законодавством становить 
чималу проблему [8]. Слід зазначити, що у різних етнічних культурах існують певні 
стереотипні уявлення щодо родинних обов’язків чоловіка та жінки. Подружні стосунки 
мають національну (етнічну) специфіку – кожній етнічній спільноті притаманна певна 
соціально-рольова адаптація до родинного життя. 

В нашому випадку, особливої уваги потребує дослідження гендерної нерівності 
та соціального статусу жінки – представниці мігрантської меншини, оскільки неуста-
лене становище мігрантського етносу у поєднанні з чинниками відмінностей культур-
ного ґатунку значно ускладнює стратегії і тактики соціально-гендерної адаптації, що 
пов’язана з внутрішньокультурним ситуативним психологічним конфліктом особистості 
і потенційно містить у собі конфлікт з державними системами й соціумом [10]. 
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У різних сферах соціуму соціокультурна адаптація модифікується по-різному 
і мотивована громадським життям: в ділових стосунках – готовністю до діалогу, в 
міжнародних відносинах – повагою прав, звичаїв, способу життя інших, в освіті – 
освоєнням діалогових форм навчання, прийняттям цінності толерантної свідомості, 
формуванням досвіду толерантної поведінки [9].

Особливо важко відбувається адаптація коли йдеться про етнічні, національні і 
релігійні відмінності, коли постає міжособистісного внутрішньоособистісного етно-
культурного вибору – тоді, коли вироблені в іншому соціально-культурному образі жит-
тя етнічні стереотипи і норми поведінки є недостатніми для повноцінного спілкування, 
а нові норми або стереотипи знаходяться в процесі свого формування [21, с. 107–112.].

Можна стверджувати, що саме довготривалість спільного компактного проживання 
у різних регіонах України багатьох етносів, з одного боку, сприяла адаптації бага-
тьох етносів, що в силу різних обставин були змушені шукати прихистку на Україні, 
однак, з іншого боку – поліетнізація багатьох регіонів країни спричинила проблему 
регіональної культурно-історичної різнорідності, що найбільше виявляється в осо-
бливостях геополітичних, етнокультурних і релігійних орієнтацій. Об’єктивно цим 
тенденціям у значній мірі сприяють болісні процеси змін в соціальному статусі значної 
частини населення, коли видимість відстоювання певних суспільних та індивідуальних 
цінностей супроводжується попранням не менш важливих цінностей, що призводить до 
тенденції до міжетнічного розшарування, відокремлення, яка переходить у національну 
нетерпимість, непримиренність і зростання ксенофобських настроїв [11].

 Оскільки вирішення цієї проблеми  значною мірою буде визначати соціокультурні 
характеристики майбутнього українського соціуму, в нашому дослідженні ми розгляне-
мо етнокультурну адаптацію через призму ціннісно-емоційних установок, пов’язаних 
з гендерними стереотипами з метою прогнозування підходів до вироблення механізмів 
формування толерантних відносин у полікультурному середовищі. В контексті мети 
дослідження і світлі вищенаведених даних доречно звернути увагу на думку амери-
канських учених Дж. Маккея та Ф. Льюїса, про те, що високий рівень національної 
свідомості (максимальної етнічності) в різних формах об’єднує людей, які беруть актив-
ну участь у діяльності своєї етнічної групи не лише в загальнокультурній площині, а й 
у забезпеченні її політичних, економічних, соціальних та інших інтересів, що потребує 
виокремлення специфіки внутрішньокультурних конфліктів такого роду за межі сут-
ностей етнокультури тієї чи іншої етноспільноти. До найзначущіших чинників певної 
напруги у процесі соціалізації і соціокультурної адаптації в українське суспільство 
багатьох емігрантських спільнот слід віднести гендерні протиріччя. У певному сенсі 
увага до питань гендерної соціалізації є породженням феміністичних ідей. Однак 
дуже випукло і гостро постає гендерне питання у випадку вимушеної етнокультурної 
адаптації, коли до цілої низки культурних обумов додається проблема, що так чи інакше 
зачіпає сімейні стосунки.

В даний час гендерні дослідження широко проводяться в усьому світі, такими 
вченими як К. Хорні [24, с. 82 ], Т. С. Баранова [3, с. 32], та багато інших.

Результати досліджень в галузі гендерної соціалізації з очевидністю приводять 
до висновку, що особливості чоловічої та жіночої статево-рольової ідентифікації 
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специфічно відображаються на становищі людини в суспільстві, його особистої і 
професійної долі [22].

У цьому сенсі вони загалом відбивають тенденції процесів гуманізації і підвищення 
вимог до духовного становлення особистості в цивілізованому світі, що знайшло 
відображення у працях багатьох сучасних соціальних психологів Ш. Берн [4], Д. Майерс 
[20], Т. В. Бендас [5, с. 134], О. А. Вороніна [7, с. 101], які бачать потребу в переоцінці 
багатьох підходів до «гендерних» цінностей у сучасному соціально орієнтованому 
суспільстві. Саме тому ключовими проблемами при вивченні гендерної соціалізації 
науковці вважають [3, с. 39], психосоціальні аспекти розвитку особистості як пред-
ставника певної статі на всіх етапах її життєвого циклу, вписання їх гендерного роз-
витку в історичний, культурний і соціальний контексти. Особливу увагу приділено 
вивченню продуктивних стратегій і тактик поведінки чоловіків і жінок у подоланні 
традиційних гендерних стереотипів, а також аналізу закономірностей і механізмів зміни 
існуючих та розвитку нових гендерних стереотипів, оскільки гендерні ролі завжди 
пов’язані з певною нормативною системою, яку особистість засвоює і переломлює у 
своїй свідомості та поведінці. Частина цих норм впроваджується у свідомість через 
телебачення і популярну літературу, ряд інших ми отримуємо у вигляді повчань батьків 
або відчуваючи несхвалення з боку суспільства [25]. Процеси гендерної соціалізації 
розглядаються і в контексті різних концептуалізацій [3, с. 42], оскільки соціокультурна 
адаптація передбачає розуміння шляхів подолання цілої низки стереотипів, серед яких 
чи не найживучішими є гендерні стереотипи – соціальні стереотипи, засновані на прий-
нятих в суспільстві уявленнях про маскулінне та фемінне, про моделі поведінки та риси 
вдачі, що відповідають поняттям «чоловіче» та «жіноче» [17, с. 42]. 

У світоглядних структурах кожного етносу (як на ідеологічному, релігійно-
філософському рівні, так і на рівні повсякденної свідомості) опозиція чоловіче/жіноче 
набуває форми особливих стереотипних уявлень, відтворюючи таким чином стерео-
типи фемінності/маскулінності. Етнічні гендерні стереотипи містять, по суті, життєву 
гендерну програму – певний план подій, який вказує на цілі та окреслює способи їх 
досягнення.

Зазначимо, що гендерні стереотипи є продуктом тривалого культурно-історичного 
розвитку людства загалом і конкретної етнічної спільноти зокрема, тобто за своєю струк-
турою вони мають полістадіальний характер, містять часові нашарування та елементи 
різних епох. Посідаючи значну етнокультурну специфіку, сформовані історично, стере-
отипи фемінності/маскулінності нерозривно пов’язані із властивою конкретній культурі 
системою цінностей [12, с. 30]. З іншого боку, головною соціальною функцією етнічно-
ґендерних стереотипів є захист групових цінностей у морально-етичній, релігійній, 
естетичній сферах. Тому, пронизуючи практично усі ланки життєдіяльності етносу, 
стереотипи фемінності/маскулінності є стійким комплексом уявлень, що включають 
культурні канони (ідеальні образи) чоловіка та жінки; уявлення про притаманні кожній 
статі риси вдачі; сфери, способи, стиль самореалізації чоловіка та жінки (в межах кон-
кретного етнокультурного середовища); особливості процесів соціалізації хлопчиків 
та дівчаток; поведінкові моделі (норми, приписи, очікування щодо поведінки особи 
певної статі у стандартній ситуації та соціальні санкції за їх порушення); гендерну 
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стратифікацію (градацію соціальних статусів та ролей чоловіків та жінок, що визначає 
суспільний престиж статі) [19].

Зазначимо, що різноманіття гендерних ролей у різних культурах і в різні епохи 
свідчить, що наші гендерні ролі формуються культурою. Так, стереотипи маскулінності 
та фемінності визначають соціальні, заздалегідь визначені певною культурою ролі та 
особисті якості, притаманні певній статі. Однак відносно того, що вважати «чоловічим», 
а що «жіночим», у кожній конкретній культурі існують різні думки. Адже на формування 
стереотипів сильно впливає менталітет [6].

На підставі крос-культурних досліджень нідерландський соціолог Г. Хофстеде 
(Geert Hofstede) – голландський соціопсихолог і антрополог, що займається вивченням 
взаємодії між культурами показав, що люди маскулінних культур мають більш високу 
мотивацію досягнення, сенс життя вони вбачають у роботі й здатні багато й напру-
жено працювати. Тому, у маскулінних культурах центральне місце займають робота, 
сила, незалежність, матеріальний успіх та чітке розмежування чоловічих і жіночих 
ролей. У фемінних – ці ознаки вважаються другорядними. На першому плані пере-
бувають емоційні зв’язки між людьми й турбота про інших членів суспільства, сама 
людина та сенс її існування. Конфлікти в таких культурах намагаються вирішувати 
шляхом переговорів і досягнення компромісу, у той час як у маскулінних, конфлікти 
вирішуються у вільній боротьбі, за принципом «нехай переможе кращий» Однак, варто 
зазначити, що гендерні ролі залежать не тільки від особливостей культури, але й від 
історичної епохи. Дослідники цілком обґрунтовано вважають, що традиційна система 
диференціації статевих ролей і пов’язаних з ними стереотипів фемінності-маскулінності 
відрізнялася такими характерними рисами: жіночі й чоловічі види діяльності та особисті 
якості відрізнялися дуже різко й видавалися полярними, ці відмінності освячували-
ся релігією або посиланнями на природу й представлялися непорушними, жіночі та 
чоловічі функції були не просто взаємодоповнюючими, але й ієрархічними, жінці 
відводилася залежна, підлегла роль [23].

Отож, формування мужності і жіночності є соціально-культурним конструктом, що 
проходить у процесі взаємного спілкування та обумовлюється соціально-культурними 
вимогами до чоловіків і жінок. На думку Ш. Берна, «ґендер перебуває під постійним 
впливом як культурних норм, так і соціальної інформації» [15]. Гендерна соціалізація – 
це процес засвоєння системи статевих ролей, які відповідають визначеним та притаман-
ним даному суспільству правилам та уявленням про поведінку представників чоловічої 
та жіночої статі [13, с. 9]. Тому, саме в процесі соціалізації відбувається поступове 
засвоєння індивідом відповідного гендерного стереотипу: він набуває особистісного 
змісту, втілюючи гендерну програму усього подальшого життя, відтак – перетворюється 
на усвідомлені мотиви та позасвідомі спонуки поведінки, цілеспрямовуючи та впо-
рядковуючи її. 

Процеси гендерно-рольової соціалізації чоловіків і жінок мають багато 
відмінностей. Серед чинників статево-рольової соціалізації виокремлюють такі як: 
гендерні настанови як система уявлень про чоловіка і жінку; культурні стереотипи 
чоловічності й жіночності; відмінні засоби виховання хлопчиків та дівчат; специфічні 
види праці кожної статі; диференційовані чоловічі й жіночі ролі. Зазначимо, що ще з 
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раннього дитинства відбувається виховання гендерно-обумовленим соціальним нормам 
і правилам поведінки, цінностям, завдяки чому виникають соціально детерміновані 
уявлення про чоловіків і жінок; з покоління в покоління передаються норми поведінки 
й система переконань, що втілюються в звичаях, традиціях, філософських ідеях, моралі, 
художній творчості, історичній спадщині тощо. Тут вже традиційна культура задає 
головні орієнтири всім сферам життєдіяльності. Це знаходить відображення в тому, що 
уявлення про жінок у традиційній культурі трактується через відмінність від «іншого» – 
чоловічого. Чоловік тут виступає як представник загальності, усього людства, його місія 
розглядається як загальнозначуща, пов’язана з виконанням основного і найважливішого 
для цивілізації завдання; жінка ж розуміється, як така, що виражає щось меншовартісне.

Такі уявлення притаманні патріархальному характеру сучасної культури. Зокрема, 
Айвазова С. Г. визначає патріархат як «соціальний інститут, у якому чоловіки силою або 
переконанням «опускають» жінку на «вторинне» (після себе) місце в суспільстві, змушу-
ючи їх повірити, що таке положення відбиває природній стан, тому що в існуючому світі 
«жіноче» завжди підлегле «чоловічому» [1, с. 170]. У масовій свідомості сьогодення 
досить поширені патріархальні домінанти, і з цього погляду соціальна диференціація 
статей може бути виражена так: чоловікові повинна належати провідна, активна роль 
у світі, суспільстві, родині, а жінці – підлегла, пасивна. Існуючи в масовій свідомості, 
зазначені домінанти відбиваються й на результатах діяльності, під їхнім впливом 
виявляється й свідомість, і самосвідомість індивідів.

Стереотипи чоловічого домінування та жіночої підпорядкованості у багатьох 
східних культурах сприймаються як вираження «мужності» і «жіночності». Особливістю 
стереотипу «жіночності» є надмірна ідеалізація: чим жінка скромніша, слухняніша, 
доброзичливіша та чим менш схильна до міркування й принциповості, тим вона більш 
жіночніша. Тому, саме з нею ідеалізуються дім, родина, діти, турбота про інших. На 
цьому тлі вся інша діяльність жінки втрачає сенс. Говорячи ж про динаміку стереотипів 
фемінності/маскулінності етносів, які населяють Україну, можна зазначити, що не-
зважаючи на багатовікову патріархальну культуру досліджуваних народів, гендерні 
стереотипи хоча і дуже повільно, але змінюються, трансформуються [16].

Як показали результати соціологічного опитування, проведеного серед етнічних 
спільнот Мелітопольського району лабораторією соціологічних досліджень МДПУ 
ім. Б. Хмельницького, найшвидше переорієнтація гендерних ролей відбувається в 
українців, росіян, білорусів, німців, чехів, найповільніше – у татар, ромів, проміжну 
позицію між цими двома полюсами займають болгари [2].

Це можна пояснити тим, що переважна більшість етнічних культур заснована на 
жіночому началі, тому і патріархат за таких умов не такий жорсткий і безкомпромісний, 
як, наприклад, у татар, де жінка, за будь-яких умов, завжди підпорядкована чоловікові. 
Для того, щоб розкрити їх специфіку і виявити, яке саме становище в ньому займає 
жінка, слід зрозуміти специфіку світоглядних та культурних норм цього етносу. 

З огляду на низку глобалізаційних чинників, які сьогодні засвідчують можливість на-
ростання міграційних хвиль і процесів у найближчому і віддаленому майбутньому, аналіз 
підходів до вивчення процесів вказує на певну методологічну проблему в дослідження 
етнокультурної адаптації в контексті міграційних процесів, унаслідок як своєрідності їх 
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для кожної країни (економічних, соціальних, природно-географічних, етнічних і ряду 
інших особливостей та обумов), так і специфіки культури мігруючого етносу.
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The research is devoted to the study of ethnoсultural features of gender-role identifi ca-
tion and certain stereotypes in families of migrant minorities in Ukrainian society. In this 
context, the global trends of feminization of international migration are analyzed, the factors 
of urgency and practical importance of gender approaches to migration studies are defi ned. It 
is argued that women migrants are marginalised not only by race/anti-migrant prejudice but 
also by gender discrimination within their families and outside of it. Other problems include: 
women are often de-skilled and lose status through migration. Women often face a confl ict 
with the traditional gender order in the family and community which becomes alien to their 
new gender mentality and gender standards. In the same time the transformation of gender 
roles is one of the mechanisms of migrants’ sociocultural adaptation. Present approaches 
fail to consider the ways in which the migrants’ experiences are embedded in the social and 
cultural practices of the host country. This study addresses that gap. An ethno-cultural adapta-
tion is analysed in the light of values and emotional attitudes related to gender stereotypes. 
The aim of the article is to develop mechanisms for the formation of tolerant relations in a 
multicultural environment. Special attention is paid to productive strategies and tactics of 
conduct of men and women to overcome traditional gender stereotypes. 



89Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин...
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

Keywords: culture, gender, equality, social and cultural adaptation, femininity / mas-
culinity ethnic groups.

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ФАКТОР 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТСКИХ 

МЕНЬШИНСТВ В УКРАИНСКИЙ СОЦИУМ 

Л. В. Афанасьева, Н. И. Глебова

Мелитопольский государственный педагогический 
университет имени Богдана Хмельницкого,

ул. Ленина, 20, г. Мелитополь, Запорожская обл., Украина, 72312,
e-mail: nat_gavrina2005@mail.ru

Проанализировано определенные стереотипные представления о семейных обя-
занностей супругов в разных этнических культурах. Рассмотрено этнокультурную 
адаптацию сквозь призму ценностно-эмоциональных установок, связанных с ген-
дерными стереотипами в целях прогнозирования подходов к выработке механизмов 
формирования толерантных отношений в поликультурной среде. Особое внимание 
уделено изучению производительных стратегий и тактик поведения мужчин и женщин 
в преодолении традиционных гендерных стереотипов. 

Ключевые слова: гендерная культура, равенство, социокультурная адаптация, 
феминности / маскулинности этносов.
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У статті розглянуто характерні риси та особливості жіночого менеджменту. Метою 
статті є узагальнення теоретичних та практичних аспектів ролі жінки в управлінській 
діяльності та визначення перспектив розвитку жіночого менеджменту. Виділено 
специфічні риси жіночого менеджменту: особлива увага до морально-психологічного 
клімату в колективі; гнучкість у виборі засобів дисциплінарного впливу на підлеглих; 
здатність поєднувати різні соціальні ролі із роллю керівника; суворий контроль за умови 
прийняття колективних рішень всередині команди; здатність до стимулювання високої 
мотивації підлеглих; креативність та інтуїція у прийнятті управлінських рішень та ін. 
Жінки-менеджери конкурують із чоловіками-менеджерами завдяки реалізації таких 
рис і якостей як: високий освітній потенціал; схильність жінок до виховного проце-
су; «жіноча інтуїція»; масштабність мислення; організованість, цілеспрямованість і 
послідовність; комунікабельність; здатність доводити початі  справи до кінця; вищий 
рівень конформності та законослухняності; високий рівень демократичності. Слабкі 
сторони жіночого менеджменту полягають у надмірній емоційності, фізіологічній 
циклічності, захопленні процесом, відсутності орієнтації на швидкий результат. 

Ключові слова: соціологія управління, гендерні особливості менеджменту, моделі 
жіночого лідерства.

Постановка проблеми. Сьогодні гендерні дослідження в моді. Не є виключенням 
і теоретична і прикладна соціологія, особливо у частині концепцій менеджменту. Але, 
як би не було спокусливо зводити стать тільки до біологічних, а гендер до соціальних 
характеристик, це зробити не вдається. У жінки є певні психофізіологічні особливості, 
інтелектуальні та моральні кондиції. Відмінності чоловічих та жіночих соціальних 
ролей формуються специфічною природою чоловічого та жіночого, відмінностями  
психофізіологічного характеру.

Зауважимо, що сама Природа породжує проблему гендера, тому рівноправність 
у основних сферах суспільного життя проблемна. Але, якщо вже ми звертаємося до 
гендерних особливостей у методах управління, то необхідно чітко визначитися, про 
що йде мова: про маскулінний менеджмент ХХ ст. або про менеджмент ХХІ ст., який 
ще тільки зароджується?

У будь-якій організації, як у краплі води, відображені усі риси та характеристи-
ки соціуму, тому проблеми організації життєздатного управління  від особи жіночої 
статі слід шукати на макрорівні – у суспільстві, яке критично сприймає керівну роль 
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жінки. Ще не сформований образ жінки-управлінця, котра вбачається оточуючими 
як чоловік у спідниці. Безумовно, порушення прав жінок у сфері управління держа-
вою пов’язані із історичними традиціями політичної культури, які укорінилися як у 
діяльності політичних інститутів, так і у свідомості людей.

Багато в чому, як можна припустити, правові, культурні та моральні проблеми зі 
становленням «менеджменту з жіночим обличчям» пов’язані з неготовністю як самих 
жінок, так і суспільства  загалом до такого підходу. Звідси і недієві, навіть якщо і 
правильні закони, пасивність жінок, і негативізм соціуму.

Розвиток жіночого менеджменту утруднюється не стільки переважанням у 
структурі управління представників сильної половини людства, скільки характером 
самого менеджменту як теорії і практики. Жінки-управлінці стикаються з необхідністю 
інтегруватися у концепції управління, які написані чоловіками для чоловіків.

Метою статті є узагальнення теоретичних та практичних аспектів ролі жінки в 
управлінській діяльності, аналіз гендерної проблеми в управлінні, визначення перспек-
тив розвитку жіночого менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Не дивлячись на те, що існує світова тенденція 
до впровадження жінок практично в усі сфери людської діяльності, таке явище як 
«жінка-керівник» фактично залишається для нас, як і раніше, незвично новим. Питання 
гендерної рівності в управлінській сфері досліджують Лазорко О., Гончарук Г., Богдан Г., 
Корольчук Ю., Круглова О. та багато інших. Особистість менеджера традиційно вивча-
лася без урахування його статі, оскільки лідерська роль вважалася виключно чоловічою 
прерогативою. Проте еволюція суспільства вимагає відповідних змін і в управлінні. 

Наукові теорії, що стосуються гендерного виміру управління, загалом можна 
віднести до одного з трьох напрямів:

1. Домінування гендерного чинника над лідерською позицією. Це характеризується 
тим, що на керівних посадах  здебільшого представлені чоловіки, жінки виступають суто 
в символічній ролі (токенами) (концепція токенізму, Р. Кентер). Також існують певні 
стереотипи в суспільстві: чоловіки-лідери сприймаються краще, а особливо там, де 
домінують консервативні погляди на місце жінки в суспільстві (концепцією гендерного 
потоку, Б. Гутек). Суспільство висуває більш суворі вимоги до жінок-лідерів (теорія 
гендерного відбору лідерів Дж. Боумен, С. Суттон).

2. Домінування лідерської позиції над гендерним чинником. Концепції і теорії цієї 
позиції говорять про те, що перше місце займає позиція людини в офіційній структурі, 
посада, яку вона обіймає, а не стать (ситуаційно-посадовий підхід, Р. Пауз, Дж. Хант), 
жінки й чоловіки відрізняються за лідерською ефективністю лише за умови викори-
стання різного стилю керівництва (ймовірнісна модель лідерства, Ф. Фідлер).

3. Рівноцінність гендерного чинника та лідерської позиції. Хоча в цій групі теорій 
передбачають рівність жінок-лідерів та чоловіків, проте вона виражається лише теоретично. 
Щоб досягти успіху в суспільстві, чоловіки і жінки-лідери мають відповідати гендерному 
стереотипові. Згідно зі стереотипом, ця роль є маскулінною, а тому жінки-лідери відчувають 
конфлікт між гендерною і лідерською ролями (соціально-рольова теорія, Е. Іглі) [3].

Розвиток ринкових відносин в Україні не тільки докорінно вплинув на процеси 
економіки, а й посприяв пом’якшенню консервативних установок щодо багатьох сфер 
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життєдіяльності. Незважаючи на це, уявлення про жіночу активність і підприємництво 
до цього часу залишаються в рамках патріархальної культури. У нашому суспільстві, 
як і раніше, управління людьми вважається прерогативою чоловіків. 

Все частіше суспільство орієнтується на принципи демократичного управління, 
віддаючи перевагу інформаційним технологіям.

Фахівці, котрі досліджують особливості чоловічого і жіночого менеджменту, до 
цього часу не можуть дійти спільної думки. Одні вважають, що успішне лідерство – 
прерогатива чоловіків, жінкам залишається підлаштовуватися  до їх манери керівни-
цтва. Інші припускають, що в процесі підприємницької діяльності жінка виробляє свій 
стиль управління, який  помітно відрізняється від  чоловічого. Чоловічий менеджмент 
ефективний хоч би тому, що ніхто не знає практику іншого. Існує думка, що працювати 
під керівництвом жінки – завдання не з легких. Мова не про те, звичайно, що їй не ви-
стачає розуму бути стратегом або політиком. Безліч прикладів (Катерина II, М. Тетчер, 
Х. Клінтон тощо) говорить про зворотне. І все ж керівників розрізняють за статевою 
ознакою, а ділові якості залишаються «поза кадром» [3].

Думка про те, що «жінка не може бути  хорошим керівником», у нашому суспіль-
стві давно уже перетворилась на стійкий стереотип. І тільки жінки, котрі досягли у 
власному бізнесі значних успіхів, які зуміли створити успішну компанію і команду, 
продовжують доводити зворотне.

Сучасні дані низки досліджень демонструють, що жінки не тільки наздогнали 
чоловіків в оволодінні методами успішного управління, але і виробили свої власні, 
відмінні від чоловічих «технології». 

Функція керівника – об’єднувати людей в колектив, планувати і координувати їх 
дії і здійснювати контроль за виконанням своїх розпоряджень.  Для цього мало бути 
професіоналом, необхідно стати лідером. Підлеглі повинні визнавати безперечний 
авторитет начальника, який здатний бачити далі й бути проникливішим за кожного з 
них, вміє брати на себе ініціативу, визнається арбітром в міжособистісних стосунках і 
не боїться  ризику (приймати рішення – означає ризикувати) [3].

Існують деякі специфічні риси жіночого менеджменту [4]:
- Особливу увагу керівники-жінки приділяють морально-психологічному клімату в 

колективі: активно намагаються створити сприятливу атмосферу взаємодії з усіма 
підлеглими,  підтримують їх участь у справах, діляться владою та інформацією, 
підвищуюють підлеглих, стимулюючи повне розкриття здібностей на робочому 
місці. Менеджерам-жінкам властива схильність до настанов і повчань.

- У випадках, що вимагають покарання підлеглих, керівники-жінки розгля-
дають більш широке коло можливих рішень: пробачити на перший раз, 
попередити, висловити несхвалення на словах тощо. Однак вони можуть 
реалізовувати і жорсткі стратегії по відношенню до тих, хто не справляється 
з поставленими завданнями.

- При вирішенні конфліктів керівники-жінки глибоко вникають в суть про-
блеми, аналізують причини. Конфліктну ситуацію на робочому місці, як 
правило, розв’язують ясним викладенням своїх позицій і відмовою від по-
дальших суперечок.
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- Жінки вміють поєднувати і швидко перемикатися з однієї соціальної ролі – 
менеджер, бізнес-леді, на іншу – дружина, дочка, мати.

- В умовах ризику керівники-жінки обирають більш обережні стратегії прий-
няття рішень і налаштовані на поступові перетворення без орієнтації на 
моментальний прорив, що робить їх дії досить ефективними в ситуації неви-
значеності. Їм потрібно більше часу на те, щоб зорієнтуватися, але рішення 
ці стають більш зваженими і обачливими.

- Керівники-жінки є прибічниками суворого контролю за умови прийняття колек-
тивних рішень всередині своєї команди. З підлеглими поводяться гнучко, ро-
зумно поєднують жорсткість, інтуїцію і дипломатичність. У складних ситуаціях 
вони будують свої стратегії виходу з кризи на високій мотивації співробітників.

- Особлива якість керівників-жінок – емоційність. Вони приймають все 
«близько до серця», у тому числі і роботу, і досить тривалий час зали-
шаються у владі переживань. Надмірна емоційність – серйозний недолік 
жіночої моделі управління, оскільки може стати джерелом невпевненості і 
несправедливості, бути причиною конфліктів.

- Жінки-менеджери підходять до роботи творчо. При прийнятті рішень час-
тіше покладаються на свої відчуття, інтуїцію, знамениту «жіночу» логіку.

- У взаємовідносинах із зовнішнім середовищем жіночий стиль управління 
відрізняється великою гнучкістю, ситуативністю, умінням адаптуватися до 
обставин, що склалися.

Жінки-менеджери конкурують із чоловіками-менеджерами завдяки реалізації та-
ких рис і якостей як: високий освітній потенціал (за рівнем освіти жінки лідирують у 
сфері як вищої, так і середньої професійної освіти); схильність жінок до виховного про-
цесу дозволяє актуалізувати потенціал тих працівників, котрі, на перший погляд, не мо-
жуть бути ефективними; «жіноча інтуїція» (у поєднанні зі схильністю до перепровірки 
інформації через різні джерела дозволяє вибрати з великої кількості рішень найбільш 
підхоже); масштабність мислення, тобто здатність керівників-жінок думати одночасно про 
декілька справ і складати плани на майбутнє; велика організованість, цілеспрямованість і 
послідовність; комунікабельність (жінки-менеджери краще використовують можливості 
зворотного зв’язку, їм властива довірча поведінка, вони скоріше пристосовуються до зміни 
умов); здатність доводити початі справи до кінця, працелюбність; керівники-жінки краще 
орієнтовані на користувачів продукції свого бізнесу, на новий продукт, якого потребує ринок; 
керівники-жінки за своєю суттю більш законослухняні, що призводить до встановлення 
конструктивних відносин з органами влади; «смак» до дрібниць, вміння «дружити» з циф-
рами (ці якості допомагають керівникам-жінкам краще сприймати і аналізувати деталі); 
керівники-жінки відрізняються більшою демократичністю і готовністю до співпраці при 
вмілому делегуванні повноважень і відмові від дріб’язкової опіки підлеглих [8].

Існують і слабкі сторони жінок-менеджерів, які суттєво ускладнюють їх професійну 
діяльність [3]:

Жінка не бачить перспективи своєї діяльності, вона надмірно емоційна, їй власти-
ва фізіологічна циклічність, захоплення процесом, відсутність орієнтації на швидкий 
результат. Ще недолік – жінка не вміє працювати за принципом «Ти мені, я – тобі». 
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Жінки-менеджери здійснюють керівництво таким чином, щоб підлеглі перетворю-
вали свої інтереси із урахуванням інтересів групи, ставлячи перед собою більш широкі 
цілі. Свою владу жінки пов’язують з особистісними якостями – чарівністю, умінням 
спілкуватися з людьми та інтенсивно працювати, а не з посадою, яку вони обіймають [4]. 

Російські соціологи виділяють шість напрямків у стилях управління жінки-
керівника:

1. «Дама у білих рукавичках» – зовні грає у порядність, поважність, чесність, 
а насправді принижує гідність інших «пристойними методами». 

2. «Холодно-високомірна леді» – її цікавить тільки служба, вона уникає не-
формальних стосунків з підлеглими, не переймається їх турботами та по-
требами, розмовляє зверхньо, усяк підкреслює своє керівну перевагу, може 
легко уразити словом.

3. «Жахлива пліткарка». Трапляється, що про жінку-керівника підлеглі 
відгукуються досить непогано. Але дуже псує її слабкість – попліткувати.

4. «Вередлива пані». Характерна риса – замкненість у собі, звинувачення усіх 
і уся у злому задумі проти неї, недоброзичливість; нетактовність у взаєминах 
із підлеглими, постійна невдоволеність їх роботою.

5. «Синя панчоха». Це, як правило, самотня жінка, яка категорично судить 
про все. Наполеглива і працездатна. Так як багато чого із типово жіночого 
не грає в її житті головну роль, то на першому місці у неї робота, робота 
і ще раз робота, яка замінює їй все. В цьому сенсі вона – ідеальна ділова 
жінка, котра своєрідно підтверджує висновок про те, що професія керівника 
потребує великої віддачі, працездатності.

6. Є керівники з так званим розмазаним стилем, в якому не проявляється 
або слабо відбивається їх індивідуальність, самобутність. Головні причи-
ни формування такого стилю – спроба перетворити себе на деякий ідеал, 
підлаштуватися під стиль вищестоящих керівників.

У західному суспільстві виділено два напрямки : це стиль – подруга і стиль – те-
рорист або «демон у спідниці». Фахівці вважають, що для пострадянських суспільств 
більш прийнятним є тип жінки – управлінця: героїня Аліси Фрейндліх у «Службовому 
романі»: відсторонена бізнес-леді, з хорошими манерами і смаком. При цьому вона 
повинна бути привабливої зовнішності. А наші жінки дуже високо цінують у жінці-
керівнику уміння спілкуватися та уміння створювати дружний, згуртований колектив.

Як видно, «жіночий» стиль керівництва вступає як поєднання неоднорідних якос-
тей: доброта і різкість, м’якість і воля, жіночність і діловитість, спокій і вимогливість. 
Жінки не так ясно бачать обмеження, а на деякі з них можуть просто не звертати уваги.

 Жінкою-керівником, звичайно ж може стати не кожна представниця жіночої статі. 
Для цього потрібні сили, визначений склад характеру, цілеспрямованість, і багато інших 
якостей, які необхідні, щоб перемогти в жорстокому світі бізнесу. Декому ці якості діс-
таються від природи, комусь доводиться виховувати їх у собі, а комусь вони і зовсім 
не потрібні, тому що мета таких жінок це сім’я, дім, рідні та близькі. Власна справа 
добра тим, що в ній усе залежить тільки від самої жінки, але це також ще і постійна 
напруга і страх, відповідальність і обов’язок. Проте почуття незалежності компенсує 
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всі витрати – і матеріальні і моральні. Для жінки важливо відчувати свою значимість 
в цьому світі, а це набагато важливіше, ніж гроші, які вона отримає за щоденну працю 
у світі чоловіків.
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The phenomenon of the women management is analyzed in the article. The aim of the 
article is the generalization of the theoretical and practical aspects of the role of the women in 
administrative sphere and the defi nition of the prospects of women management development 
in the future. Specifi c social peculiarities of the women management are defi ned. Special 
attention is paid to: attention to psychological climate in the working team; fl exibility in the 
choice of disciplinary mechanisms of infl uence; compatibility of different social roles with 
the role of administrative authority; strict control of the administrative decisions implemen-
tation; mechanisms of staff members high motivation promotion; creativity and intuition in 
decision making process. Women-managers compete with men-managers due to the number 
of women management peculiarities: high educational level, tendency to upbringing; «women 
intuition»; organization; communicability; high level of conformity and legal consciousness 
etc. Weaknesses of women management are: emotionality, physiological cyclic recurrence, 
lack of the orientation on fast result completion. 

Keywords: sociology of management, gender peculiarities of management; models of 
women leadership. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Л. Ф. Лескова 
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e-mail: leskova_lyubov@mail.ru 

В статье рассмотрено особенности женского менеджмента. Целью статьи является 
обобщение теоретических и практических аспектов роли женщины в управленческой 
деятельности и определение перспектив развития женского менеджмента. Выделено 
специфические качества женского менеджмента: особенное внимание к морально-
психологическому климату в коллективе; гибкость в выборе средств дисциплинарного 
влияния на подчиненных; умение соединять разные социальные роли с ролью руко-
водителя; строгий контроль при условии принятия коллективных решений внутри 
команды; умение стимулировать высокую мотивацию подчиненных; креативность и 
интуиция в принятии управленческих решений и т. д. Женщины-менеджеры конкури-
руют с мужчинами-менеджерами благодаря реализации таких качеств как: высокий об-
разовательный потенциал; склонность женщин к воспитательному процессу; «женская 
интуиция»; масштабность мышления; организованность, целеустремленность и по-
следовательность; коммуникабельность; умение доводить начатые дела до конца; более 
высокий уровень конформности и законопослушности; высокий уровень демократич-
ности. Слабые стороны женского менеджмента состоят в излишней эмоциональности, 
физиологической цикличности, отсутствии ориентации на быстрый результат. 

 Ключевые слова: социология управления, гендерные особенности менеджмента, 
модели женского лидерства. 
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УЯВЛЕННЯ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ
В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

Г. Р. Заремба

Інститут соціології НАН України,
вул. Шовковична, 12, м. Київ 21, Україна, 01021,

e-mail: ganna.zaremba@gmail.com 

У статті розглянуто основні підходи й концепції справедливості. Здійснено спробу 
визначення основних характеристик процесу формування, трансляції та трансформації 
уявлень про справедливість у сучасних умовах для подальшого розпрацювання кон-
цепту глобальної справедливості. 

Ключові слова: справедливість, глобальна справедливість, міграція.

Термін «справедливість» сьогодні одне із найчастіше вживаних слів на різних рів-
нях, у різних ситуаціях, різними людьми. Про справедливість говорять у ЗМІ, політики, 
експерти, колеги по роботі чи навчанню, сусіди і кожен індивідуально у повсякденному 
житті. Зрозумілим є те, що справедливість, формування уявлень про неї є повсякденним 
явищем, що впливає на індивідуальні установки та поведінку. Проте як формуються, 
транслюються, трансформуються уявлення про справедливість у сучасних умовах досі 
не ставало предметом дослідження науковців.

Мета статті – сформувати концепт справедливості на основі уявлень про неї у 
сучасних глобалізаційних умовах.

Задля досягнення цієї мети, авторка ставить перед собою такі завдання:
1. Визначити сучасні особливості дослідження справедливості, основні кон-

цепції та підходи. 
2. З’ясувати вплив глобалізаційних процесів на формування уявлень про спра-

ведливість. Зокрема, ролі та впливи міграції, як характеристики глобалізації 
на визначення справедливості. 

3. Визначити основні характеристики глобальної справедливості на підставі 
аналізу авторського емпіричного матеріалу: рівні її функціонування, осо-
бливості формування й протікання. 

Отже, у статті буде здійснено спробу вивчення справедливості на мікро- та мега-
рівнях дослідження, відійшовши від існуючих концепцій та теорій, що в своїй основі 
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мають ідеологічний й політизований характер. З іншої сторони, це приклад формуван-
ня концепції «знизу», від носіїв уявлень, відтак, це відкриває нове поле для аналізу й 
формування ідей про справедливість для науковців, політиків, громадських активістів 
у сфері прав людини, подолання основних соціальних, культурних, економічних та 
інших проблем.

Обґрунтування поняття справедливості є не новим та бере початок ще із античних 
часів. Перші ідеї про справедливість були запропоновані Аристотелем, який визначив 
ширшу та вужчу детермінацію справедливості: 1) відноситься до закону, і в цьому 
значенні справедливість трактується як одна із найважливіших чеснот, що охоплює 
всі інші цінності; 2) торкається розуміння справедливості як особливої більш вузької 
цінності чи чесноти, відмінної від інших [8, с. 45]. У працях Аристотеля виділяється 
три форми справедливості: розподільча, урівнююча та обмінна (ця класифікація 
залишається актуальною і досі).

Терміном справедливість часто оперують юристи, політологи, економісти, 
філософи, соціологи та ін. У соціогуманітарних науках поняття справедливості носить 
і теоретичний і прикладний характер. Незважаючи на це, наукове дослідження поняття 
справедливості характеризується особливістю так званою справедливістю «зверху», 
проти наступаючої справедливості «знизу». Пояснюючи вищесказане, уточнимо, що 
дослідники обґрунтовують справедливість опираючись на існуючі закони, ідеології, 
теорії чи підходи, що формуються «зверху», тими ж уявленнями політиків, науковців 
чи дотичних осіб. Проте, сьогодні, в час розвитку громадянського суспільства, роз-
ширення медійних, соціальних й комунікаційних мереж, новою хвилею насувається 
справедливість «знизу». А уявлення людей щодо справедливості постійно залиша-
лися в тіні, й основні підходи розроблені «зверху» вважалися першопочатковими 
чинниками формування уявлень щодо справедливості. Звичайно, ми не відкидаємо 
так званої справедливості зверху як суб’єктивної, детермінованої тощо; лише ста-
виться акцент на тому, що існуєють дві вагомі хвилі, що впливають на уявлення про 
справедливість сьогодні, які зростають «зверху» та «знизу» (об’єктивна та суб’єктивна 
реальності), та їхня першість, швидкість, причинно-наслідковість є взаємопов’язана 
та взаємовпливаюча. 

Множинністю ідей про справедливість характеризується ХІХ й особливо 
ХХ століття. Ідеології, принципи, цінності,соціальні експерименти у конкретних 
суспільствах-державах, що є ознакою Першого модерну [3, с. 27], як ніколи плідно за-
родилися минулого століття. Теоретичні розробки часто використовувалися на практиці.

 До прикладу, концепції характеризується «прикладною» справедливістю, коли по-
літика держави (ідеологія, принципи, цінності «зверху») визначають постулати справед-
ливості, та навпаки – постулати справедливості визначають політику держави, і можна 
припустити, є одним із факторів формування уявлень щодо неї. Яскравим прикладом 
слугують пропагандистські ідеї та програми дій, що панували в СРСР. Поворотним у 
піднесенні й актуалізації питань справедливості стала ХІХ Всесоюзна партійна кон-
ференція, темою якої було формування й досягнення соціальної справедливості [11, 
с. 72]. Цікаво, що основні принципи досягнення соціальної справедливості: підвищення 
рівня життя, створення фондів соціального розвитку та суспільних фондів споживання, 
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розвиток сфери послуг, соціальна орієнтація економіки, надання соціальних гарантій 
[6, с. 35–42] базувалися на результатах конкретних емпіричних досліджень стану еко-
номіки та соціальної сфери, соціологічних опитуваннях населення задля з’ясування 
рівня життя, а також, прогнозування рівня життя. 

Зрозумілим є те, що будь-які прикладні дослідження по темі справедливості су-
проводжувалися ідеологічним обґрунтуванням результатів. Гасло: «Кожному – по його 
здібностям, кожному – по його праці» [4, с. 101–106], запропоноване П. Ж. Прудоном 
як один із принципів соціалізму, і був проголошений в Конституції СРСР 1936 року, 
залишався актуальним й у кінці ХХ століття (проте дещо змінившись: «Кожному – по 
здібностям, кожному – по результатах праці») у наукових працях з обґрунтування до-
сягнення справедливості, точніше соціальної справедливості. Проте якщо у 1930-ті 
роки не розрізняли справедливість та соціальну справедливість, то вже у 1980-х роках 
почали їх розрізняти й ставити акцент на другу, одночасно формуючи, з одного боку, 
практичні принципи досягнення соціальної справедливості та з іншого боку, теорію 
соціалістичної соціальної справедливості [5, с. 40].

Відтак, відповідно до тодішньої радянської теорії справедливості, справедливість фор-
мувалася та функціонувала у взаємозв’язку із рівністю та свободою [5, с. 42]. Важливим є 
той факт, що запропонований поділ справедливості на повну та неповну, передбачав, що 
досягнення повної справедливості можливо лише при комуністичному розподілі, і при 
оцінці суспільних відносин з точки зору особистості та її зв’язків із соціальними групами. 
Окрім того, що в кінці ХХ ст. в радянській теорії справедливості виділяють особистісний 
рівень, але й ще надають принципам справедливості норм повсякденного життя [5, с. 58]. 

Відповідно до структури справедливості, як зазначає А. Колодій, суб’єктивні уяв-
лення про справедливість відрізняються від її об’єктивного вмісту через: соціально-кла-
сову специфіку; індивідуальний досвід, конкретну життєву позицію; глибину розуміння 
суб’єктом сутності ідеалу та рівня пізнання, пов’язаним із ним досягненням суспільства. І 
тоді, рисами справедливості є об’єктивність, безпристрасність, безкорисливість [11, с. 19].

Конкретніший розгляд саме соціальної справедливості присутній й у сучасній 
українській науці, що можна пояснити теоретичною й практичною актуалізацію цієї 
тематики у 1980 – поч. 1990-х рр., а також, присутніми й досі у суспільстві патерна-
лістськими настроями, що включають надання населенню соціальних гарантій та за-
безпечення соціального захисту.

Соціально-економічний детермінізм є характеристикою не тільки в українській 
науці при розгляді теорій справедливості, але й у світі, проте із змінними тенденціями. 

Але основні тенденції ще у 1970-х роках почав формувати Дж. Роулз із виходом 
його праці «Теорія справедливості». Ще й досі науковці, які займаються теорією спра-
ведливості, посилаються на Дж. Роулза, підтримуючи, критикуючи чи доповнюючи його. 

Теорія справедливості як чесності Дж. Роулза базується на двох принципах [10, 
с. 102]:

1. Кожна людина повинна мати рівні права відносно найбільш великої схеми 
рівних основних свобод, сумісних з подібними схемами свобод для інших. 

2. Соціальні і економічні нерівності повинні бути влаштовані так, щоб: (а) 
від них можна було б розумно очікувати переваг для всіх, і (б) доступ до 
положень (positions) і посад був би відкритий усім.



100 Г. Р. Заремба 
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

Досягнути стійкості концепції справедливості можна за умови публічного визна-
ння її реалізації соціальною системою, що принесе із собою відповідне почуття спра-
ведливості [10, с. 158]. Як зазначає П. Рікер, Дж. Роулз при визначенні справедливості 
характеризується такими особливостями, як відкрита особиста ідейна послідовність 
Канта, а не Аристотеля, тобто справедливість трактується як пріоритет в сторону добра, 
а не пріоритет чесноти. Також, новизною Роулза є те, що він застосовує справедливість 
відносно інституцій, а не відносно індивідів [9, с.73]. 

Роулз виділяє три типи справедливості: економічну, політичну та соціальну. Про-
те основний акцент в концепції поставлено на соціальну забезпеченість громадян, а 
соціальну та економічну справедливість дослідник асоціює із можливістю й повнотою 
виявлення громадянами своїх політичних прав й обов’язків, і за таких умов суспільне 
благо має співпадати із особистим благом [10, с. 437]. Ця модель є ідеальним типом, 
бо на практиці (згідно із результатами авторського соціологічного дослідження), в про-
цесі виникнення почуття справедливості виникає внутрішньоособистісний конфлікт 
чуттєвості й раціональності, що є причиною та наслідком специфіки взаємозв’язку 
суб’єктивної та об’єктивної реальностей.

Базою концепції є ідея про те, що справедливість надана людині від природи як 
здатність оцінки інших людей та соціальних явищ, тому вона покликана визначати прі-
оритети соціально-політичного розвитку, раціональні стандарти та розподільчі процеси, 
які є метою діяльності політичних інститутів, що працюють для розвитку держави. 

Точніше, за Дж. Роулзом моделювання концепції справедливості відбувається, 
також, і завдяки принципу розподілу відповідно до моральних заслуг або ж залежно 
від користі для суспільства. Тоді як Р. Нозік зазначає, що розподіл відбувається залежно 
від статично виваженої суми моральних заслуг, корисності для суспільства та потреб. 
Ф. А. Хаєк виступає із запитанням до попередніх двох тез: чи можливо визначити 
індивідуальні моральні заслуги? [14, с. 183–228]. Таким чином, заперечуючи концепцію 
змодельованої розподільної справедливості, та пропонує модель, де кожен отримує 
відповідно до кількості благ, наданих іншим, у яких є ресурси, щоб бути корисними 
тим, хто корисний їм [12, с. 245].

Незважаючи на те, що Дж. Роулз актуалізував питання справедливості, викори-
стовуючи інституційний підхід, саме досягнення справедливості, на його думку, має 
відбуватися через особистісне почуття справедливості. Саме особистість як першопо-
чаткова ланка у суспільстві (суспільстві справедливому), досягає своєї єдності через 
взаємозв’язок її індивідуального життєвого плану, принципів раціонального вибору та 
існуючого почуття правильності та справедливості [10, с. 485]. 

Так чи інакше, коли ми говоримо про теорії справедливості, ми маємо розуміти, 
що головно науковцями справедливість бачиться у територіальних межах, йде мова 
про досягнення справедливості тим чи іншим суспільством із урахуванням основних 
прав й свобод особистості. На нашу думку, сьогодні ми маємо відійти від цього під-
ходу. Використовуючи концепцію У. Бека про Перший та Другий модерни [2, с. 118], 
ми простежуємо етап переходу до Другого модерну, коли відбувається глобальна вза-
ємозалежність процесів та явищ поза національними кордонами. Або, іншими словами, 
розширення простору дій та взаємодій, комунікацій та соціальних мереж. Як зазначає, 
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А. Баттімер [13, с. 43] при визначенні соціального простору варто використовувати два 
положення: «соціальний горизонт груп» і «циркуляція» будь-якого просторового виду 
товарів, послуг, людей, інформації, розширюючи в такий спосіб соціальні комунікації. 

Додатково, за твердженням З. Бауманна, в час глобалізації на першому місці серед 
цінностей виходить мобільність, свобода пересування [1, с. 17].

 Таким чином, коли ми говоримо про сучасні глобалізаційні процеси, що включають 
розширення соціального простору, мобільність понад національними кордонами, то 
це означає мобільність як фізичну, так й мобільність ідей, цінностей, уявлень, тобто, 
соціального й символічного капіталів у горизонтальному соціальному просторі.

Цікавою тут є концепція горизонтальної циркулярної міграції, запропонована 
українським дослідником І. Марковим. Основними ідеями концепції є те, що сучасні 
переміщення людей вже не відбуваються у рамках країни походження та приймаючої 
країни. Соціальний простір мобільностей розширюється та переходить із вертикального 
до горизонтального [7, с. 3]. Як уже зазначалося, зміна простору, типів мобільності 
передбачає не лише фізичну, але й нематеріальну міграцію. Таким чином, основним 
нашим твердженням є те, що сучасні глобалізаційні процеси, розривши соціальний 
простір комунікацій, взаємодій, мобільностей, в тому числі символічного капіталу, 
«відкрили ворота» й для розширення простору формування, трансформації, трансляції 
уявлень про справедливість.

Зважаючи на те, що всеохоплююча міграція стала однією із рис глобалізації 
(У. Бек), розширюючи соціальний простір взаємодій, комунікацій та мереж, водночас, 
переносячи акцент на важливість ролі окремої особистості із її суб’єктивною реальніс-
тю на формування та взаємовплив на об’єктивну реальність, дозволяє нам визначити 
дві дослідницькі групи щодо вивчення уявлень про справедливість та формування 
концепту глобальної справедливості. Тобто, міграція є тим процесом, який покаже 
нам особливості формування, трансляції, трансформації уявлень про справедливість. 

В авторському дослідженні однією дослідницькою групою є українські трудові 
мігранти, а іншою – українці, які ніколи не мігрували. Станом на сьогодні, дослідження 
здійснювалося в Україні, Італії, Іспанії, Греції методом напівструктурованого інтерв’ю. 

Задля формування концепту справедливості, ми зазначимо основні особливості 
уявлень про справедливість у сучасних глобалізаційних умовах.

1. Справедливість як явище входить у нашу щоденність. Ми усвідомлюємо, оці-
нюємо, формуємо певне ставлення до подій, випадків, проте не завжди реагуємо дією. 
Тобто, почуття справедливості індивідуально присутнє й розвинене як до себе, так і до 
суспільства, що належить більше до суб’єктивної реальності. Проте зв’язок, скоріше 
дієвий зв’язок, щодо справедливості із об’єктивною реальністю є значно слабшим за 
почуття. І це більше проявляється у немігрантів, ніж у мігрантів.

2. Існує теоретична й практична справедливість. Якщо теоретична справедливість 
формується на індивідуальних почуттях, досвідах, уявленнях, існуючих моральних та 
ціннісних нормах, то практична обрамлює нас законами, суспільними нормами тощо. 
Також, це не означає, що ці два типи не є пов’язаними. Практична справедливість дає 
нам певний інституційний шлях досягнення справедливості, яким більше користуються 
мігранти. Проте є спільна риса у двох дослідницьких груп, це те, що практична спра-
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ведливість все більше має досягатися через особистісний рівень, власний приклад та 
власні морально-ціннісні зміни та реакції. 

3. Таким чином, уявлення про справедливість формуються через рівні «особистісне 
– локальне – глобальне». Для особистості важливу роль відіграє її громада, локальність. 
На глобальному рівні полілокальність уявлень про справедливість, що репрезентується 
індивідуально, не означає конфлікт чи уніфікацію цих уявлень.

4. Універсальна багатоманітність, або ж використовуючи термін У. Бека універ-
сальна контекстуальність. Універсальні принципи, бачення справедливості мають 
індивідуальне «забарвлення», зміст.

5. Тому, важливо визначеним були складові формування уявлень і почуття справед-
ливості: раціональність та чуттєвість, і їхній конфлікт (часто внутрішньоособистісній, 
але й міжособистісний), коли раціональні уявлення не співпадають із чуттєвими, де 
раціоналізм тяжіє до універсалізму, а контекстуалізм – до чуттєвості, так звана – чут-
тєва раціональність.

6. Також, ми маємо розрізняти справедливість як мету, справедливість як засіб, 
справедливість як результат. Усе це в комплексі є ідеальним типом із досягнення й 
існування справедливості.

7. Існують глобальні уявлення про справедливість (теоретичні), із локальними 
особливостями досягнення справедливості (практичні).

8. Вже не існує відомої дихотомії «справедливість-несправедливість». Часто у дис-
курсах, одне чи інше поняття зникає, з’являється явище «між» – між справедливістю 
та несправедливістю, так звана, нормальність.

Як бачимо, глобалізаційні процеси ставлять перед нами нові питання та виклики 
щодо особливостей не тільки фізичної, але й символічної мобільності. Якнайкраще 
формування, трансляції та трансформації уявлень про справедливість «знизу» визначать 
«people in move» і «non-movers», виходячи, таким чином на глобальний, мегарівень. 
Основним закликом є звернення уваги до формування концепту глобальної справед-
ливості саме науковців із міждисциплінарним підходом, бо недостатнім є зусилля 
громадських організацій (Center of Global Justice, Global Justice Center тощо), політич-
них закликів чи пропаганди, дискурсів у ЗМІ. Тільки наукова призма із дослідження 
«особистісної» справедливості дозволить сформувати цілісне бачення глобальної спра-
ведливості у сучасних умовах.
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The paper examines links between classical sociological theorizing and contemporary 
theories of globalization. This article examines the peculiarities of contemporary globalization 
processes and the attempt of analysis of place of Ukraine in them is done. Globalization is 
a complex and controversial phenomenon of unifi cation and integration. This phenomenon 
can be defi ned in multiple ways. The article reviews the origins of the term, economic as-
pect of globalization, as well as its positive and negative consequences. Globalization is a 
social process, while globalism is an ideology that endows a concept of globalization with a 
particular concept or value and market globalism is the dominant ideology of our time. The 
article reviews the main approaches and concepts of justice. The author makes   an attempt to 
identify the main characteristics of the processes of formation, translation and transformation 
of the ideas about justice in modern conditions so that to further develop of the concept of the 
global justice. Social justice can be understood as a general process of creating sustainable 
communities of inclusion, diversity, and equity. At the most basic level the concept of global 
justice recognizes that social justice projects can have global impacts even when they occur 
on the local level. Thus decisions made locally may have global signifi cance.
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В статье рассмотрено основные подходы и концепции справедливости. Сделано 
попытку определения основных характеристик процесса формирования, трансляции 
и трансформации представлений о справедливости в современных условиях для даль-
нейшей разработки концепта глобальной справедливости.
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У статті зроблено огляд теорій ідентичності, які пояснюють механізм іденти-
фікації та самоідентифікації, визначають умови формування ідентичності з позиції 
філософії, психології та соціології. Проведено аналіз змісту понять «ідентичність» та 
«самоідентифікація» в контексті символічного інтеракціонізму та конструктивістського 
підходу. Зроблено акцент на соціологічному трактуванні сучасної проблеми кризи 
ідентичності, яка виникає при умовах глобалізації, де панують поліідентичні множини.

Ключові слова: самоідентифікація, ідентичність, cамість, самоактуалізація.

Громадянська самоідентифікація має місце там, де йдеться про самовизначення 
громадян, про їх самоусвідомлення самих себе як членів суспільства, жителів країни, 
суб’єктів владних відносин. Та перед тим, як міркувати над даною категорією поняття, 
необхідно провести аналіз визначення «ідентифікація», яке має неоднозначне значення в 
вітчизняній науці. Поняття «ідентифікація» вживається в різних концептуальних підходах 
і теоріях, але також має різне значення в залежності від конкретної парадигми. В той 
же час взаємні посилання різних авторів дають підставу говорити про те, що при всій 
багатозначності поняття воно має єдине ядро, яке зберігається при будь якій інтерпретації. 

Проблематику визначення поняття ідентифікації та самоідентифікації активно 
розробляли представники різних шкіл зарубіжної соціології, це Ч. Тейлор, Ч. Кулі, 
Дж. Мід, І. Гофман, П. Бергер, Т. Лукман, Е. Сміт, Е. Гідденс, Г. Тетджфел, Дж. Тернер, 
А. Токвіль, Ж. Липовецьки; представники філософської науки Ж. Бодрійяр, Е. Лакло, 
Ш. Муфф, З. Бауман, С. Жижек; вітчизняні дослідники Л. Нагорна, В. Циба, З. Когут, 
Л. Сокурянська, М. Винницький, С. Макеєва, С. Оксамитна, М. Шульга, А. Ручка, 
Н. Костенко та ін.

В україномовних текстах за значенням збігаються слова «ідентичність» і «то-
тожність». Вітчизняна соціологічна наука на даний час не розробила ці поняття, але 
вони мають чітке визначення як в німецькій, так і в англомовній літературі. У визна-
ченнях, наданих словниками, «ідентичність» походить від латинського «idem» (те ж 
саме) та означає властивості речей залишитися тим, чим вони є, зберігаючи свою сут-
ність незалежно від форми вираження і процесів трансформації. Також дане поняття 
використовується тоді, коли йдеться про одиничне буття особистості, що забезпечує 
її самототожність. 
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З огляду на це філософ П. Рікер вказує, що поняття «ідентичність» в умовах його 
вживання сучасністю несе в собі два різних значення, відповідаючи латинським «idem» 
та «ipse». «Idem» означає «аналогічне», «таке ж саме», тобто припускає незмінність 
в часі. Термін же «ipse» означає те, що тотожне самому собі. На думку П. Рікера, при 
використанні поняття «ідентифікація» ці два терміни змішують обидва значення: іден-
тичність з самим собою та ідентичність як такого ж самого. Тому філософ вважає, що 
першому змісту поняття «ідентичний» суперечить другий – «схожий», «подібний», 
– який передбачає, що така максимальна аналогія можлива лише за умови наявнос-
ті базису, який не підвладний змінам часу. Рікер вважає, що дана проблема поняття 
«ідентифікації» є неминучою і нерозв’язною. Неминучою, тому що використання 
однієї і тієї ж назви для суспільства, соціальних груп, індивіда стосовно до всього їх 
існування у часі має на увазі певну незмінну, базисну, фундаментальну основу. В той 
же час емпіричний досвід, що переживають актори, має динамічний характер. Постійно 
змінюючись, розвиваючись, доповнюючись такий досвід не співпадає з ідеєю основи. 
Нерозв’язною ж проблему Рікер називає тому, що в антропологічному значенні ви-
користання категорії ідентичності як фундаменту несумісне з уявленням про зв’язок 
людей з мінливим оточенням [1, с. 145–146; 148]. 

Це протиріччя намагалися вирішити зарубіжні і вітчизняні науковці у спробі мір-
кувань про ідентичність. Історія визначеності поняття ідентичності починається у 
філософії, а пізніше переходить до соціально-наукового пізнання.

Поняття «ідентичність» було взято соціологами з психології. В контексті психо-
аналізу З. Фрейд першим вводить термін «ідентичність», визначив «Его» всередині 
людської психіки між стихійним «Воно» і соціально-нормативним «Супер-Его». Це 
обумовлює проблему, з якою зіткнувся П. Рікер, внутрішню суперечливість індиві-
дуальної самоідентифікації, тому що подвійність «Его» передбачає його мінливість, 
динаміку, а стихійний вплив «Воно» навпаки, – статику, постійність. Ідентичність, за 
З. Фрейдом, – це уявлення людини про своє «Я», що характеризується суб’єктивним 
почуттям своєї індивідуальної самототожності і цілісності; ототожнення людиною самої 
себе (частково усвідомлюване, частково неусвідомлюване) з тими чи іншими типоло-
гічними категоріями (соціальним статусом, статтю, віком, роллю, зразком, нормою, 
групою, культурою тощо) [2, с. 36]. 

Соціологи Дж. Г. Мід, Ч. Кулі визнали за необхідне знайти теоретичний концепт, 
який дозволив би розглядати формування в різних ситуаціях соціальної взаємодії як 
процесу, і інтерпретувати відповідні зовнішні прояви як схожі або відмінні. Для цього 
вони звернулися до традиційного для філософської антропології та психології поняттю 
«self» («самість»), надавши йому нового значення. По-перше, самість розглядалася не 
як від початку дана людині основа, але як така, що формується в контексті соціальної 
взаємодії, яка отримала назву – інтеракція. Іншими словами, ідентичність за своєю 
природою почали вважати соціальною із самого початку, бо індивідуальні прояви на-
бувають культурної та/або особистісної форми тільки в процесі взаємодії людей один 
з одним, а сама ідентичність стає стійкою і повторюваною в силу взаємних уявлень 
індивідів один про одного. По-друге, в понятті «самості», починаючи з ідей Дж. Міда, 
прийнято розрізняти дві складові, які не мають лінгвістичних аналогів в українській 
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мові, – англійське «I» («Я») і «Me» («Мене»). «I» є рушійною силою, що забезпечує 
включеність індивіда в соціальну взаємодію, а також можливість дистанціюватися від 
інших, залишатися індивідуальним, унікальним, мати в собі відмітні риси. «Me» ви-
ступає в якості поділюваних характеристик особистості, як соціокультурний фундамент 
людського індивіда [3, с. 176–177].

Згідно з теорією Ч. Кулі, уявлення індивіда про себе залежать від того, яким його 
сприймає оточення. У зовнішні уявлення індивід дивиться наче в «дзеркало», відо-
бражаючи їх, створює власні уявлення про самого себе. Важливу роль такий процес 
відіграє на ранньому етапі розвитку людини, бо саме в цьому віці через реакції інших 
у людини формуються ідеї та судження відносно свого «Я». Пізніше такі уявлення 
трансформуються в стабільну концепцію особистості або в індивідуальну (соціальну) 
ідентичність. Соціальне я, за Ч. Кулі, – це просто уявлення або система уявлень, почерп-
нута зі спілкування з іншими людьми. Область, на яку головним чином поширюється 
почуття «я», лежить в межах суспільного життя, а не поза ним; ті специфічні індиві-
дуальні схильності або прагнення, емоційним аспектом яких виступає почуття «я», 
знаходять свій найважливіший прояв у сфері особистих впливів, що відображаються 
у свідомості людини як сукупність її поглядів на себе. Пов’язана з думкою про інших 
людей, ідея «я» завжди є усвідомлення людиною індивідуальності або своєрідності сво-
го життя, тому що саме цю сторону життя необхідно підтримувати цілеспрямованими 
зусиллями, і саме вона агресивно проявляє себе всякий раз, коли, на думку людини, її 
власні устремління йдуть врозріз з прагненнями інших людей, з якими вона подумки 
себе співвідносить. Саме тут агресивність особливо необхідна для того, щоб спонукати 
людину до характерної для неї діяльності, сприяти розвитку тих особистих особливос-
тей, яких вимагає забезпечення загального ходу життя [4, с. 130–132].

Важливо зауважити, що в своїх роботах автори не вживали поняття ідентичності, 
але розроблені ними теоретичні положення в подальшому стали важливими компонен-
тами його концептуалізації. Після цих розробок в соціології пропало припущення щодо 
особистісної ідентичності як сутності людської природи. Сама соціальна обумовленість 
стала теоретичною основою трактування поняття як соціально-наукової категорії.

Основу сучасного розуміння процесу ідентифікації становить концептуалізація від-
носин «Я-інший», представлена в рамках символічного інтеракціонізму Дж. Г. Міда. У 
його роботах «самість» (Self) за змістом збігається з поняттям ідентичності, хоча самого 
цього терміна він не використав (сьогодні він перекладається іншими мовами саме як 
ідентичність). Дж. Мід трактував ідентичність як соціальне утворення: ідентичність 
і інтеракція постійно переходять один в одного. Комунікативна природа ідентичності 
полягає в тому, що кожен починає сприймати себе таким, яким його бачать інші, беручи 
роль іншого, індивід оцінює себе з його точки зору.

Нами були приведені трактування поняття «ідентичність» з психологічної і со-
ціологічної позиції. Важливо відмітити, що дані інтерпретації відрізняються одна від 
одної. Так, згідно Е. Еріксону, представнику психоаналітичної традиції, ідентичність 
«розміщується» в глибинних шарах психічної структури. І хоча вона формується та 
змінюється в ході взаємодії індивіда з іншими, кризи і їх подолання відбуваються саме 
у внутрішньому світі і являють собою неперервний процес. У роботі «Ідентичність: 
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юність і криза» Е. Еріксон пояснює, що поняття ідентичності позначає твердо засвоєний 
образ себе у всьому багатстві відносин особистості до навколишнього світу, почуття 
адекватності і стабільного володіння особистістю власним «я» незалежно від змін «я» 
і ситуації; здатність особистості до повноцінного вирішення завдань, що виникають 
перед нею на кожному етапі її розвитку. Ідентичність автор визначає як показник зрілої 
(дорослої) особистості, витоки і таємниці організації якою приховані на попередніх 
стадіях розвитку [5, с. 12].

Соціологи виражають іншу точку зору. Вони схильні розглядати ідентичність як 
те, що формується в результаті соціальної взаємодії. Це свого роду знак (або – стигма, 
за термінологією І. Гофмана), з яким пов’язано певну поведінку. За П. Бергером, іден-
тичність соціальна не тільки за походженням, а й за способом підтримки. Відповідно, 
її не слід розглядати як стійке, дане людині від початку утворення. 

Вчений П. Бергер разом з Т. Лукманом стали засновниками конструктивістського 
підходу в соціології, згідно з яким ідентичність є тією складовою особистості, яку 
можна сконструювати, виховати, розробити та сформувати в період соціалізації лю-
дини. У спільній роботі «Соціальне конструювання реальності», автори пропонують 
розглядати ідентичність в контексті соціальної структури суспільства. Остання визна-
чається як сума типізацій, що створюють повторювані зразки взаємодії. Т. Лукман і 
П. Бергер пишуть: «Стосунки одного індивіда з іншими не зводяться до відносин лише 
з партнерами і з сучасниками. Вони вступають також і у відносини з попередниками і 
наступниками, тими іншими, які жили раніше і які будуть жити після них в загальній 
історії їхнього суспільства. Окрім колишніх партнерів, люди пов’язані з попередниками 
за допомогою вкрай анонімних типізацій – «прабатьки емігранти» або «батьки-заснов-
ники». Наступники індивіда будуть типізуватися ще більш анонімно – «мої онуки» або 
«майбутнє покоління». Ці типізації, по суті, порожні абстракції, абсолютно позбавлені 
індивідуального утримання, тоді як типізації попередників, принаймні до певної міри, 
мають такий зміст, хоча і досить міфічного характеру. Як би там не було, анонімність 
обох систем типізації не заважає тому, що вони стають елементами реальності повсяк-
денного життя, іноді досить важливими. Зрештою, я можу пожертвувати життям заради 
вірності батькам-засновникам або заради майбутніх поколінь» [6, с. 60].

У рамках когнітивного підходу науковцями Г. Теджфелом і Дж. Тернером було 
розроблено класичну теорію соціальної ідентичності. Автори розглядають соціальну 
ідентичність як механізм регуляції поведінки у відповідних умовах. В основі вивчення 
феномену соціальної ідентичності знаходиться ідея про те, що кожен індивід характери-
зується певними соціальними та індивідуальними характеристиками, які можуть бути 
як загальними, властивими більшості, так і унікальними, індивідуальними. Г. Тедж-
фел так пояснює дану закономірність. По-перше, індивіду властиве прагнення до 
позитивної «Я-концепції». По-друге, досягається це через категоризацію соціального 
світу та ідентифікацію себе з певними категоріями, за рахунок яких індивід отримує 
свою соціальну ідентичність, як складову «Я-концепції». По-третє, групи, до яких 
індивід себе відносить, повинні забезпечувати позитивний внесок у «Я-концепцію», 
і це буде викликати процес диференціювання категорії членства від інших категорій. 
Таке диференціювання відбувається за допомогою процесу порівняння власної групи 
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з іншими. Попередні процеси призводять до того, що групи будуть завжди шукати 
позитивні відмінності і прагнути збільшити їх, проявляючи прихильність до групи 
членства [7, с. 10–11].

У теорії соціальної ідентичності автори вводять три основних поняття: соціальна 
категоризація, соціальне порівняння, соціальна ідентичність. Соціальна категоризація 
розглядається як класифікація соціального оточення в термінах членів певних груп 
таким способом, що має значення для індивіда та виступає когнітивним процесом, 
«при якому систематичне перенесення класифікації на вимірювані стимули веде до 
перцептивного підкреслення внутрікласової подібності і міжкласових відмінностей 
за цим виміром» [7, с. 13]. Процесом, що перетворює перцептивні і когнітивні ознаки 
в дії, є соціальне порівняння. Воно забезпечує міжгрупову диференціацію, засновану 
на перевазі інгрупи (групи, до якої включено індивіда) перед аутгрупами (групи, що 
не мають значення для індивіда; з якими він не координує свої дії). Через порівняння 
досягається соціальна ідентичність особистості, за словами авторів, це «індивідуальне 
знання про те, що персона належить до деякої соціальної групи разом з деякими емо-
ційним і ціннісним персональним сенсом групового членства» [7, с. 14].

Соціальна категоризація «Себе» наводить індивідуума до ідентифікації з групою 
членства. Це відбувається чином засвоєння інгрупових нормативних тенденцій. Так 
як нормативні тенденції безпосередньо пов’язані з певними зразками поведінки, то 
слідування ним і засвоєння відповідних установок будуть служити ознаками прина-
лежності до даної групи.

Незважаючи на те, що Г. Теджфел і Дж. Тернер працювали в одному концептуаль-
ному напрямку, в їхніх підходах до розуміння соціальної ідентичності спостерігаються 
відмінності. Так, Теджфелл, виходячи з поняття соціальної категоризації, всі відносини 
між людьми розподіляв на два полюси, з яких один представлявся міжособистісними 
відносинами, повністю обумовленими індивідуальними характеристиками учасників; 
інший – міжгруповими відносинами серед представників конкретних і ясно помітних 
груп, зумовлених фактом їх групового членства. Тим самим було вирішено питання про 
співвідношення і суперечливість групових і особистісних основ в людині. Відштовху-
ючись від цього, автор пояснював можливі варіанти соціальної поведінки індивідуума. 
Так, роль регулятора виконує «Я-концепція», яка включає в себе дві підструктури: осо-
бистісну і соціальну ідентичності. Дані структури є рівнозначними, причому, перша 
являє самовизначення людини в термінах фізичних, інтелектуальних і моральних рис, а 
друга – в термінах суб’єктивної належності до різних соціальних категорій (гендеру, на-
ціональності, професійної групи і т. п.). Залежно від того, до якого ближче полюса буде 
знаходитися поведінка людини в даний момент і буде проявлятися її самосприйняття. 

Дослідник Дж. Тернер «перевертає» каузальний зв’язок між соціальною ідентич-
ністю та інтергруповою поведінкою. Він пропонує таке пояснення: якщо проводити 
зв’язок між особистісною та соціальною ідентичністю і допустити, що самосприй-
няття змінюється протягом життя, то в результаті можна побачити, що переміщення 
вздовж цього життя ідентичності буде викликати соціальну поведінку або як між-
особистісну, або як міжгрупову. Таким чином, міжгрупова поведінка проявляється як 
результат, а не причина самосприйняття. Це вводить процес формування соціальної 
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ідентичності в рамки процесу самокатегоризації, яка випливає безпосередньо з со-
ціальної категоризації «Себе» і є каузальною базою групових процесів. У результаті 
Дж. Теренер формулює таке поняття соціальної групи, яка за його уявленнями є зі-
бранням індивідів, які визнають соціальну категоризацію «Себе» і діючих на її підставі 
[7, с. 15–18].

Ця концепція пояснює появу почуття соціальної ідентичності і базові принципи 
її формування. В основі пояснення лежать потреби в соціальній орієнтації і прина-
лежності до спільнот, які змушують індивідів категоризувати себе і своє оточення. 
Незважаючи на деякі відмінності в питаннях актуалізації того чи іншого рівня абстра-
гування при самокатегоризації, особистісні та соціальні компоненти ідентичності є 
частиною одного цілого.

Розглядаючи ідентичність в контексті соціальної структури, Е. Гідденс пропо-
нує ідею трансформації ідентичності. В сучасних умовах конструювання «Я» індивід 
здатен обирати власну ідентичність, яку пропонує абстрактна система. Індивідуальне 
«Я» Е. Гідденс називає рефлексивним проектом. В традиційному суспільстві самоіден-
тифікація формувалась під впливом набору психовікових характеристик, що постійно 
змінювали одна одну та мали чіткі соціальні «позначки». Під такими «позначками» 
Е. Гідденс має на увазі певні мітки, переступаючи які людина втрачала попередню 
ідентичність, оволодіваючи новою. Реальні процеси ініціації були тією «міткою», що 
дозволяла індивіду перейти від пережитої ідентичності до якісно нового рівня рефлек-
сивного проекту. Сучасний індивід сам творить свою ідентичність, використовуючи всі 
пережиті образі «Я» як елементи соціального конструкту. Проблемою даної ситуації, 
за Е. Гідденсом, є мінливість соціального середовища за його процесами глобалізації 
і постійної трансформації. 

«Я» як рефлексивний проект – це «здійснення цілісного, постійно коригуючого 
біографічного оповідання в поліваріантності контексту вибору, пропущеного через 
фільтри абстрактних систем». За таких умов пізнього модерну «розробка траєкторії Я» 
стає однією з найголовніших задач у житті кожного індивіда. Специфічний стиль «Я» 
дозволив автору виділити ряд характеристик, властивих самоідентичності:

«Я» – це рефлексивний проект, за який відповідає сам індивід. «Ми є тим, що ми 
самі з себе створюємо», тому розуміння себе підпорядковане більш фундаментальній 
задачі побудови та реконструкції цілісного почуття ідентичності.

«Я» розробляє траєкторію свого розвитку, повертаючись до минулого і прогнозу-
ючи майбутнє. Подорож у минуле дає емоційну свободу для передбачення і творення 
майбутнього. Побудова траєкторії «Я» базується на ідеї багатоетапного життєвого 
циклу, бо саме життєвий цикл (а не події зовнішнього світу) виступає домінантою 
траєкторії «Я».

Рефлексивність «Я» неперервна, вона має ту ж природою, що й історична реф-
лексивність пізнього модерну як епохи. Також рефлексивність «Я» охоплює і сферу 
тілесності індивіда, так як тіло – це частина індивідуальної системи дій, а не її пасив-
ний об’єкт.

Цілісність самоідентичності спирається на безперервність зв’язкового автобіогра-
фічного оповідання.
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Самоактуалізація «Я» припускає «діалог з часом» або вичленення зон особистого 
часу, лише віддалено пов’язаних із зовнішнім фіксованим тимчасовим порядком. Само-
актуалізація індивіда також вимагає «рівноваги можливостей і ризиків», яке досягається 
завдяки емоційному подоланню минулого і осмисленому прогнозуванню майбутнього.

Моральні завдання самоактуалізації – це досягнення аутентичності «Я», тобто 
«вірності самому собі»; цей процес вимагає інтерпретації колишнього досвіду і дифе-
ренціації істинного і помилкового «Я».

Життєвий цикл особистості втілений в послідовній зміні етапів, періодів або епі-
зодів, які, на відміну від ситуації в традиційному суспільстві, майже не мають ритуаль-
них міток або зовнішньої обумовленості. Рух від епізоду до епізоду, що втілює в собі 
можливості і ризики, здійснюється завдяки рефлексивній мобілізації траєкторії «Я».

Розвиток «Я», тобто його життєва траєкторія, має внутрішню референтність. Єдино 
значущою «дороговказівною ниткою» життєвої траєкторії виступає вона сама. Таким 
чином, внутрішня цілісність «Я», тобто його аутентичність, досягається за допомогою 
рефлексивної інтеграції життєвого досвіду в контексті біографічного оповідання про 
саморозвиток [8, с. 71–73; 110–111; 125; 128].

У сучасній соціології та філософії сьогодні розповсюджена критична позиція 
щодо питань ідентичності. Сучасна людина представляється роздробленою на без-
ліч ідентичностей, які вона не може зібрати в єдину цілісну особистість. На думку 
Ж. Бодрійяра, «хиткість особистісних ідентичностей», втрата «Я» позбавили людину 
гаранта самототожності [9, с. 157]. У цьому випадку філософ приписує ідентичності 
субстанціональний сенс. На думку Ж. Липовецьки, сьогодні актуальна «друга індиві-
дуалістична революція», оскільки сучасна індивідуальна і соціальна активність спря-
мована на пошук ідентичності [10, с. 17]. З. Бауман також вважає, що «говорити про 
індивідуальність і про сучасність – це говорити про одне й те ж соціальне явище». Він 
вважає, що індивідуалізація стала долею сучасної людини багато в чому у зв’язку з тим, 
що «аскриптивна» ідентичність залишилася в минулому, і тепер її треба самостійно 
знаходити і вибирати [11, с. 39].

Багато сучасних науковців вважають, що в ситуації глобального хаосу, обумовленого 
різнорідністю і рухливістю соціокультурних процесів, вживання поняття ідентичності, 
яке в класичному розумінні означало забезпечення людської самототожності, не можна 
застосовувати до сьогоднішніх індивідів. Про них автори говорять як про істот без 
«Я», поліідентичних. Іншими словами, згідно психологічним канонами перед нами 
всі «симптоми» кризи ідентичності в масовому масштабі, яка характеризується роз-
щепленням особистості.

Так, Ж. Липовецьки відзначає, що в умовах демократії «виникає вибух «пси», 
коли всі фігури альтернативності (збоченець, божевільний, злочинець, жінка і т. д.) 
стикаються між собою в процесі, який А. Токвіль називає «зрівнювання умов». Чи не 
з тієї причини, що соціальна різноманітність часто поступається місцем ідентичності, 
відмінність – однаковості, може виникнути проблема ідентичності, на цей раз особистої? 
Вирішивши питання щодо інших індивідів, рівність звільнила місце і дозволила виник-
нути питанням про наше «Я». Одночасно зі зникненням соціальної фігури чужого «Я» 
виникає новий вид поділу – на свідоме і несвідоме, психічний розкол, немов процес 
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поділу повинен був відтворюватися постійно, хоча б у психологічному плані з метою 
продовження соціалізації» [10, с. 92]. Такі роздуми спонукають ряд мислителів припу-
скати, що суспільства в його класичному розумінні більш не існує (Е. Лакло, Ш. Муфф, 
З. Бауман, С. Жижек та ін.).

Критики сучасності визнають кризу ідентичності однієї з її провідних характери-
стик. У той же час, якщо кризу розуміти в термінах переходу, то звернення до поняття 
ідентичності, на думку З. Баумана, набуває особливого значення при вивченні сучасного 
життя. Але це означає необхідність фундаментального вивчення його конструктивних 
можливостей. З. Бауман робить акцент на тому, що сьогодні мова йде про розширен-
ня тлумачення поняття «ідентичність». На його думку, ідентичність «стає призмою, 
через яку розглядаються, оцінюються і вивчаються багато важливіші риси сучасного 
життя». Відповідно, «вражаюче зростання інтересу до обговорення ідентичності може 
сказати більше про нинішній стан людського суспільства, ніж відомі концептуальні та 
аналітичні результати його осмислення». Автор вважає за необхідне виявити «емпіричні 
підстави» і «структурні коріння» цього інтересу [12, с. 176].

Отже, ідентичність представляє собою уявлення індивіда про себе по відношенню до 
рефентної групи, тоді як ідентифікація є процесом формування даного уявлення. Процес 
ідентифікації йде поряд з соціалізацією особистості, тому постійно довершується, перебу-
ваючи у стані вдосконалення. Сучасна людина характеризується багатьма ідентичностями 
(сюди відноситься і громадянська, і суспільна, і культурна тощо), які проявляються в різній 
мірі залежно від ситуації. Такий розрив єдиної (класичної ідеї) ідентичності призводить 
до кризи ідентичності, яка має негативні наслідки для індивіда. Завдання соціологів на 
даному етапі формування самоідентифікації є створення умов, за яких поліідентичність 
буде не недоліком, а перевагою самостійного індивіда, що прагне до самоактуалізаціїї 
через обізнаність, членство в спільнотах, активній громадській позиції.
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This paper provides an overview of theories of identity, that explain the mechanism of 
identifi cation, identity and self- identity, determine the conditions of identity formation from 
the standpoint of philosophy, psychology and sociology. The senses of identity in modernism 
and postmodernism are characterized. The peculiarities of modern views on the problem of 
social identity are revealed. The article considers different approaches to the defi nition of 
the named terms and the content analysis of the concepts of «identity» and «self-identity» 
in the context of symbolic interaction and constructivist approach is conducted. The accent 
is made on the sociological interpretation of the contemporary problem of identity crisis 
that occurs in the context of globalization. The article describes the theoretical basis for the 
analysis of socialization and internalization of the mechanisms of identity construction status 
using the developments phenomenologically-interactionist direction. The applied aspect of 
the study is based on the role of agents of socialization in shaping the identity status. Author 
applies the historical and logical methods of the research based on the review of the main 
sociological theories of identity. With the help comparing review the author developes the 
different views on the defi nition and nature of identity in sociology.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИЗА 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Е. О. Володина 

Донецкий государственный университет управления,
ул. Артема, 94, г. Донецк, Украина, 83015,

e-mail: ekaterina.polonskaya@gmail.com

В данной статье сделан обзор теорий идентичности, которые объясняют механизм 
идентификации и самоидентификации, определяют условия формирования идентич-
ности с позиции философии, психологии и социологии. Проведен анализ содержаний 
понятий «идентификации» и «самоидентификация» в контексте символического ин-
теракционизма и конструктивистского подхода. Сделан акцент на социологической 
трактовке современной проблемы кризиса идентичности, которая возникает в условиях 
глобализации, где на первый план выходят полиидентичные множества.

Ключевые слова: самоидентификация, идентичность, cамость, самоактуализация.
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The chosen chapters of W. J. Staples «Everyday surveillance...» are dedicated to the 
analysis of the processes that were founded during Enlightment and resulted in the formation 
of the specifi c system of social control based on extensive application of audio-visual and 
informational surveillance. Author underlines the possible problems and dangers caused by 
the technologies that were created to optimize the social policy. Rejecting the idea of a highly 
coordinated, state-driven, Big Brother monopoly over the practice of watching people, author 
analyzes the microtechniques of surveillance and social control that target and treat the body 
as an object to be watched, assessed, and manipulated. These are local knowledge-gathering 
activities often enhanced by the use of new information, visual, communication, and medical 
technologies that are increasingly present in the workplace, the school, the home, and the 
community. In this book I argue that, while our inherited, modern ideas about the nature of 
human beings, deviance, and social control continue to shape the ways in which we keep a 
close watch on people, a new set of meanings, attitudes, and practices is taking hold that is 
constituted by and indicative of conditions of postmodernity.

Keywords: social control, surveillance, postmodern society.

Castles of Our Conscience. [Modern] mentality and the emergence of the modern 
disciplinary institution are nowhere more evident than in the United States. In addition to 
their sudden revulsion to violence, what became clear to reformers in the late eighteenth and 
early nineteenth centuries was that the whipping post and the rack were a messy business 
and, increasingly, a political liability in postrevolutionary America. These inherited English 
criminal statutes were a constant reminder of monarchical political oppression, while those 
involving «cruel» sanctions were not applied consistently, making criminal justice arbitrary 
and ineffectual. In these early years, «a jury, squeezed between two distasteful choices, death 
or acquittal, often acquitted the guilty,» according to Lawrence Friedman [1]. This kind of 
«jury lawlessness» sometimes provoked vigilante justice, endangering the establishment of 
rational-legal authority and, therefore, the political power of the new government. A more 
predictable, orderly, and democratic set of punishments was needed to support the new 
political regime. We see, then, the emergence of a new discourse of crime and new forms 
of punishment.

1 Друкується з дозволу автора за: Staples W. G. Everyday Surveillance: Vigilance and 
Visibility in Postmodern Life. – Oxford : Rowman & Littlefi eld publishers, Inc., 2000. – 191 p.
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Inspired by the writings of, among others, the infl uential Italian criminologist Cesare 
Beccaria and his new «science of man», Homo criminalis, people such as Dr. Benjamin 
Rush (1745–1813), who was a signer of the Declaration of Independence, set out to reinvent 
criminal justice practices. This new discourse on crime and punishment was celebrated in a 
now well-known set of principles:

1. Punishment must be consistent and not arbitrary.
2. Punishment should be a deterrent to future criminality.
3. There should be temporal modulation, since punishment can function only if it 

comes to an end.
4. Each crime and each penalty would be clearly laid out in a classifi cation scheme.
5. The guilty should be only one of the targets of punishment, for punishment is 

directed above all at the potentially guilty.
The bodies of condemned offenders were now the property of society rather than of 

the king. Such ideas were infused with the notion of the social contract: that crime was an 
attack on society itself and that punishment should right the wrong done to the community 
and restore offenders to their proper places in it. Criminal justice would be rational, not 
emotional, according to the reformers. It would approach the mind and soul of the criminal 
and not just the body.

For a while, it was deemed that performing public works was the best treatment for the 
offender. In Philadelphia, for example, the application of the city’s «wheelbarrow» law of 
1786 put ragged, shaven-headed, chain-gang prisoners to work cleaning the streets under the 
watchful eye of armed guards. But the sight of these men became increasingly distasteful to 
the good citizens of the city as the convicts went about «begging and insulting the inhabitants, 
[and] collecting crowds of idle boys,» and they became the sport of others who tormented the 
prisoners incessantly. The law of March 27, 1789, soon sequestered prisoners to conditions 
of more private punishment at the Walnut Street jail [2]. Here the prisoners were subjected 
to a «moral» regime of solitary confi nement, hard labor, diet control, and bodily hygiene. Yet 
not long after it was built, conditions at the jail deteriorated; jail inspectors began pardoning 
prisoners to alleviate overcrowding, abuses and neglect were exposed, and serious riots took 
place. The result was unanimous condemnation of the Walnut Street jail. But rather than 
scrap the experiment with incarceration, authorities pressed on and called for the building 
of new, larger state penitentiaries. Undertaking the most ambitious public works program in 
Pennsylvania’s history to date, the western and eastern facilities were erected by the laws of 
1817 and 1821, marking the beginnings of Pennsylvania’s prison «system.» The situation 
was similar elsewhere, as other states increased their commitment to institutional punishment.

This turn to rationally organized reformatory institutions and the new «science of man» 
infl uenced society’s response to other behaviors as well. Before about 1825, the majority 
of poor and dependent people had been customarily cared for in noninstitutional ways. 
Those close to the center of town life might stay in their own homes with the help of the 
community, or they were placed with relatives, friends, or fellow church members. Those 
on the margins were «boarded» with townsfolk, with a widow perhaps, at a negotiated price. 
Later, communities made direct payments to people in their homes, while some able-bodied 
poor might be «auctioned off» to farmers and others and were put to work for their keep. Yet, 
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after the 1820s, these apparently fl exible and informal arrangements began to break down 
under the weight of expanded commercial development, the erosion of social cohesion in 
small towns, the attraction of wealth, and the increasing stratifi cation of towns and villages. 
Townsfolk, particularly those of the middle and upper classes, became less willing to take in 
and board the increasing number of strangers and outsiders appearing in their area.

In New York, for example, an infl uential report by the secretary of state in 1824 estimated 
the total number of poor in New York to be 22,111 and the cost of providing for them to be 
close to $500,000. The report advocated the establishment of a system of county poorhouses 
modeled after the «House of Industry,» which had been erected in Rensselaer County in 1820. 
The idea was that each inmate would work to his own ability as a means of stimulating industry 
and sharing the expense of his maintenance. These houses of employment would ideally be 
connected to a workhouse or penitentiary «for the reception and discipline of sturdy beggars 
and vagrants.» Street beggary would be entirely prohibited. By 1835, almshouses appeared 
in fi fty-one out of fi fty-four state counties.

The principal advantages of the poorhouse seem clear. It isolated the dependent from 
the growing middle-class community that increasingly considered the pauper an idler and 
troublemaker. Rather than have the indigent scattered around town in private dwellings or, 
worse yet, begging on street corners, the almshouse centralized relief administration and 
provided for more effective surveillance of their activities by one overseer. However, before 
long, the «new» system of county indoor relief was itself in crisis. For what was hailed as 
the fi nal solution to dependency revealed itself as yet another administrative, jurisdictional, 
and fi nancial mess. In New York, annual reports from throughout the state to the legislature 
uncovered shocking abuse of inmates. Idleness was pervasive, especially in the larger houses. 
Economic depressions between 1837 and 1843, and later between 1857 and 1858, combined 
with the dramatic increase in immigration, placed an incredible burden on relief agencies. 
State governments, grappling to gain some rational control over the system and expenditures, 
began to create central administrative agencies to coordinate the activities of public charities. 
Massachusetts was the fi rst to create a state board of charities in 1863. Later that year, New 
York established its board. By 1873 boards had been set up in Illinois, Pennsylvania, North 
Carolina, Rhode Island, Michigan, Wisconsin, Kansas, and Connecticut.

One important development that followed the establishment of these state boards was the 
process of classifying and segregating the population of the almshouses and moving inmates 
into facilities designated for their particular «defect». Reformers contended that the care and 
control function of the poorhouse could be enhanced if each class of dependent had its own 
particular needs addressed, since the mixing of such classes had created conditions which 
were detrimental to all. This «classifi cation» movement attempted to extend administrative 
rationality and planning by isolating each particular class of deviants and dependents, not 
only to physically separate them from each other but also to gain more effective surveillance, 
observation, and control. Gender, age, and mental and physical capacities were the basis 
of boundaries among the new facilities, which prevented, through the restriction of both 
social and sexual contact, the procreation of the «defective classes.» Once so isolated, each 
facility could engage in a more exacting process of distinguishing the degree of each class’s 
«rehabilitative» potential. Whereas custodial care was all that could be expected for the very 
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old, the very young, the infi rm, or the completely helpless, others, including recalcitrant 
children, the healthy deviant, and the slightly feeble, could be educated and trained to labor 
both inside and, eventually, outside the institution.

The fi rst group of dependents affected by the movement for separation was the insane. 
By 1881, there were six state hospitals for the acutely and chronically insane in New York, 
for example. Between 1850 and 1869, thirty-fi ve new hospitals were opened in other states, 
and, by 1890, fi fty-nine others came into existence, with the post-1870 hospitals increasingly 
larger in size. Children were similarly drawn away from the mixed almshouse where they 
were, for the most part, «badly fed, badly clothed, badly taken care of, and exposed to the 
degrading infl uence of those in immediate charge of them,» according to reformer Louisa 
Lee Schuyler. Specialized juvenile correction facilities–houses of refuge, reformatories, and 
training schools–expanded both the classifi cation scheme and the system of care and control of 
dependent and troublesome children. Not only were children increasingly institutionalized in 
segregated facilities, but the legal mechanisms by which they got there changed as well. The 
juvenile court represented one more manifestation of the increasingly bureaucratic system of 
social control and the trend toward administrative reform and rationality. Within twenty-fi ve 
years of the adoption of the fi rst juvenile court legislation in Illinois in 1899, juvenile courts 
were established in every state but two. While perhaps more ceremonial than substantive 
at fi rst, the juvenile court evolved to possess broad-sweeping jurisdiction over the lives of 
children under the age of sixteen. The court’s ideological foundation rested on the notion of 
parens patriae, or parental care, and thus the legal institution was charged with protecting 
and providing for the needs of delinquent, dependent, and neglected youth.

The darker side of the reform story, however, was the regulation of family life by the 
state along with few alternatives to an institutional response to youthful misconduct. By 1940, 
juvenile courts in the United States handled 200,000 delinquency cases alone, not including 
the dependent and neglected–a rate of 10.5 per 1,000 of those between the ages of 10 and 
17. By 1955, the corresponding fi gures were 431,000 cases with a rate of 21.4 per 1,000. 
In comparing fi gures from the U.S. Bureau of the Census for juvenile correctional facilities 
between 1923 and 1950, we see that these populations rose from 27,238 in 1923; to 30,496 in 
1933; and to 40,880 by 1950. The corresponding rates per 100,000 of those in the population 
under age 18 were 65.7, 72.3, and 88.8, respectively.

Specialized facilities were also developed for the «feebleminded» and the epileptic. 
«Mental defectives» were further classifi ed as «teachable» or «unteachable.» Concerned 
with the «hereditary factor» in the proliferation of crime, pauperism, and mental defi ciency, 
reformers and state welfare administrators sought to isolate its source, which, according 
to one reformer, was «the unrestrained liberty allowed to vagrant and degraded women». 
They urged the creation of an institution for «vagrant and degraded» women, which, if 
not for reformation, could at least cut off the line of pauper descendants. In New York, the 
campaign resulted in 1887 in the House of Refuge for Women at Hudson, where «all females 
between the ages of fi fteen and thirty years who had been convicted of petty larceny, habitual 
drunkenness, of being common prostitutes, frequenters of disorderly houses or houses of 
prostitution» were to be placed. Suitable employment was to be provided, which would 
encourage «habits of self supporting industry» and «mental and moral improvement.» This 
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facility was soon fi lled to capacity, and three other women’s reformatories were erected 
in the state by the late 1890s.

So, according to the view I want to take here, the inventions of the penitentiary, the 
poorhouse, and the mental asylum were not simply chapters in a long humanitarian crusade. 
Driven by ideas having their origins in Enlightenment reason and progressive faith, a 
constellation of infl uential philosophers, jurists, reformers, and state authorities aided in the 
creation and expansion of a system of social control for modern society not possible in the 
pre-modern, classical age. Ironically then, it might be argued that, in the name of «humanity» 
and «emancipation,» reformers created more formal social control, not less. Reformers, 
interested in punishing more effectively and more certainly, went beyond the surface of the 
skin, into the very heart and soul of the deviant. In doing so, they approached the criminal, 
the deviant, and the poor as objects to be manipulated, whereas just a short time before, the 
community had confronted the «impenitent sinner» as deserving of corporal punishment or, 
in the case of the poor, simply as a person who had been «reduced to want.»

Under the authority of the state and «in the name of the people,» these reformers–
increasingly from middle and professional classes–asserted a new system of universal «moral» 
principles and a new discourse on crime and punishment, placing themselves as «experts» 
at the center of justice practice. Refl ecting the central themes of modernity, disorderly and 
ill-defi ned forms of public torture and stigmatization ceremonies were replaced by rationally 
organized legal codes as well as reformatory institutions such as prisons, poorhouses, and 
asylums that this new social class would run and supervise. As part of their new program, 
rather than seek retribution, they removed punishment from public view and placed it behind 
the walls of the institution. The «dangerous rogue,» sent away to places like Auburn, was 
subjected to a secular, military-like apparatus that would transform him (or a woman sent to 
a «House of Refuge») into a newly refi ned democratic subject: «A diligent, literate laborer. 
A moderate, self-interested citizen» [6]. And, as I have shown, it was soon asserted that the 
poor could be made «industrious,» the deviant turned from deviant ways, and the insane 
brought back to reason. Listen to these notions in the words of some of these early reformers:

«You take a child; you must not expect to make her, without care, and instruction 
and patience, a useful domestic. Encourage what you may fi nd good in her, and in 
punishing her faults, consider how you should endeavor to correct those of your 
own children» [7].

 «To make a vagrant effi cient is more praiseworthy than to make two blades 
of grass grow where one grew before» [8].

«Outside the walls a man must choose between work and idleness–between 
honesty and crime. Why not teach him these lessons before he comes out?» [9]

Discipline as a Technique. The modern era gave birth to a range of discourses, 
techniques, and practices that were designed to mold and shape the body as well as the 
mind. These practices involve a distinctly modern form of social and political constraint that 
Michel Foucault called «disciplinary power,» a kind of power that is exercised as a technique 
rather than held as a commodity. This is a radical alternative to traditional sociological 
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conceptions of power. Most theories assert that power lies in the hands of the «powerful» 
who control social resources, for example, the owners of capital or political elites. «Power» is 
often assumed to emanate–somewhat mysteriously–from these resources. Additionally, these 
theories often neglect to consider the relationship between power and knowledge, taking for 
granted that knowledge is either politically neutral or necessarily liberating. Such «resource» 
theories of power may be important in understanding, say, the perpetuation of social classes 
or other forms of material inequality. Unfortunately, they are often «reductionistic» in that 
they reduce all forms of social power to class domination or to the more «macrostructures» 
of the economy, political authority, or the state. In doing so, they may tell us very little about 
the «microlevel»–the concrete ways in which individuals, their bodies and behaviors, are 
controlled and shaped in everyday life. The exercise of discipline may augment, and may 
even be intimately bound up with, other forms of political, social, and economic power, but 
cannot be subsumed by them.

Disciplinary power is «bi-directional,» not simply operating from the «top down,» but 
circulating throughout the social body. That is, it does not necessarily fl ow directly from 
the highest levels of the government, or from ruling elites, and imposed on the masses, but 
may be developed and practiced by a wide range of people in a host of institutional sites. 
So rather than being concentrated in the hands of a few, disciplinary power appears nearly 
everywhere, dispersed and fragmented. In this view, we are all involved and enmeshed within 
a matrix of power relations that are highly intentional and purposeful; arrangements that 
can be more or less unequal but are never simply one-directional. Some examples: consider 
the proliferation of drug-testing programs in the workplace and the cases of Samuel Allen 
and Daryl Kenyon. Allen is a highly paid president of the international division of a large 
corporate sporting-goods store with more than ten thousand employees. Kenyon, on the other 
hand, works on the production line at a large offi ce-furniture manufacturer. Despite their 
obvious differences in resources, status, and authority, both men were required to offer hair 
samples to be tested for drugs when they were hired. Both men even consent to this form of 
surveillance by endorsing the programs in their companies [10]. Or think of the police. While 
they can exercise considerable authority over the citizenry, they must, in order to function 
legitimately, discipline themselves with bureaucratic rules and regulations, a rigid hierarchy 
of command, and the close monitoring and evaluation of each other’s actions.

The exercise of disciplinary power is often continuous, automatic, and anonymous (think of 
the surveillance video camera, for example). It is extensive and thorough, and it is capillary as well, 
meaning that it extends out to the remotest corners of society. It disciplines individuals effi ciently 
and effectively, with the least amount of physical force, labor power, and expense. Knowledge, in 
Foucault’s scheme, is intrinsic to the spread and proliferation of disciplinary power. Knowledge 
is not equal to power, nor is power the same as knowledge; each presupposes the other. Again, 
consider drug testing. Such tests are a disciplinary ritual that uses scientifi c knowledge of the 
body to derive knowledge from the body. This information is then used as the basis to judge 
and/or to take action against an individual. Without knowledge, power cannot be exercised 
without force; without the authority to punish, the knowledge is meaningless.

Finally, disciplinary power is often productive and not simply repressive. This is an 
important point. If disciplinary power operated in a despotic fashion, it would meet with 
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far more resistance. Instead of dominating with force and oppression, proponents stress the 
obvious productive benefi ts from various disciplinary techniques, thus appeasing opposition. 
The techniques of disciplinary power are «corrective,» and agents may employ rewards 
or privileges to accomplish the goal of modifying behavior. For example, supervision in 
a workshop may have been set up to avoid theft, but the knowledge gathered from the 
monitoring may also be used to enhance employees’ skills and productivity. In such a case, 
workers are encouraged to use the company’s surveillance system to their own advantage 
by becoming «better» workers. Suspected substance users are taught to use the company’s 
random drug tests to keep themselves «clean,» while «motivated» students are persuaded to 
utilize a teacher’s tracking system to meet goals and complete their work.

It is during the modern era that, according to Foucault, a variety of these relatively modest 
disciplinary procedures were perfected by the doctors, wardens, and schoolmasters of the new 
institutions. It was these individuals who were the fi rst to confront problems of managing 
large numbers of people in confi ned spaces. With the help of the knowledge of the emerging 
human sciences, these institutional administrators devised detailed, micromethods for the 
effi cient supervision and surveillance of inmates, patients, and students in order to produce 
obedience and conformity. These methods include strict posture and machinelike movements 
such as in the «lockstep-and-silence» system; monotonous uniforms; the separation and 
classifi cation of people by their crimes, diseases, and abilities; orderly lines of desks so one 
teacher can observe the entire room; and even the smallest architectural details, such as large 
dividers between bathroom stalls to prevent sexual misconduct.

The control of time and space was crucial in these institutions; every minute of every 
day and every activity of the inmates were monitored and scheduled. Enclosure permitted the 
division of internal space into an orderly grid where, as Foucault put it, «each individual has 
his own place; and each place its individual.» It was in these closed, disciplinary organizations 
where, for the fi rst time, people were treated as «cases» about which authorities attempted 
to build extensive dossiers including life histories, family backgrounds, and rehabilitative 
progress. There were also series of micropenalties established to scan conduct and ensure 
social control. Offenses such as lateness, absences, inattention, impoliteness, disobedience, 
poor attitude, and lack of cleanliness were subjected to light physical punishments, minor 
deprivations, and petty humiliations. By specifying the most minute details of every day, 
disciplinary power makes almost any behavior punishable and thus the object of attention, 
surveillance, and control.

Disciplinary power is further enhanced by the use of more general procedures such as «the 
examination.» This is a ritualized knowledge-gathering activity in which case fi les are built 
out of the often-mundane details of people’s lives and activities. Two key elements are used 
to build these fi les. One is «hierarchical observation» that involves surveillance, information 
collection, and analysis as a central organizing principal of the institution. Disciplining 
individuals through observation requires the delegation of supervision. Here individuals 
carry out the act of watching others while they themselves are being watched. The other is 
«normalizing judgments» that entail the assessment of an individual’s activity set against 
some standard or ideal where all behavior lies between two poles, «good» and «bad,» and 
can be judged–with small, graduated distinctions–along the continuum. Foucault argued that 
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the goal of these procedures was to forge what he called «docile» bodies: mute, obedient 
individuals who have been subjected, transformed, and improved.

This notion of docility is very important to the ideas presented in this book, for it is the 
ultimate aim of most forms of social control. The opposite of docility is rebellious, wild, 
and disagreeable behavior. Robert Emerson and Sheldon Messinger refer to the «politics 
of trouble» when they point out that most behavior that comes to be labeled «deviant,» 
problematic, or disagreeable originates with people causing «trouble» for others or by feeling 
troubled themselves [11]. No matter what its stated purpose—to «help,» «cure,» «punish,» 
or «rehabilitate»–social control that is aimed at the juvenile delinquent, the unemployed, the 
mentally ill, the nursing-home resident, or the recalcitrant worker is intended to render that 
individual manageable, submissive, teachable, tractable, and pliable. The «politics of trouble» 
are echoed in the commands «Keep in line,» «Don’t talk back,» «Eat your dinner,» «Don’t 
make noise,» «Don’t cause problems,» «Work harder.»

The «Swarming of Disciplinary Mechanisms». Let me summarize Foucault’s 
contribution to our understanding of modern social control. Infl uenced by a radical critique 
of Enlightenment reason, Foucault chose to study the relationships among experiences such 
as madness and criminality, the knowledge produced by the new «sciences of man,» and the 
manner in which power was exercised on bodies and «souls» through meticulous rituals in 
institutions like asylums and penitentiaries. It was in those institutions that he saw the fullest 
realization of the military model of society emerging in the modern era. In other words, life 
in the penitentiary, reformatory, and poorhouses was conceived as an idealized version of a 
utopian, bourgeois society; a machinelike, disciplined culture, set on obedience, order, and 
uniformity. The shaping, molding, and construction of «docile bodies» would be accomplished 
through the use of various «disciplinary technologies.» These techniques ranged from the 
«lockstep» to ritualistic examinations with their «hierarchical observations» designed to instill 
the gaze of authorities and produce self-control, and «normalizing judgments» that set the 
behavioral standards to be upheld.

In Discipline and Punish, Foucault set out the early modern origins of disciplinary power 
within the confi nes of closed, disciplinary institutions. Yet this is only the beginning, as he 
quite clearly anticipated postmodern developments. «While on the one hand,» he states, «the 
disciplinary establishments increase, their mechanisms have a certain tendency to become 
‘de-institutionalized,’ to emerge from the closed fortresses in which they once functioned and 
to circulate in the ‘free’ state; the massive, compact disciplines are broken down into fl exible 
methods of control, which may be transferred and adapted» [12]. He calls this the «swarming 
of disciplinary mechanisms». Here he means that disciplinary microtechniques that were 
developed in the institutions began to reach out from those organizations, linking up with 
other institutions and practices, creating a macroweb of social control. For example, schools 
begin to supervise the conduct of the parents as well as of the children, the hospital monitors 
not only the patients but the other inhabitants of the district, too, and relief offi cials «oversee» 
not just the poor but their entire extended families, as well. Remember, disciplinary power is 
capillary; it expands out, colonizes, and moves to the tiniest reaches of social life. Once this 
happens, we have a society where everyday life is increasingly fi lled with meticulous rituals of 
power involving surveillance, examinations, and knowledge-gathering activities. This creates, 
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according to Foucault, «[a] subtle, graduated, carceral net, with compact institutions, but 
also separate and diffused methods,» which he sees as far more effective than the «arbitrary, 
widespread, badly integrated» practices of the classical age. We see, then, «an increasing 
ordering in all realms under the guise of improving the welfare of the individual and the 
population . . . this order reveals itself as a strategy, with no one directing it and everyone 
increasingly enmeshed in it, whose only end is the increase of power and order itself» [13].

In Foucault’s account, the foundation of this kind of disciplinary society was in place 
in Europe as early as the seventeenth century. I believe that it has only been in the last half 
of the twentieth century, at least in the United States, that we are witnessing the historical 
movement from exceptional punishment–that is, the disciplining of a particular individual 
for committing a particular offense–to the generalized surveillance of us all. I want to argue 
here that the conditions that constituted modern social control practices are changing and 
that new disciplinary technologies and discourses are taking hold. In short, I believe we are 
witnessing the emergence of a new regime of social control—a regime that retains many of 
the modern themes and practices of the past, while, at the same time, is both a product and 
a refl ection of contemporary postmodern culture. Therefore I believe there exists today an 
increasing tension between two practices of social control. As Foucault put it:

At one extreme, the . . . enclosed institution, established on the edges of 
society . . . arresting evil, breaking communications, suspending time. At the other 
extreme . . . the discipline-mechanism: a functional mechanism that must improve 
the exercise of power by making it lighter, more rapid, more effective, a design of 
subtle coercion for a society yet to come [12, p. 209]. (Emphasis mine)

The Postmodern Moment. It seems clear that we have witnessed, in the post-World War 
II period (and more intensely since the early 1970s), signifi cant changes in the organization 
of Western society and culture. Some social theorists think that these changes refl ect an 
«exhaustion» of modernity and signal the beginning of a new, «postmodern» period of history. 
Most scholars would acknowledge that this transition is happening while many «modern» 
institutions and practices remain in place. Accordingly, I tend to agree with Fredric Jameson 
and others who argue that postmodernism is the «cultural face» of a more developed stage 
of capitalism [14]. Just what are these conditions that make up postmodernity? We best see 
the characteristics by comparing them with the dimensions of modernity I offered earlier.

As I indicated, ours is a culture deeply penetrated by commodities and consumer 
«lifestyles.» Generated by corporate marketing strategies, from Eddie Bauer to J. Crew, from 
Infi niti automobiles to the latest «concept» in chain restaurants (the simulated «neighborhood 
grill and bar» set in a suburban strip mall with no neighborhood), companies sell us images 
of how we want to see ourselves as much as they market products. As Donald Lowe puts it, 
most of us «no longer consume commodities to satisfy relatively stable and specifi c needs, 
but to reconstruct ourselves in terms of the lifestyles associated with the consumption of 
certain commodities» (the T-shirt inscribed with «I shop, therefore I am» says it all) [15, 
p. 20]. The economic viability of America is now in the hands of our willingness to purchase 
these prized lifestyle insignias, where, for most of us, time spent in work has become little 
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more than a means to fulfi ll what is now defi ned as our near-patriotic duty to consume. And 
when we do go to work, it may be to a «virtual» company that «fl exibly» hires consultants 
and «temp» workers for its labor force, «outsources» its manufacturing needs, and changes 
its organizational structure like a chameleon.

Increasingly, time and social and geographical space are highly compressed by rapidly 
changing communication, computer technologies, and information storage and retrieval. 
We have, at the click of a mouse button, access to vast amounts of information, but may not 
have a clue about how to make sense of it. We can «surf» the virtual globe of the Internet 
but not know or seemingly care who sits on our own city council. And we may have a cable 
television network that can bring us unlimited entertainment, but we may fi nd that, as the title 
of one Bruce Springsteen song suggests, there are «57 channels (and nothin’ on).» Each day 
brings us startling scientifi c and medical knowledge that seems to do little to help us cope 
with life. As Vaclav Havel, the playwright and president of the Czech Republic, has stated:

[W]e fi nd ourselves in a paradoxical situation. We enjoy all the achievements of modern 
civilization that have made our physical existence on this earth easier in so many important 
ways. Yet we do not know exactly what to do with ourselves, where to turn. The world of 
our experiences seems chaotic, disconnected, confusing. There appear to be no integrating 
forces, no unifi ed meaning, and no true inner understanding of phenomena in our experience 
of the world. Experts can explain anything in the objective world to us, yet we understand 
our own lives less and less. In short, we live in the postmodern world, where everything is 
possible, and almost nothing is certain [16, p. 29].

This uncertainty is exacerbated by the blurring of boundaries between the once taken-
for-granted meanings, symbols, and institutions of modern life such as work, marriage, 
family, health, sexuality, intimacy, gender, and privacy1. An underlying anxiety may be 
created from our increasing inability to distinguish «fact» from fi ction and the «real» from 
the «simulation of the real.» Some argue that the «language of the visual,» or «videocy,» is 
rapidly replacing modern forms of literacy based on oral and written traditions. Within the 
fl ood of images presented in the mass media–this «ecstasy of communication»–how do we 
separate «investigative journalism» from «docudramas,» Real Cops from the latest «breaking 
news» story, or «live» CNN coverage of an international skirmish from a cable show about 
advanced weaponry? [17] In this context, authenticity begins to lose its anchoring points. 
Importantly, since such chaotic media have become our primary source of cultural knowledge, 
we often believe that we know and understand the world simply because we «saw it in the 
movies.» This society, according to one theorist, only knows itself through its own refl ection 
in the camera’s eye and through experience that may be replaced by its visual representation. 
In this culture, we learn to identify with the simulated world of television more readily than 
we do with the «real» world around us. As Sherry Turkle puts it:

The bar featured in the television series Cheers no doubt fi gures so prominently in the 
American imagination at least partly because most of us don’t have a neighborhood place 
where ‘everybody knows your name.’ Instead, we identify with the place on the screen, and 
1 In the world of art, architecture, and the cinema, «postmodern» generally refers to the mixing, 

blending, and bending of traditional styles and media(s), the creation of pastiche, «re-mixing» 
older songs in music, and the like.
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most recently have given it some life off the screen as well. Bars designed to look like the 
one on Cheers have sprung up all over the country, most poignantly in airports, our most 
anonymous of locales. Here, no one will know your name, but you can always buy a drink 
or a souvenir sweatshirt [18, p. 235].

Another theorist suggests that television/video has a unique ability to break down the 
distinction between «here and there, live and mediated, personal and public» and has thus 
severed the links between social and physical space. This leads to a sense of «placelessness» 
[19]. I am not surprised, for example, when a white, suburban, middle-class, midwestern 
college student told me that he liked the fi lm Boyz N the Hood. «Why?» I asked. He stated 
confi dently, «Because it was like real life in South Central L.A.» Yet he has never even been 
to South Central–never mind having lived there–and, in fact, has no frame of reference to 
compare the «real» to this fi ctional portrayal.

The media(ted) culture of postmodern society has a tremendous effect on our ability to 
make informed political and policy decisions. Video journalists, sensational talk-show hosts, 
and those behind slick marketing campaigns have become, according to Norman Denzin, 
the new «intellectuals» and «historians» who hold a near monopoly on the presentation 
and interpretation of politics, social issues, and problems. «They have turned news into 
entertainment and their commentary into instant analysis», says Denzin [20, p. 9]. Every 
night, hours and hours of TV «news magazines» turn everyday life into a theatrical drama 
where the most compelling stories are those that recount lives fi lled with uncertainty and 
unpredictability. They point to the next burgeoning «crisis» that threatens to make you or me 
its latest victim: your daughter may be a drug user, your ex-husband a child molester, or your 
study partner a rapist. Meanwhile, as industry representatives readily admit, local TV «news» 
stations typically follow the adage, «if it bleeds, it leads,» where seemingly every segment 
begins with the most gruesome murder and mayhem stories. Here broadcasts are often littered 
with the word «you,» attempting to personalize the events and tragedies: «Imagine if it were 
you dropping your baby off at the sitter, only to have him killed.» «If you were accidentally 
exposed to the HIV virus, would you want to be able to take a potent medicine to prevent 
getting AIDS?»1 As one author of a book about fear in our society put it:

Worry is the fear we manufacture, and those who choose to do it certainly have a wide 
range of dangers to dwell upon. Television in most major cities devotes up to forty hours a 
day to telling us about those who have fallen prey to some disaster and to exploring what 
calamities may be coming next. The local news anchor should begin each evening’s broadcast 
by saying, «Welcome to the news; we’re surprised you made it through another day. Here’s 
what happened to those who didn’t» [21].

My point is not to suggest that life’s tragedies are simply illusions. Rather my argument 
is that what may actually be a relatively rare occurrence is easily sensationalized into a 
widespread «social problem,» creating a level of fear, anxiety, and mistrust that distorts 
our ability to make informed political decisions [22]. For example, despite the fact that the 
nation’s violent crime rate fell for the seventh consecutive year in 1999, 56 percent of those 
polled in a national opinion survey thought that there was more crime in the United States 

1 Actual text from local TV news, Channel 9, Kansas City, 10 P.M., 10 June 1997.
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than there was fi ve years ago. When asked, «Generally speaking, would you say that most 
people can be trusted or that you can’t be too careful in dealing with people?» the proportion 
of Americans saying that «most people can be trusted» has fallen precipitously, from 46 
percent in 1972 to only 33 percent in 1994 [23]. As a parent, I have found myself hesitating 
to leave my child at a city park, as I have had nightmares of his picture ending up on a milk 
carton. Yet, despite the reported thousands of missing children each year publicized by a 
Washington-based lobbying group, the number of kids taken by strangers is actually extremely 
small. While even one kidnapping is obviously a tragedy, most missing children either are 
teenage runaways or are snatched by a parent in a messy divorce. Look closely at the fear 
campaigns of organizations such as the Partnership for a Drug-Free America that ask you 
to pick out the «drug dealer» from a full-page newspaper ad of laughing, squeaky-clean, 
white, middle-class, pre-adolescents. As the «director of creative development» (I love that 
title!) for the group has stated about the ads, «They are not pretty. They are not nice. They are 
not polite. They are designed to disturb and upset people» [24]. Or think of the sensational 
case of accusations of child molestation at a preschool that results in teachers throughout 
the country not even daring–or even being allowed–to give a child a hug. Do we challenge 
the politician who claims that homicidal teenage «superpredators» are stalking the streets of 
America, when, at the same time, 80 percent of the counties in the country did not register 
a single homicide by a juvenile?

As the new purveyors of «truth» have gone about constructing the «reality» of epidemic 
crime and drug use, the disintegration of the nuclear family, or the laziness of homeless men 
and «cheating» welfare mothers, they have helped create a nostalgia for the «good ol’ days» 
(that likely never existed). This lamenting for an ideal past became the platform of the New 
Right as it captured political power in the1980s and continues to be espoused well into the 
late 1990s. A coalition of right-wing politicians and religious fundamentalists began to (re)
construct their version of the ideal citizen who personifi ed the sacred values of religion, hard 
work, health, and self-reliance. This agenda was aided by both «New Democrats» claiming to 
be tough on crime, drugs, and welfare «dependency,» as well as «liberals» who were willing to 
use the power of the state to enforce programmatic solutions to these «new» social problems. 
We therefore began a far-reaching campaign to regulate not only the traditional crimes of 
person and property but also the behaviors, conditions, and «lifestyles» of substance (ab)use, 
alcohol consumption, «eating disorders,» tobacco consumption, sexuality, sexual promiscuity 
and «deviance,» teenage pregnancy, out-of-marriage births, domestic violence, child abuse, 
«dysfunctional» families, various psychological or psychiatric disorders, and other medical 
conditions such as «attention defi cit disorder,» and such diseases as AIDS.

And yet, we see, at the same time, a rejection of the practicality and effectiveness of 
modern institutions where «nothing works» and where «rehabilitation» is a waste of time and 
money. In our day, the prison has lost the capacity to summon images of moral redemption and 
discipline. Not only does the ideology of reformation no longer conceal the reality of daily 
life on the inside, but the gaze of television and the cinema has taken us inside the asylum, 
offering us a drama of hopelessness and chaos. As a result of this attempt to regulate and 
control more and more of social life–as well as our increasing pessimism about institutional 
reform–we have turned to new meticulous rituals of social control that are being integrated into 
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preexisting modern institutions and practices. Rather than isolating the body from everyday 
life for surveillance and control, these new techniques impose a structure and accountability 
on an individual’s behavior and «lifestyle» in the everyday. And these new methods are often 
premised on regulating, probing, or measuring the body’s functions, processes, characteristics, 
or movements. In other words, more and more surveillance ceremonies are taking place in 
our daily lives, and these are often based on assessing evidence and gaining knowledge from 
our bodies.
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У розділах праці «Щоденне спостереження» розглянуто важливі соціальні про-
цеси, започатковані у добу Просвітництва, які привели до формування у сучасних 
західних суспільствах особливої системи соціального контролю, заснованої на широко-
му використанні аудіо-візуального та інформаційного спостереження. Наголошено на 
соціальних проблемах та небезпеках, породжених технологіями, що були покликані 
вдосконалити процеси соціального управління.
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В главах книги «Ежедневное наблюдение» рассматриваются важные социальные 
процессы, начавшиеся в эпоху Просвещения, которые привели к формированию в 
современных западных обществах особенной системы социального контроля, основа-
ной на широком использовании аудио-визуального и информационного наблюдения. 
Особое внимание уделяется социальным проблемам и опасностям, призванным усо-
вершенствовать процессы социального управления.

Ключевые слова: социальный контроль, наблюдение, паноптикум Бентама.
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АНАЛІЗ МЕНТАЛЬНИХ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
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Розглянуто проблему ідентифікації поселенців у місті в соціокультурному вимірі. 
Наведено дані соціологічного дослідження, за якими  переселенці відрізняються 
від корінних жителів міста. Усім типам поселенців притаманні такі якості, як: 
амбівалентність, відчуження від міста, невпевненість у майбутньому. 

Ключові слова: поселенці, сільський маргінал, ментальність, мігрант, корінний 
житель,  амбівалентність.

Актуальність теми дослідження. Зміни в суспільстві за останні десятиліття су-
проводжуються процесами, які надають значний вплив на зміну соціальної дійсності. 
Новим явищем для сучасності стала вимушена міграція. Військово-політичні зіткнення, 
соціально-економічні кризи, етнічні конфлікти привели до значного зростання 
чисельності біженців і вимушених переселенців та  спричинили за собою істотні 
зміни в настроях і світогляді людей, в їх способі життя, соціальних настроях,  змусив 
деяких громадян через економічні та інші міркування переселятися і надалі проживати 
в іноетнічному оточенні,  адаптуватися до нових природних, економічних, соціальних 
умовам.

Мета статті: на емпіричному рівні показати, що колишні селяни, переселенці за 
своєю ментальністю, відрізняються від решти жителів міста. 

У якихось пунктах різниця між міськими і сільськими зникла – за цими пунктами 
була досягнута гомогенність соціокультурних характеристик. Ми виділяємо три основні 
категорії міських поселенських маргіналів: недавні переселенці, сільські жителі (за 
походженням), жителі слобідки. 

 Сільський маргінал і переселенець за ментальністю в деяких пунктах близькі. 
Це те, що залишилося неподоланним у процесі адаптації до міського способу життя 
та міської ментальності. Тут виявляються перспективи для переселенців: що в них 
залишиться, а що буде поступово долатися. Вихідці з сільської місцевості становлять 
традиціоналістський шар міських жителів і привносять у міське життя смаки, інтереси 
і спосіб життя традиційного суспільства.

 У відносинах із сусідами більше зв’язків общинного типу, вони більше допомага-
ють один одному. При цьому вони більш нетерпимі до маргіналів, а отже, не толерантні 
до незвичайної поведінки і стилю життя, що так поширено серед городян. Так, серед 
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сільських мешканців значно більше ніж серед міських вважають, що «бомжів треба 
ізолювати від суспільства і змусити працювати».

Серед вихідців із села більше бідних, літніх, малокваліфікованих працівників. 
Фахівці в основному представлені сферою освіти, культури та медицини. 

 Вихідці з села намагаються влитися в міське життя і краще пізнати його. Вони 
частіше читають міські газети і значно частіше слухають міське радіо, вони активніше 
беруть участь у міському житті, більше люблять місто і більше ним пишаються, більше 
вважають своє місто кращим. Серед них значно менше тих, хто бажає з міста виїхати. 
Іншими словами, вони демонструють високий рівень ідентифікації з містом. При тому 
вони частіше вважають, що місто неспокійне,  що ним правлять олігархи, тобто не 
повністю розуміють механізми міського управління, вважають, що з підприємцями 
важко домовитися, налагодити партнерські відносини, частіше переконані, що їхні 
права ніхто не захищає. Тобто соціально вони відчувають свою неповноцінність; при 
цьому вони не вважають, що містом влада править авторитарно, і демонструють  свою 
відданість місту. 

 Якщо сільський мігрант вже давно живе в місті, то інша категорія – це недавні 
переселенці, їх можна називати  ще переселенськими маргіналами. 

Переселенські маргінали – це жителі певної місцевості, які нещодавно переїхали 
в цю місцевість з іншого населеного пункту. Переселенський міський маргінал – це 
житель міста, який нещодавно переселився в місто. Переселенські маргінали належать 
до категорії граничних маргіналів. На відміну від периферійних маргіналів, це в цілому 
є соціалізованими людьми, але ще не пройшли адаптацію в нових для себе умовах, 
частково вони належать до нової і колишньої поселенської категорії, наприклад, част-
ково городяни і частково сільські жителі. Період адаптації приїжджих на новому місці 
може зайняти від п’яти  і більше років. 

 За даними одного з російських досліджень, більшість (52%) респондентів вважає, 
що для того, щоб вважатися своїм, місцевим потрібно прожити в населеному пункті не 
менше ніж п’ять  років; 19% респондентів вважає, що потрібно прожити десять років, 
і 16% вважає, що для того, щоб бути повністю своїм, треба тут народитися [110].

Приїжджі відрізняються від корінних жителів ментальними характеристи-
ками. Дослідження показують, що ці характеристики свідчать про соціокультурну 
маргінальність новоприбулих переселенців. Звернемося до конкретних даних 
дослідження. 

Інформація про ментальні характеристики переселенських граничних маргіналів 
отримана в ході комплексного дослідження міських проблем, проведенного автором за 
сприяння Запорізького відділення Соціологічної асоціації України. Опитано близько 
1100 респондентів за вибіркою, репрезентативною для дорослого населення міста. 

 Граничні маргінали за критерієм часу проживання в місті не є периферійними 
маргіналам. Переважна більшість з них мають житло та роботу. За структурою жит-
ла переселенців можна зробити висновок, що переселенці частіше займають крайні 
позиції в соціальній стратифікації. До вертикальної поселенської мобільності більше 
схильні нижчі шари суспільства та нижчий шари середнього класу й вищі верстви се-
реднього класу. Так, у гуртожитках і комунальних квартирах живуть 38% респондентів 
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– переселенців, тоді як серед респондентів корінних жителів – таких лише3 %. Але 
в нових одноповерхових будинках респондентів – переселенців живе значно більше, 
ніж респондентів – корінних жителів (відповідно, 8% і 2%). У старих одноповерхо-
вих (непрестижних) будинках респондентів корінних жителів проживає 16%, а серед 
респондентів  переселенців всього 4%. Ці дані підтверджують той факт, що соціальна 
структура переселенців відрізняється контрастністю більшою, ніж соціальна струк-
тура корінних жителів. Але за кількісним складом серед переселенців значно більше 
представників нижчого класу і нижчого прошарку середнього класу.

За родом занять новоприбулі до міста відповідають не промисловому суспільству 
модерну, а сервісному суспільству постмодерну. Якщо перші новосельці в основ-
ному йшли в робітники, службовці, займаючи професійні ніші в промисловості, на 
виробництві, сьогодні місто поповнюється людьми, які уникають займати робочі 
вакансії на виробництві, а йдуть у торгівлю, сферу обслуговування, освіти. Якщо і 
йдуть у промисловість, то це здебільшого працівники з вищою освітою, готові зайняти 
інженерні посади. Досить велика частина тих, хто переїхав у місто, – це літні люди, 
які пішли на пенсію. Про переваги в професійній структурі поселенських маргіналів 
можна судити за часткою ймовірності роду занять, з якої вони потрапили у вибірку цього 
дослідження. Серед респондентів-переселенців майже немає робітників, службовців, 
тоді як працівників торгівлі, пенсіонерів, учнів, інженерів більше, ніж респондентів 
– корінних жителів. 

 У цьому дослідженні 70% з тих, хто живе в місті недавно, – вихідці із сільської 
місцевості. Це класичний приклад вертикальної поселенської мобільності, коли людина 
змінює тип поселення з менш урбанізованого на більш урбанізований. Для переселенців 
«ефективність нової, іноді повторної соціалізації тим нижче, чим більш інтерналізовані  
уявлення та практики, що прийняті у вихідній культурі» [110]. Як гіпотезу, можна 
припустити, що недавній житель буде недостатньо орієнтуватися в неформальній 
нормативній сфері, у соціально легітимній, але неформалізованій нормативній структурі 
відносин у місті між різними її структурними компонентами: взаємовідносинами і ста-
тусами районів, влади, статусних груп, інфраструктури тощо. Дослідження підтверджує 
цю гіпотезу. Важливою властивістю неформальної нормативної сфери є її латентний 
характер. Людині, яка не включена в цю сферу, простіше припустити, що соціальне 
життя в місті впорядковується законом, формальними нормами. Потрапивши у вище, 
на її думку, за ступенем організованості соціальне середовище, новосел наділяє його 
рисами більш впорядкованими і формалізованими. На запитання: «Якими засобами, 
на ваш погляд, підтримується в місті порядок: більше силою, страхом чи законом?» 
корінний мешканець обирає варіант відповіді «Більше силою і страхом», а приїжджий 
«Більше законом» (табл. 1).

У відповідях респондентів виявилася чітка симетрія: серед недавніх жителів у два 
рази більше, ніж серед корінних жителів, тих, хто вважає, що порядок підтримується 
законом. І, навпаки, у два рази менше тих, хто вважає, що порядок підтримується 
силою і страхом.
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Таблиця 1
Відповіді респондентів на запитання: «Якими засобами, на Ваш погляд, підтримується 

порядок: більше силою, страхом чи законом?»,
(% від кількості опитаних даної категорії за рядком (N = 1100)

Статус жителя
Більше 
силою і 
страхом 

Більше 
законом

Приблизно 
порівну 
законом і 
силою

Важко 
відповісти ВСЬОГО

Народився в Запоріжжі, 
живу тут з дитячих років 26 9 36 29 100

Переселився давно вже 
дорослим 20 6  41 34 100

Живу тут недавно 14  19 48 19 100
Всього 24 8 38 30  –

Граничний переселенський маргінал, який прагне засвоїти нормативну структуру, 
не в змозі зрозуміти напрямок векторів насильства, й інтуїтивно шукає і чекає законного 
легітимного оформлення міського устрою. У цьому, на наш погляд, полягає причина 
того, що приїжджий вище оцінює рівень законності в забезпеченні порядку в місті, 
ніж корінні жителі. 

Переселенські маргінали вище цінують місто, у яке вони переїхали, ніж місцеві 
жителі. Так, на запитання: «Як ви вважаєте, наше місто краще чи гірше за інші великі 
міста України?» серед переселенців 30% зазначили, що Запоріжжя краще  за інші 
міста, а серед корінних жителів таких виявилося менше – 25%. Справді, якщо людина 
приймає рішення переїхати в іншу місцевість, то вона вважає цю місцевість гідною і 
кращою за інші. Позитивна оцінка нового місця проживання зміцнює впевненість у 
правильному виборі й підвищує ідентифікацію з містом. 

Аналіз сприйняття міста новими переселенцями буде корисним для формування 
внутрішньої політики міста по відношенню до мігрантів. 

Далеко не всі переселенці позитивно сприймають своє нове місце проживання. 
Певна частина розчаровані у своєму виборі і хотіли б його виправити. Так, на запитання: 
«Чи хотіли б ви виїхати з міста назовсім?» серед переселенських маргіналів позитивно 
відповіло 38%, а серед міських жителів – 14%. Звичайно, не всі переселенці змогли 
знайти свою соціальну нішу на новому місці. Робота, житло, близьке соціальне ото-
чення в місті далеко не завжди можуть задовольнити колишніх сільських жителів, які 
звикли до зовсім іншого життєвого устрою. Якщо людина, тільки переїхавши на нове 
місце, тим більше з абсолютно іншим укладом життя,  збирається знову змінити його, 
то процес адаптації буде ускладнений, засвоєння нових соціальних норм, накопичення 
соціального капіталу буде затримуватися. І те, що більше ніж третина переселенських 
маргіналів не закінчила свій вибір місця проживання, посилює їх маргінальне стано-
вище. У цьому й полягає відмінність корінного жителя від переселенського маргінала.  
Корінний житель, навіть якщо чимось не задоволений у місті і не вважає його кращим 
містом серед інших українських міст, то все одно сприймає своє місто як рідне і високо 
ідентифікує його із собою. Тоді як переселенський маргінал навіть відносно невеликі 
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труднощі в життєвому устрої сприймає більш гостро і легше готовий розлучитися з 
містом, з яким ще не встиг повноцінно ідентифікуватися.

Переселенські маргінали більше, ніж корінні жителі, співчувають маргіналам 
периферійним (відповідно, 17% і 10%). Але це співчуття пасивне, бездіяльне, спо-
глядальне. Граничні маргінали самі ще не зовсім закрипілися на новому місці, тож  
периферійним маргіналам вони можуть лише співчувати.

Зовсім байдужих до периферійних маргіналів як серед корінного населення, так і 
серед поселенських маргіналів дуже мало, відповідно, 5% та 4%. Але ті, хто не відповів 
на запитання, можуть на наш погляд, теж бути віднесені до категорії байдужих. Вони 
не можуть вирішити, чи повинна бомжам допомагати держава, чи треба змусити їх 
працювати. Це позиція байдужої людини. Тож серед корінного населення таких 7%, 
у поєднані з відкритою байдужістю буде 12%, що вже помітно більше, ніж у гранич-
них маргіналів – 8%. Тут підтверджується ще раз думка, що переселенські маргінали 
більше співчувають периферійним, ніж корінні мешканці. Але ця різниця не дуже 
велика  не і може зарахуватися як тенденція. Цікаво, що за всіма пунктами ставлення 
до периферійних маргіналів середину позицію займають давні переселенці, що вже 
адаптувалися, але в них залишаються ще деякі ментальні ознаки, які відрізняють їх 
від корінних жителів.

Однак це не сільські жителі, в основному це городяни другого і третього покоління. 
Нові сільські мігранти сюди майже не поселяються. 

Жителі слобідки – корінні мешканці міста. Відсоток останніх серед мешканців 
слобідки (75%) вище, ніж у середньому по вибірці (68%), і вище, ніж серед мешканців 
багатоквартирних будинків. Решта переселилися давно. Нових майже немає (1%). Нові 
переселенці живуть в основному в гуртожитках, комунальних квартирах або нових 
особняках. Це не слобідка, а райони елітного житла. 

Жителі слободи відрізняються від основного населення за віковою структу-
рою і за видом занять (менше інженерів, науковців, студентів, робітників, а більше 
працівників торгівлі, службовців, безробітних, пенсіонерів). Тут переважають люди 
старшого віку, пенсійного та передпенсійного, більше жінок, оскільки в старших вікових 
групах значно більше жінок. Істотно менше осіб з вищою освітою, а більше з серед-
ньо- спеціальною і середньою. Отже, жителі слобідки мають нижчу освіту, ніж решта 
жителів, і відрізняються за деякими ментальним характеристикам.

Общинні традиції в слобідках збереглися більше, тут вищим є соціальний 
сусідський капітал. Люди більше відчувають себе членами громади. На запитання: 
«Чи відчуваєте Ви себе членом єдиного міського співтовариства (громади)?» варіанти 
відповідей «Так» і «Певною мірою» серед мешканців слобідки відзначило 27%, при 
середній величині по вибірці – 17%. Однак при цьому жителі слобідки трохи більше 
замкнуті на собі, на своєму слобідському маленькому світі. Так, жителі слобідки місцеві 
новини по телевізору дивляться рідше, ніж решта жителів, менше читають міські га-
зети. Молодь слобідки часто не бачить перспектив у своєму місті, тому серед жителів 
слобідки велика частка тих, хто хоче виїхати в інше місто – 20%, при середній величині 
по вибірці – 12%. Однак серед жителів слобідки більше, ніж серед решти жителів, 
вважають, що місто гарне. На запитання: «Як Ви вважаєте, наше місто краще чи гірше 
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за інші великі міста України?» варіант відповіді «Наше місто краще за інших» серед 
мешканців слобідки обрало 30%, при середній величені по вибірці – 24%. Чому ж, 
стверджуючи, що місто гарне, хочуть їхати? Явна амбівалентність установок щодо 
міста. Така амбівалентність ментальності слобідки випливає з її складу. Вкорінена 
частина літніх жителів слобідки ведуть напівсільський спосіб життя, і їх це влаштовує. 
Молодь не бажає продовжувати такий спосіб життя. І в цій частині мешканців слобідки 
поєднується дві ознаки маргінальності: відчуження (бажання виїхати з міста) та тип 
поселення (слобідська маргінальність). Стверджувати, що місто найкраще і при цьо-
му бажати з нього виїхати, відображає позицію швидше байдужості відстороненого, 
ніж чуттєвих відносин. Підтвердженням цього може слугувати те, що серед жителів 
слобідки більше таких, хто не цікавиться міськими проблемами (69%). Тільки про чуже 
можна сказати: «Так. Це гарне місто, але не моє. Я його не хочу». Істинний патріот 
скаже: «Так, місто не найкраще, але це моє місто і я не хочу звідси їхати». 

Таким чином, дослідження на емпіричному рівні показало, що поселенські 
маргінали (колишні селяни, переселенці, жителі слободи) відрізняються за своєю 
ментальністю від корінних мешканців.

Вихідці із сільської місцевості становлять традиціоналістський шар міських 
жителів і привносять у міське життя смаки, інтереси і спосіб життя традиційного 
суспільства. У відносинах із сусідами більше зв’язків общинного типу, вони більше 
допомагають один одному. При тому вони більш нетерпимі до маргіналів, а отже, 
нетолерантні до незвичайної поведінки і стилю життя, що так поширено серед горо-
дян. Колишні селяни демонструють високий рівень ідентифікації з містом. При тому 
вони частіше вважають, що місто неспокійне, більше вважають, що містом правлять 
олігархи, тобто не цілком розуміють механізми міського управління.

Недавні переселенці в місто  є граничними маргіналами. Вони в цілому більш 
динамічні, у них вищий рівень культурних запитів, вони відрізняються невпевненістю, 
завищеними пієтетом перед владою, притому не повністю включені в інституційну 
структуру міста. Вони більше співчувають периферійним маргіналам, уникають 
конфліктних ситуацій з оточуючими. Їхнє ставлення до міста є амбівалентним. З од-
ного боку, вони поважають владу більше, ніж корінні жителі, вище оцінюють соціальну 
інфраструктуру міста, але слабко ідентифікують місто з собою, серед них більше 
готових знову змінити своє місце проживання. Маргінали неоднорідні за складом, 
структура їх тяжіє до крайніх позицій соціальної стратифікації: серед мігрантів велика 
частка заможних людей, підприємців, ніж серед корінних жителів, але більше тих, хто 
відчуває матеріальні труднощі і має погані житлові умови.

Жителі слободи відрізняються від основного населення за віковою структурою і 
видом занять, менше інженерів, науковців, студентів, робітників, а більше працівників 
торгівлі, службовців, безробітних, пенсіонерів. Тут переважають люди старшого віку, 
пенсійного та передпенсійного, більше жінок. Общинні традиції в слобідках збере-
глися більше, тут вищим є  соціальний сусідський капітал. Люди більше відчувають 
себе членами громади. Але жителям слободи, як  справжнім маргіналам, притаманна 
амбівалентність. Жителі слобідки трохи більше замкнуті на собі, на своєму слобідському 
маленькому світі. Так, жителі слобідки місцеві новини по телевізору дивляться рідше, 
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ніж мешканці міста, менше  читають міські газети. Молодь слобідки часто не бачить 
перспектив у своєму місті, і тому серед жителів слобідки велика частка тих, хто хоче 
виїхати в інше місто.

Отже, всі типи поселенських маргіналів схожі за своєю ментальністю: їм при-
таманна амбівалентність, відчуженість від міста, невпевненість у майбутньому; вони   
слабко включені в інституційну структуру міста.

Дані про відмінність ментальних характеристиках поселенських маргіналів слід 
враховувати у внутрішній політиці міста для більш ефективного соціального управління 
в регіоні.
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An article describes the porblem of the city setllers’ identifi cation in the sociocultural 
perspective. Data drawn from sociological investigation about the difference criterions 
between the native cities’ population and the settlers is described. All kinds of the settlers 
has the following traits: ambivalence, urban alienation, felling the uncertainty of the future, 
low social structer integration. The phenomenon of the city as a socio-cultural form of 
human existence is analyzed. The process of the formation of interpersonal contacts and 
relationships that determine the functioning of u rban infrastructure through the establishment 
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of information networks is reviewed. The features of communication in the interaction of 
industrial, scientifi c and cultural potential of the people in the city and beyond, which fi nds 
its implementation in the creation of its human life space are conveyed. It is accentuated on 
the merger and differentiation processes of the individual and collective, real and virtual, 
informative and rational in bounds of the city with the purpose to transform environment 
towards the people’s needs and considerations. On the base of empiric research the features 
of mentality of city-dwellers of rural origin are analysed, the combined character is grounded 
of this mentality, combining the lines of municipal and rural culture. Comparison of reactions 
of natives of city and rural migrants is given on some situations of vital functions of the city. 
In particular, a thesis is grounded about a higher social capital and low level of informative 
culture of rural migrants.

Keywords: settlers, rural marginal one, mentality, migrant, native inhabitant, ambiv
alence.   

АНАЛИЗ МЕНТАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЕЛЕНЦЕВ В ГОРОДЕ

Г. Ю. Баршацкая

Запорожский национальний технический университет,
ул., Жуковского, 64, г.Запорожье, Украина, 69063,

e-mail: gloc@3g.ua 

В статье  рассмотрена проблема идентификации поселенцев в городе в социокуль-
турном измерении. Приведены данные социологического исследования по каким кри-
териям переселенцы отличаются от коренных жителей города. Всем типам поселенцев 
присущи такие качества, как: амбивалентность, отчуждение от города, неуверенность 
в будущем, они слабо включены в институциональную струну города. 

Ключевые слова: поселенцы, сельской маргинал, ментальность, мигрант, коренной 
житель, амбивалентность.
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Представлено теоретичне обґрунтування ОСББ як соціального інституту та малої 
соціальної групи, а також здійснено концептуалізацію цього нового формату розв’язання 
житлово-комунальних проблем як потенційного агента розвитку соціального капіталу 
та громадянського суспільства в сьогочасній Україні.

Ключові слова: громадянське суспільство, соціальний капітал, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), соціальний інститут, мала соціальна 
група.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) в Україні знаходиться у стані системної 
кризи, адже вже протягом тривалого періоду його структура руйнується та не виконує 
своїх інституційних функцій. Це зумовлює потребу негайного реформування ЖКГ з 
метою підвищення якості життя населення шляхом поліпшення житлових умов, збе-
реження житлового фонду й підвищення рівня житлово-комунального обслуговування 
громадян. Важливою складовою такої реформи є об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків (ОСББ) як альтернатива комунальним підприємствам. Основна 
мета ОСББ – створювати якісно нові та енергоекономічні умови життя мешканців 
багатоквартирних будинків у їхніх помешканнях [10, с. 3; 30, с. 5]. Зазначену проб-
лему треба комплексно вивчати, оскільки різностороння інформація про неї дасть 
змогу знайти ефективні шляхи виходу із кризи житлово-комунального сектору. Тут, 
назагал, можна окреслити дві основні проблеми. По-перше, стара система ЖЕКів, 
яка зародилася за радянських часів й продовжує функціонувати дотепер, є серйоз-
ною перешкодою для розвитку нових форм вирішення питань ЖКГ в Україні. По-
друге, ОСББ, як новий формат вирішення зазначених проблем, ще не має достатнього 
потенціалу як на інституційному та законодавчому рівнях, так і в контексті розвитку 
відповідних громадянських ініціатив. Перші осередки ОСББ вже існують, однак процес 
інституціоналізації відбувається дуже повільно, супроводжується великою кількістю 
проблем, що насамперед пов’язані безпосередньо із самим процесом організації та 
кооперації мешканців як власників багатоквартирних будинків.

Процес створення ОСББ в Україні розпочався у 90-х рр. ХХ ст., коли держава 
ініціювала реформи у ЖКГ, де основна складність полягає в тому, що на цей мо-
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мент житловий фонд України (215 тис. багатоповерхових житлових будинків) лише 
на 20% складається з будинків, побудованих після 1985 р., тобто з тих, які не потре-
бують капітального ремонту [30, с. 18]. Інші одиниці ЖКГ потребують комплексних 
інвестицій, які б врятували їх від фізичного руйнування. Одним із запропонованих 
законодавством шляхів прискорення модернізації та залучення для цього додаткових 
ресурсів стала методика, пов’язана із створенням ОСББ. Однак до сих пір зі всіх жит-
лових будинків в Україні тільки в 13 817 створено ОСББ [16]. Це є свідченням вкрай 
низьких темпів розвитку ОСББ у сучасній Україні як в якості соціального інституту, 
так і у форматі функціонування малих соціальних груп. Ця проблема є актуальною 
та знаходиться у списку перших, які повинні вирішуватись як на законодавчому та 
адміністративному рівнях, так і у форматі громадянських ініціатив.

ОСББ потребує не лише вдосконалення механізму житлово-комунального господа-
рювання у країні, а й концептуально нового підходу до розгляду досліджуваного явища, 
як одного з ймовірних конструктів розвитку соціального капіталу та громадянського 
суспільства в Україні. Осередки ОСББ, з інституційної точки зору, мають добру пер-
спективу стати потужним компонентом, що активізуватиме процеси демократизації 
українського суспільства знизу, однак перешкодою цьому є й надалі слабкі традиції 
із формування соціального капіталу й громадянського суспільства в сучасній Україні.

Треба шукати шляхи подолання зазначеної проблеми в рамках функціонування 
ОСББ як потенційної складової соціального капіталу та громадянського суспільства. 
Для цього, перш за все, необхідно виконати комплексне соціологічне дослідження 
ОСББ, яке треба розпочати із теоретичного обґрунтування, чому цей формат розв’язання 
житлово-комунальних проблем слід вважати органічною складовою соціального 
капіталу та громадянського суспільства, оскільки у вітчизняній соціології практично 
відсутня такого типу імплементація цих понять як на загальнотеоретичному, кон-
цептуальному так і на операціональному рівнях. Для початку коротко представимо 
загальну інтерпретацію цих понять, що дасть нам змогу здійснити власне тлумачення 
цих концептів та накреслити логічні взаємозв’язки між ними.

Розпочнімо з поняття «громадянське суспільство», що розглядається у філософії 
в контексті духовно-практичних відносин, що забезпечують задоволення потреб та 
інтересів членів соціуму [31, с. 205; 6]. У культурології громадянське суспільство 
досліджується із врахуванням особливостей культурного плюралізму, що вбирає в себе 
усі елементи духовного життя і забезпечує рівноправну участь в ньому всіх індивідів 
[17, с. 85–97]. В історії вивчення громадянського суспільства є два аспекти: перший – 
це вивчення історії використання цього концепту, другий – розвиток цього   явища у 
контексті різних історичних періодів [15; 13]. Політекономія розглядає громадянське 
суспільство як таке, що формується на підставі політичних (свобода інформації та 
ідеології, самоуправління, правова влада ) та економічних (форми власності, свобода 
праці, підприємництво) чинників [20; 12]. З точки зору юриспруденції громадянське 
суспільство – це спільнота вільних рівноправних людей, кожній з яких держава повин-
на забезпечувати юридичні можливості бути власником, користуватись економічною 
свободою і надійним соціальним захистом, а також брати участь у політичному житті 
[23, c. 85; 21]. Соціальна психологія засадами громадянського суспільства вважає 
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морально-психологічні якості його членів (чесність, людяність, доброчинність) та 
асоціативну самоорганізацію особистостей у масові рухи, партії, об’єднання [11, 284–
285]. У соціології громадянське суспільство, як елемент демократії, трактують через 
соціальну взаємодію членів соціуму, при цьому акцентуючи на сфері реалізації повсяк-
денних потреб (у форматі «громадянських практик») та задоволення інтересів індивідів 
і соціальних груп у контексті їхньої взаємодії, що регулюється та регламентується 
правовими нормами [26; 34, с. 606–607; 6, с. 6]. Для українського соціолога О. Рокицької 
громадянське суспільство – це сфера соціальної взаємодії, що складається зі сфери 
особистого життя людини, різноманітних об’єднань, громадянських рухів і публічної 
комунікації [24, с. 172–173]. О. Гоулднер та О. Івченко розглядають громадянське 
суспільство як форму соціальної організації, що передбачає колективну солідарність 
й індивідуальний волюнтаризм, що формується на етичному підґрунті [4, с. 53; 15].

З опертям на вище представлені визначення та інтерпретації громадянського 
суспільства, в рамках цього дослідження ми трактуємо його як систему соціальних 
відносин та взаємодій громадян, в основі яких лежить необхідність у реалізації спільних 
інтересів та потреб, що здійснюється за рахунок громадянської активності у вигляді 
добровільно створених громадських організацій, різного роду асоціацій та об’єднань, 
які функціонують на підставі справедливого правового регулювання та за наявності 
спільної системи цінностей, колективної солідарності й взаємодопомоги, а також 
індивідуальної ініціативності та активності членів суспільства.

Наступне поняття нашого дослідження – це «соціальний капітал», яке у 
філософському дискурсі пов’язане із давнім науковим пізнанням загальної карти-
ни світу: переосмисленням таких традиційних філософських понять як «людина», 
«соціум», «природа»; активніше цей термін фігурує у контексті соціальної філософії 
і трактується як складова соціальності людини, як своєрідний ресурс, що визначає 
її соціальний статус [7, с. 73; 11, с. 10; 25]. Історія розглядає соціальний капітал 
відповідно до об’єктивно сформованих періодів розвитку людства, що дозволяє 
дослідити ґенезу цього поняття [29, с. 2]. Культурологія розглядає формування та 
функціонування соціального капіталу в різноманітних соціокультурних системах, що 
визначають характеристики національних економічних та управлінських моделей [1, 
с. 9]. У політекономії соціальний капітал вважається невід’ємним компонентом сучасної 
економіки та інтерпретується як структурний елемент людського капіталу, що має за 
мету отримати максимальну корисність при здійсненні різних типів діяльності [19, 
с. 9, с. 19]. Соціально-психологічний підхід визначає соціальний капітал як системний 
соціально-психологічний ресурс, що належить внутрішньогруповим і міжгруповим 
відносинам, у рамках яких діють індивіди [28]. Особливість соціологічної інтерпретації 
соціального капіталу полягає в акценті на мотивації людської поведінки, зокрема, 
на нормах, мережах (формальних та неформальних) та організаціях, за допомогою 
яких індивіди отримують користь або вигоду. Він є не просто сумою інститутів, що 
підтримують суспільство, а своєрідним «клеєм», який утримує разом різні його части-
ни [11, с. 5; 18, с. 10]. Соціальний капітал виступає своєрідним ресурсом, тому він 
безпосередньо здатен впливати на розвиток громадянського суспільства, де індивіди 
на підставі довіри та спільних цінностей спроможні самоорганізовуватись у форматі 
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громадських організацій. Щодо змісту соціального капіталу в контексті мікрорівневого 
підходу П. Бурдьє виділяє такі складові соціального капіталу: мережі, соціальні норми 
і довіра [9, с. 10; 3, с. 66]. В рамках макрорівневого підходу Ф. Фукуяма стверджує, що 
основою соціального капіталу є довіра, яка формується завдяки спонтанним взаємодіям 
та в контексті історично зумовлених культурних цінностей; саме на підставі високого 
рівня довіри і визначається схильність людей до об’єднань та взаємодій у суспільстві 
[32; 18]. Р. Патнам, як ще один представник макрорівневого підходу, наголошує, що 
соціальний капітал утворюється з активних горизонтальних взаємозв’язків між людьми, 
в межах яких довіра та спільні цінності спрощують їхню взаємодію. Автор визначає 
обсяг соціального капіталу за допомогою таких показників, як індекс довіри і членство 
в громадських організаціях [9, с. 103].

На підставі вищеподаних підходів до теоретичного трактування соціального 
капіталу в цьому дослідженні ми інтерпретуємо його як суспільний ресурс, який 
формується завдяки загальноприйнятим культурним цінностям та нормам, що визна-
чають високого рівня довіру, яка разом з необхідністю у реалізації спільних інтересів та 
потреб, завдяки індивідуальній ініціативності та активності членів суспільства сприяє 
створенню горизонтальних соціальних мереж, у рамках яких генерується соціальна 
взаємодія у форматі різноманітних об’єднань громадян.

Тепер розглянемо феномен ОСББ як соціальний інститут та малу соціальну групу, 
а також виокремимо деякі законодавчі норми його функціонування. ОСББ є соціальним 
інститутом, оскільки в найширшому розумінні – це сталий механізм самоорганізації 
спільного соціального життя людей, орган управління ним [33, с. 447], оскільки в 
Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ – це 
юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного 
майна, управління та його утримання [5, Стаття 1]. Отже, якщо юридично зазначено, 
що ОСББ це особа, що створена власниками, то логічно, виходячи із вище поданого 
визначення соціального інституту, можна сказати, що це – «самоорганізація спільного 
соціального життя людей», яка має на меті «управляти», в даному випадку, майном, 
що належить власникам багатоквартирних будинків.

Соціальні інститути поділяються за певними критеріями, відповідно до яких ОСББ 
як соціальний інститут можна аплікувати за:

- критерієм способу регулювання поведінки людей – формальні та неформальні. 
Власне ОСББ належить до формальних інститутів, оскільки його діяльність 
заснована на законодавчих принципах та регламентується згідно зі статтями 
згаданого вище закону;

- сферами діяльності людей – економічні, політичні, культурні та соціальні. 
Соціальні інститути – це громадські об’єднання, соціальні, благодійні 
фонди, головною метою яких є організація добровільного кооперування 
людей, регулювання повсякденної поведінки. Економічні інститути є пев-
ними об’єднаннями господарського типу, які займаються виробництвом 
та розподілом матеріального капіталу [33, с. 24–25]. Сферою діяльності 
ОСББ як інституту є комплексна взаємодія цих двох сфер. Тому пропонуємо 
визначити ОСББ як соціально-економічний інститут, що спрямований на 
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здійснення господарської діяльності людей, на забезпечення потреб їхнього 
комунального співжиття, а також на захист їхніх прав. Зауважимо також, 
що з економічної точки зору, інститут ОСББ у законодавстві визначається 
як неприбуткова організація, що не має за мету одержання прибутку для 
його розподілу між членами об’єднання [5, Стаття 4]. Попри те, що ОСББ 
прямо пропорційно пов’язане з ЖКГ, воно не є виконавцем житлово-кому-
нальних послуг, а є його споживачем, оскільки об’єднання – це найперше 
самі мешканці багатоквартирних будинків.

Наступним аргументом, який визначає ОСББ як соціальний інститут, є те, що він 
виконує такі важливі функції: а) забезпечення реалізації прав власників приміщень на 
володіння та користування спільним майном; б) сприяння належному утриманню будин-
ку та прибудинкової території; в) допомога у підтримуванні житлово-комунальних та 
інших послуг на належному рівні якості за обґрунтованими цінами; г) створення умов 
для належного виконання членами ОСББ зобов’язань, пов’язаних з його діяльністю [26, 
Стаття 4]. Зазначені функції в контексті соціального інституту як феномену є функціями 
закріплення і відтворення суспільних відносин [33, с. 25].

ОСББ – це також мала соціальна група, оскільки є контактною спільнотою, яка 
функціонує на підставі смислу спільності (отримання якісних житлово-комунальних 
ресурсів), і яка має певний ступінь згуртованості, організованості та соціальної зрілості, 
між усіма членами якої існують безпосередні особистісні контакти, а її представники 
мають розвинене почуття приналежності до неї [33, с. 447]. Характерним для ОСББ є 
скликання зборів, де обговорюються поточні проблеми та методи їхнього вирішення; 
на цьому комунікативному рівні відбувається найбільша інтеракція між мешканцями 
будинку. Статус ОСББ як малої соціальної групи зосереджений на міжособистісній 
взаємодії членів об’єднання, де можуть виникати різні ситуації, в тому числі і конфліктні, 
які в рамках ОСББ улагоджуються із дотриманням відповідного законодавства.

Отже, ОСББ можна трактувати з двох позицій: як соціальний інститут та як малу 
соціальну групу. Також варто зазначити, що ці дві позиції необхідно розглядати не-
розривно одна від одної, оскільки тільки так можна побачити та комплексно дослідити 
ОСББ як соціальне явище, що має відчутний потенціал формувати громадянське 
суспільство на інституційному рівні та соціальний капітал на міжособистісному, тобто 
в контексті функціонування малої соціальної групи.

Для комплексного оцінювання ОСББ як можливої складової соціального капіталу та 
громадянського суспільства необхідно також розглянути його основну законодавчу базу, 
адже саме адекватна правова система дозволяє розвиватись громадянському суспільству 
та соціальному капіталу. Основним законом, який регулює діяльність ОСББ, є Закон 
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. із 
останніми змінами від 16.10.2012 р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади 
створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та не-
жилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків 
щодо спільного утримання багатоквартирного будинку. Крім цього Закону діяльність 
об’єднань регулюється Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими 
нормативно-правовими актами та статутом об’єднання, асоціації [5, Стаття 4].
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Серйозною проблемою, яка не дає ефективно розвиватись ОСББ – це труднощі 
із застосуванням вищенаведеного законодавства на практиці. Наприклад, у цьому 
законодавстві основним завданням житлово-комунального сектору є стимулювання гро-
мадян до створення ОСББ у власних помешканнях, проте практично відсутні роз’яснення, 
яким чином це повинно відбуватись. Це є основою для дуже «різношерстного» розуміння 
посадовцями різних рівнів, якими можуть бути механізми такого залучення. Одні вважа-
ють, що для цього достатньо «гарячої лінії», інші – звернень громадян із пропозиціями, 
ще інші – прийому громадян. Тобто здебільшого орган публічної адміністрації, який 
відповідає за розвиток ОСББ, ще не дозрів до створення гнучких умов і механізмів 
для включення пересічних громадян до цієї важливої суспільної ініціативи. Фактично 
відсутня й практика проведення консультацій з громадськістю з питань формування і 
реалізації місцевої політики у сфері реформування житлово-комунального господар-
ства, не говорячи про інші інструменти громадського контролю. Ніхто нікого ні про 
що не інформує, ніхто ні перед ким, окрім «вищого» керівництва, не звітує [27; 22]. 
Ще однією суттєвою проблемою є стереотипний образ ОСББ як основного виконавця 
та постачальника комунальних послуг, цей ярлик сформувався не лише у пересічного 
громадянина, а й у самих членів ОСББ, хоча насправді об’єднання покликане викону-
вати роль посередника між замовниками та виконавцями таких послуг. Неточності з 
податковим кодексом також тільки загострюють проблему розвитку ОСББ, оскільки 
дуже часто від таких об’єднань вимагається сплата податку, хоча законодавчо вони 
визнані як «неприбуткові організації».

Отже, ОСББ як соціальний інститут та мала соціальна група має підґрунтя, 
яке формується навколо законодавчо-правової бази, якою регламентується його 
діяльність. Але ті проблеми, з якими стикаються члени об’єднань на законодавчому 
та управлінському рівні, потребують негайного вирішення.

Центральними концептами нашої статті є «громадянське суспільство» та 
«соціальний капітал», і, оскільки, ОСББ виступає ймовірним суб’єктом їхньої 
кристалізації, то варто прослідкувати зв’язок між цими поняттями (див. рис. 1). З 
нашої точки зору соціальний капітал виступає своєрідним ресурсом, який впливає 
на формування та функціонування громадянського суспільства. Конґруентність між 
цими феноменами полягає у тому, що вони мають тотожні заключні компоненти їхніх 
структур – соціальна взаємодія у форматі добровільних об’єднань громадян, спільними 
передумовами яких є загальноприйняті системи цінностей, необхідність у реалізації 
колективних інтересів та потреб, а також індивідуальна ініціативність та активність 
членів суспільства.

Перейдімо тепер до моделювання ОСББ як потенційної складової формування 
соціального капіталу та громадянського суспільства. На загальному рівні соціальним 
капіталом виступає «третій сектор», а власне неприбуткові недержавні органiзацiї 
(ННО) [2, с. 62–82]. ОСББ є саме такою організацією, а тому ми його розглядаємо як 
специфічний компонент соціального капіталу, що входить до основи громадянського 
суспільства в якості своєрідного ресурсу.

Практична реалізація ОСББ у контексті окресленого вище змісту цього феноме-
ну в умовах сучасного українського суспільства має певні особливості та тимчасові 
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обмеження. Ніхто не заперечує необхідності загального підвищення ролі громадсь-
ких організацій у суспільно-політичному житті України, однак реально відбувається 
перерозподіл громадянських прав на користь тільки одного типу суспільних об’єднань – 
політичних партій. Внаслідок цього громадянське суспільство є вкрай неефективним, 
тому що практично вся громадська діяльність зводиться, по суті, до боротьби за владу 
політичних партій чи їхніх лідерів. Одним із ефективних чинників подолання зазначеної 
проблеми є роздержавлення, децентралізація та деконцентрація управлінських послуг, 
коли держава делегує низку своїх повноважень щодо надання управлінських послуг на-
селенню органам місцевого самоврядування, недержавним громадським утворенням та 
структурам ринкової економіки [14; 8]. В цьому контексті ОСББ може виступити ефек-
тивною складовою соціального капіталу та громадянського суспільства, однак тільки 
тоді, коли самі мешканці багатоквартирних будинків будуть активно й конструктивно 
взаємодіяти та створювати належні умови для розвитку таких об’єднань.
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In the article role of social capital and civil society for human development which is 
closely connected to the development of the innovative forms of self-government of the 
local communities is investigated. The origin of social capital category is observed and basic 
approaches to the defi nition of confi dence and social capital notions are studied. Peculiarities 
of socio-economic aspects of the formation of social capital in today’s environment are 
justifi ed. The development trends of the theory of social capital are investigated. Certain levels 
and major types of social capital and methods of its measuring are studied. Also the paper 
examines the role of community organizations in the implementation of local government. 
Interaction of the community organizations with the community are seen as a means of 
implementing local and state policy and internal resources to build and develop the area. 
The author examines the problems of management of local community in context ofpresent 
municipal reforms. Also the social aspect of management, some specifi c features of local 
communities, cooperation of local authorities and local community is analyzed. According 
to this analysis the author points out the actual problems of management of local community 
and possible ways of their overcoming.The paper presents the theoretical substantiation of 
condominiums as a social institution and a small social group, also the conceptualization 
of this new format of the solution of housing problems as a potential agent of social capital 
and civil society in modern Ukraine is provided.

Keywords: civil society, social capital, condominium, social institution, small social 
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Представлено теоретическое обоснование ОСМД как социального института и 
малой социальной группы, а также выполнена концептуализация этого нового формата 
разрешения жилищно-коммунальных проблем как потенциального агента развития 
социального капитала и гражданского общества в нынешней Украине.

Ключевые слова: гражданское общество, социальный капитал, объединение со-
владельцев многоквартирных домов (ОСМД), социальный институт, малая социальная 
группа.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ 
РЕГІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УГРУПУВАНЬ В УМОВАХ 
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

В. А. Полторак
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У статті розглянуто актуальну проблему формування нового типу соціально-
політичних груп (крім тих, що мають місце на сьогодні: національних, етнічних, 
елітних, терористичних та інших) у зв’язку із подіями на Сході України у 2014 році. 
А саме, груп регіонально-політичних. Розглянуто причини виникнення подібних 
регіонально-політичних угрупувань, зокрема, економічні, політичні, мовні, історичні 
і т. ін. Виділено їх основні різновиди. Зроблено висновки стосовно шляхів соціально-
політичної трансформації подібних груп в Україні та можливостей виникнення 
подібних в інших регіонах України. 

Ключові слова: соціально-політична стратифікація суспільства, чинники 
стратифікації, регіонально-політичні угрупування.

В соціології політики сьогодні все частіше розглядається проблема наявності 
та функціонування в сучасному демократичному суспільстві, так званих, соціально-
політичних груп, угрупувань, які відрізняються низкою чинників та в першу чергу по 
інтенсивності свого доступу до влади, володінням та використанням неї. Мова, власне, 
йде про наявність у будь-якому демократичному суспільстві соціально-політичної 
стратифікації, певної нерівномірності доступу різних прошарків населення, громадян 
до влади, використання її ресурсів [1, с. 47].

При цьому, цікаво, що взагалі у соціології проблеми соціальної стратифікації 
суспільства завжди, починаючи з робіт класиків соціології М. Вебера, П. Сорокіна, 
розроблялися дуже глибоко та інтенсивно, причому йшлося і йдеться про наявність 
соціальних нерівностей, їх гостроту, ступінь ієрархії поміж різними групами населення 
і т. ін. У той же час, хоча про це вже йшлося навіть у працях М. Вебера, проблемам 
політичної, краще сказати, соціально-політичної стратифікації приділялося та приді-
ляється дуже мало уваги. Нагадаємо, що цей класик соціології, аналізуючи специфіку 
багатовимірного підходу до пояснення соціальної стратифікації, який ґрунтується на 
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розумінні взаємодії поміж багатством, престижем і владою як чинниками стратифікації, 
зауважував, що влада в суспільстві може набувати різні форми, які здатні частково пе-
рехрещуватися. Влада особистості здатна проявлятися в соціальному порядку завдяки 
статусу: в економічному порядку – через класи, які мають нерівний доступ до матері-
альних ресурсів; в політичному порядку – завдяки участі в політичних організаціях, 
зокрема в партіях і державі. 

Зрозуміло, що у якості суб’єктів політики можуть виступати, по-перше, окремі 
особистості; по-друге, соціальні та інші групи людей; по-третє, соціальні та політичні 
організації, що володіють державною владою та використовують її. Тому, коли йдеть-
ся про соціально-політичну стратифікацію, у першу чергу необхідно виділити саме 
ті групи, які виступають як суб’єкти політики. Які ж саме групи можна віднести до 
соціально-політичних, тобто таких, що різняться по-своєму доступу до влади? Хоча 
проб лема ця сьогодні досліджена недостатньо, все ж можна говорити про такі [2, с. 86]:

• народ, широкі соціальні маси населення як суб’єкти влади, чия політична 
воля реалізується в процесах виборів та референдумів;

• нації, етнічні угрупування;
• релігійні угрупування;
• керівництво та члени політичних партій та громадських рухів;
• політична опозиція;
• протестні групи;
• політичні еліти;
• терористичні угрупування та деякі інші.

Безумовно, наведений перелік важко вважати вичерпним. Можна, наприклад, 
говорити про таке угрупування, як олігархи, яке дійсно навряд чи можна розгляда-
ти лише як суто економічне, різноманітні групи тиску та ін. Проблема ця потребує 
дуже глибокого вивчення. Але…ситуація, яка склалася в Україні у 2014 році, свідчить 
про те, що на сьогодні з’явився та реально існує і функціонує (мова йде про Україну, 
хоча політологи свідчать про те, що подібні явища мають місце і у деяких інших 
країнах) зовсім інший, специфічний різновид соціально-політичних угрупувань, а 
саме: регіонально-політичних. Справді, чи можна віднести ті угрупування, що діють 
у Донецьку та Луганську, до якихось із тих, що згадані вище? Насправді ці групи не є 
етнічними (серед мешканців регіону більшість українців), навряд чи їх можна віднести 
й до терористичних угрупувань, хоча інколи про це йдеться, і т. і. 

Мета статті – проаналізувати проблему появи та становлення (хоча, зрозуміло, 
процес цей складний і про реальний доступ до влади поки не йдеться) нового типу 
соціально-політичних угрупувань в системі політичної стратифікації українського 
суспільства, а саме: угрупувань регіонально-політичних. 

Отже, почати розгляд проблеми потрібно із твердження, що проблема появи та-
ких угрупувань дійсно існує і усі спроби політиків (та й не тільки) віднести їх до суто 
терористичних або сепаратистських угрупувань чи казати, що у них беруть участь 
лише злочинці і наркомани не є переконливими. Як і те, що основу цих груп складають 
російські найманці, хоча їх присутність є абсолютно доказаною. Тому, хоча кінцеві і 
остаточно переконливі висновки з розгляду проблеми на час підготовки статті (сер-
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пень–вересень 2014 року) робити ще зарано, все ж треба визнати, що подібні специфічні 
регіонально-політичні угрупування в Україні, на жаль (якщо виходити з устремлінь до 
існування «Єдиної України»), дійсно існують. 

Що ж їх породжує? Яка їхня специфіка та який соціальний чи етнічний склад цих 
груп? Які їх цілі та завдання? Якими є основні чинники їх становлення? Спробуємо 
відповісти на ці питання, розглянувши проблему із різних боків, висловивши припу-
щення ( сподіваємося, що вони цілком або у значній мірі відповідають реальному стану 
речей) відносно основних чинників формування подібних угрупувань. 

Перший з цих чинників, безумовно, політичний. Сутність його полягає у тому, що 
на Сході України вийшли та взяли до рук зброю (до речі, подібною ж була ситуація і у 
Криму) люди, що дійсно виступали проти Майдану, які побоюються, що «бандерівці» 
прийдуть до Донецька і Луганська та почнуть там хазяйнувати, знущатися над людьми 
і т. ін. Незважаючи на примарність подібних припущень для нормальних обізнаних 
людей, що складають більшість громадян України, не враховувати цієї проблеми не-
можливо. Для цього достатньо поспілкуватися із мешканцями цього регіону, але навіть 
послухати та подивитися у телепрограмах (не в російських, а навіть в українських) 
інтерв’ю із пересічними мешканцями. 

Другий чинник ми б позначили як «традиційний». Мова йде про те, що мешканці 
Донецького регіону справді достатньо серйозно відрізняються від мешканців навіть 
інших східних регіонів України (візьмемо Чернігівщину або Слобожанщину) за своїм 
специфічним менталітетом. Чому він склався? Пояснень тут може бути декілька. І те, 
що багато мешканців регіону є нащадками людей, яких у судовому порядку надсилали 
до регіону для відбуття покарання після закінчення терміну позбавлення волі; і те що 
у цьому регіоні штучно культивувався специфічний пострадянський синдром і його 
мешканців, треба адаптувати до сучасного українського демократичного суспільства 
(таку думку висловила народний депутат Інна Богословська); і те, що на протязі терміну 
хазяйнування «донецьких» у мешканців цих територій виробився специфічний тип 
зверхнього ставлення до інших українців (хоча незрозуміло до чого тут населення 
Луганської області); і деякі інші чинники. 

Третій чинник, що призвів, з нашої точки зору, до подібних соціально-політичних 
процесів та формування таких угрупувань, ми б назвали «історичний», тобто такий, що 
привів до того, що в ході історичних процесів, що протікають в Україні, пішла у минуле 
та влада, яка була актуальною ще декілька років тому, і пришла нова влада. Тобто ця 
точка зору зводиться до того, що основним «двигуном» подібної поведінки, протестної 
поведінки у широкому сенсі, є образа мешканців Донецького регіону на повалення 
правлячого режиму, що в основному формувався із представників цього регіону та без-
посередньо В. Януковича (цю думку в одній із телепрограм висказав П. Порошенко). 
Зовні здається, що це не зовсім так і багато українських політиків розповідають, що 
режим Януковича пограбував в першу чергу саме населення цього регіону. Але це не 
зовсім вірно. Достатньо нагадати про анекдоти, які розповсюджувалися щодо того, що з 
регіону були узяті та призначені на керівництво усі, хто мав хоч якусь освіту. Вважаємо, 
що кількість людей з Донецького регіону, яка насправді користувалася цією «донець-
кою рентою», часто-густо применшується. Насправді серед таких були десятки (якщо 
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не сотні) тисяч людей, що не по праву займали високі посади у державі або, так звані, 
«донецькі бізнесмени», які нахабно відбирали бізнеси, землю та інше в українців по 
усій території держави. З нашої точки зору, саме такі люди виступають в першу чергу 
як ідеологи, фінансисти, «двигуни» ополченського руху на Сході сьогодні. 

Четвертий чинник сміливо можна назвати «ідеологічним». Він зводиться до 
прихильності значної кількості мешканців Донбасу (ще раз підкреслимо, на відміну 
навіть до мешканців Чернігівщини або Слобожанщини) до, так званого «русского 
мира», ідеї якого активно пропагує кремлівська верхівка та безпосередньо В. Путін. 
Це, зрозуміло, частка громадян, яка сподівається на те, що відповідні території увійдуть 
до Російської Федерації – може не відразу, але у історичній перспективі і для цього 
треба виступати хоча б за федералізацію, створення автономії, яка б потім мала змогу 
увійти до Росії (дійсно багато людей прийшли на відповідний референдум і, до речі, 
багато з них побоюється того, що вони будуть відчувати за це гоніння з боку влади).

Нарешті, безумовно існує і такий чинник, як «мовний». Більшість людей у містах 
регіону (у селах значна кількість мешканців спілкується українською мовою) виступа-
ють за те, щоб російська мова стала другою державною. І цих людей не переконують 
запевнення влади, відносно того, що вони можуть «вільно користуватися російською 
мовою» при тому, що державною буде тільки одна – українська. Взагалі, проблема ця 
для східних та південних регіонів країни дуже складна, тому що «подарунки» типу того, 
що можете десь і колись вживати рідну для вас мову людьми на сході не сприймаються. 
Саме тому перед кожною виборчою кампанією на цій проблемі будували свої програми 
деякі партії. Не будемо далі заглиблюватися у цю проблему, відзначимо тільки, що для 
багатьох людей на сході та півдні країни можливість мати рідну мову у якості основної, 
державної є чинником дуже важливим при визначенні своїх політичних позицій. 

Можна, вірогідно, говорити і про деякі інші чинники, що вплинули на ситуацію з 
формуванням подібних регіонально-політичних угрупувань на Сході України. Зокре-
ма, про економічні чинники, пов’язані із галузевою специфікою Донбасу, тим, що там 
переважає вугільна та металургійна промисловості, що продукують багато специфічних 
проблем, пов’язаних із трудовими ресурсами, екологією і т. ін. Або соціальні чинники: 
при значному експортному потенціалі регіону все ж теза, що він «годує» усю Україну, 
є дискусійною. 

Але, з нашої точки зору, саме перераховані вище п’ять чинників формування та 
функціонування регіонально-політичних груп спровокували ті процеси, що мали і 
мають місце на цьому етапі історичного розвитку країни. Підкреслимо: навряд чи 
можна заперечувати той значний вплив, який має політика Росії відносно України у 
цей складний період. Але не можна усе «скидати» на нього. Серед ополченців є значна 
кількість людей, що є місцевими мешканцями. І не усі вони злочинці. Це важливо вра-
ховувати з огляду на те, що рано чи пізно російські терористи підуть геть, хоча Росія 
і буде безумовно проводити свою імперську політику щодо України. А ті громадяни 
України, що брали участь у терористичній діяльності (вважаємо, краще говорити про 
якусь «федералістську» чи «сепаратистську» діяльність) залишаться і навряд чи заспо-
кояться. Тому проблема ця буде мати довготривалий характер і треба чітко визначити 
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ті групи ополченців і сепаратистів, що виступали проти держави України і залишилися 
незадоволеними перебігом подій на її користь. 

Отже, з нашої точки зору, треба говорити не про якусь однорідну масу ополченців, 
сепаратистів, терористів і якусь загальну політику щодо їх, скажімо, соціальної 
реабілітації, а про декілька регіонально-політичних груп, мотиви дій яких були різними 
і робота з якими потребує від українського суспільства різних підходів, технологій, 
методів. Що ж це за угрупування? Виходячи із висловлених вище точок зору на склад 
груп, що брали участь у подіях на сході України у 2014 році, мова може йти про такі 
групи: 

- «східняки», що виступили проти Майдану та можливого приходу, наступу 
«бендерівців», центральної української влади; 

- люди, що володіють специфічним донецьким менталітетом із присмаком 
радянського ставлення та гострих проблем та шляхів їх вирішення;

- значні соціальні та інші групи, що постраждали від повалення режиму 
В. Януковича, володарювання «донецьких»;

- групи населення, які підтримують «русский мир», бажають єднання з Росією, 
виступають за придання російській мові статусу державної.

Зрозуміло, що різкого кордону поміж представниками цих груп може й не бути, 
люди можуть дотримуватися поглядів, які співпадають із такими, що сповідують пред-
ставники інших груп. Але й «об’єднувати» їх, робити з них щось однорідне навряд чи 
має сенс. Такий підхід і призводить до того, що до жителів цього регіону найчастіше 
вживають визначення «сепаратисти», хоча їх значна частина (а скоріше за все – біль-
шість) ніколи і не хотіли відокремлення їх регіону від України. 

Ці соціально-політичні процеси, що мають місце на сході країни, є дуже складними 
і, з нашої точки зору, практично не мають якогось єдиного рецепту для їх вирішення 
відповідних гострих проблем. Поки що, коли ці процеси ще не закінчилися, не втратили 
практично своєї динаміки, дуже важко говорити про якийсь набір заходів відносно їх 
перешкоджанню. Очевидно лише те, що вони повинні будуть торкатися як політичних, 
так і соціальних, економічних, ідеологічних та інших підходів. 

На нашу думку, особливу тривогу викликає зараз те, що як виявилося, не тільки 
пильної та кропіткої роботи із армією чи правоохоронними органами в країні не вело-
ся, зважуючи на те, що «ворогів у нас немає, тому й армія серйозна не потрібна». У 
подібному ж стані й робота по регулюванню соціально-політичних та зокрема етнічних 
проблем в країні. Не будемо рекомендувати створення якихось спеціальних державних 
установ, але тривогу викликає те, що як з’ясовується, держава практично не має якихось 
реальних та ефективних підходів до вирішення мовних питань. 

Держава також практично не веде якоїсь роботи по підготовці до вирішення хоч 
і незначних та наявних етнічних конфліктів (достатньо згадати реакцію на проблеми 
угорської спільноти на Закарпатті, окрім тези «не пущати» нічого запропоновано не 
було). На щастя виявилося, що кримським татарам більше до вподоби життя в демо-
кратичній Україні, ніж у Росії; але не слід забувати про розповсюдження в Криму ра-
дикальних ісламських рухів перед тими подіями, що відбулися. Немає сенсу згадувати 
про деякі інші загрози соціально-політичного характеру, які залишаються в Україні. 
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Але цілком зрозуміло, що «досвід» подій у Донецькому регіоні потребує від держави 
розробки (включаючи глибоке їх дослідження) заходів, спрямованих на вирішення 
таких проблем. Причому це повинно робитися завчасно, не допускаючи розгортання 
ситуації таким чином, як це було на Сході України. 

Отже, соціально-політична стратифікація у сучасному демократичному суспільстві, 
включаючи українське, справді існує. Більш того, окрім таких соціально-політичних 
угрупувань, як етнічні, елітні, релігійні і т. ін., в суспільстві можуть виникати й інші 
різновиди подібних груп, зокрема – регіонально-політичні. 

Аналіз специфіки подібних регіонально-політичних угрупувань, які виникли й 
функціонують останнім часом на Сході України, дозволяє зробити висновки щодо того, 
що їх появі сприяє значна кількість чинників: політичних, історичних, ідеологічних, 
економічних, соціальних, мовних та деяких інших, що призводить до появи декількох 
різновидів регіонально-політичних груп. Нарешті, досвід виникнення та функціонуван-
ня подібних угрупувань в Україні, що призвів до серйозної соціально-політичної кризи, 
потребує від держави завчасної розробки заходів із реалізації ефективної політики по 
регулюванню проблем соціально-політичної стратифікації суспільства. 
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In the article the actual problem of a new type of social and political groups (except 
those occurring today: national, ethnic, luxury, terrorism, etc.) in connection with the events 
in Eastern Ukraine in 2014. Namely regional political groups. The reasons of similar regional-
political groups, including economic, political, linguistic, historical, etc. Provision of basic 
varieties. Conclusions relative path of social and political transformation of such groups in 
Ukraine and opportunities of similar in other regions of Ukraine. In sociology policy now 
increasingly the problem of the existence and functioning of a modern democratic society, 
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the so-called social and political groups, groups that differ by several factors and especially 
the intensity of their access to power, possession and use of it. This, indeed, is the presence 
of any democratic society, socio-political stratifi cation, some uneven access various seg-
ments of the population in the authorities, using its resources. However, it is interesting that 
all problems in the sociology of social stratifi cation of society ever since work M.Vebera 
classics of sociology, Sorokin, developed a deep and intense, and it was also referred to the 
presence of social inequalities, their severity, degree of hierarchy among different groups, etc. 
At the same time, although it is mentioned even in the works M.Vebera, political problems, 
better to say, social and political stratifi cation paid and paid very little attention. Remember 
that this classic sociology, analyzing the specifi c multidimensional approach to explaining 
social stratifi cation, based on an understanding of the interaction between wealth, prestige 
and power as stratifi cation factors observed that the power in society can take different 
forms, which are able to partially intersect. The power of the individual is able to manifest 
itself in the social order through status: economic order - after classes have unequal access to 
material resources; political order - through participation in political organizations, including 
the party and the state.

It is clear that as policy actors can act, fi rst, individuals, and secondly, social and other 
groups of people; thirdly, social and political organizations with state power and use it. So 
when it comes to social and political stratifi cation, the fi rst step is to identify precisely those 
groups that really act as subjects of politics. Review of the problem allowed us to determine 
the following: the socio-political stratifi cation in modern democratic society, including Ukrai-
nian, really exists. Moreover, in addition to these social and political groups as ethnic, elite, 
religious and so on. In society may have other varieties such groups, in regional political.

Keywords: sociopolitical stratifi cation of society, factors of stratifi cation, regional 
political groups.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ 
РЕГИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
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В статье рассмотрена актуальная проблема формирования нового типа социально-
политических групп (кроме тех, которые имеют место сегодня: национальных, этнич-
ных, элитных, террористических и других) в связи с событиями на Востоке Украины 
в 2014 году. А именно групп регионально-политических. Рассматриваются причины 
появления подобных регионально-политических групп, в часности, экономические, 
политические, языковые, исторические и т. п. Выделяются их основные разновидности. 
Делаються выводы относительно путей социально-политической трансформации по-
добных групп в Украине и возможностей возникновения подобных в других регионах 
страны. 

Ключевые слова: социально-политическая стратификация общества, фактори 
стратификации, регионально-политические группы. 
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У статті розглянуто важливу проблему, пов’язану із спробами у низці регіонів 
унітарної української держави легітимізувати можливість їх виходу із складу України 
(як у випадку із Кримом) або утворити автономії, набути спеціального статусу, через 
проведення референдумів. Підкреслено неможливість вирішувати проблеми шляхом 
проведення місцевих, а не загальнонаціональних референдумів. 

Проблему проаналізовано з використанням соціологічного підходу, пов’язаного із 
організацією та проведенням референдумів. Розгляд проблеми дозволив виявити, що 
в процесі проведення референдумів у Криму та на Донбасі були порушені не тільки 
правові, політичні, організаційні, але й, головне, соціологічні методи, технології про-
ведення референдумів. А саме: в опитувальниках висувалися альтернативні запитання 
без позицій «важко відповісти», що призвело до здобуття артефактів замість реального 
стану громадської думки; запитання, що ставилися, були «підштовхуючими», та ін. 

Ключові слова: референдум, громадська думка, артефакти, легітимація, автономія. 
 
Події, що відбулися в Україні у 2014 році і були пов’язані із фактичною окупацією 

Росією Криму та створенням серйозного соціально-політичного конфлікту, політичної 
кризи на Донбасі, не тільки викликали серйозний інтерес та практично повсюдний 
осуд з боку усієї світової спільноти, але й визначили цілу низку проблем, пов’язаних 
із політичними, правничими та деякими іншими підходами до розвитку, трансформації 
сучасних демократичних держав, навіть у Європі. 

Одна з подібних проблем – спроби (у випадку із Кримом на сьогодні достатньо 
«успішні») практично «розірвати» територіальну цілісність суверенної європейської 
унітарної держави. Треба нагадати, що навіть Грузія, яку спіткала схожа доля, було 
повноцінною федерацією, а Абхазія та Південна Осетія – автономіями. А от у випадку 
з Україною світова та європейські спільноти стикнулися із новим явищем, підходом, 
який безумовно може бути застосованим і до деяких інших держав у Європі, що й ви-
кликало у Прибалтійських держав, Польщі, та й не тільки у них серйозне занепокоєння. 

У чому ж є проблема, що викликала таку реакцію? З нашої точки зору, можна цілком 
обґрунтовано стверджувати, що її сутність полягала у тому, яким саме чином через 
проведення, так званого референдуму держава-загарбник спробувала легітимізувати 
свої загарбницькі наміри. Відомо, що конституції більшості світових і європейських  
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держав, які мають унітарну державну систему, не передбачають на сьогодні можливості 
відділення тих чи інших територій. Або, якщо і передбачають, то ці варіанти «прописані» 
у конституціях. Хоча дещо інша ситуація у державах федеративних чи конфедеративних 
(так, на разі проведення референдумів у Шотландії та Каталонії щодо відділення від 
Великої Британії та Іспанії). 

Але не будемо заглиблюватися у глибокі політично-правові проблеми сучасної 
міжнародної політики. Нас цікавить те, як все ж сьогодні якась територія може бути 
«виключеною» із складу унітарної держави? І досвід сучасної України, розробці якого 
присвятили свою увагу російські політики та політтехнологи (відомо, що один з них 
навіть був головою донецького уряду) свідчить про те, що «спільними зусиллями» ці 
люди (зрозуміло що їм допомогали і деякі кримські і донецькі політики і депутати) 
«винайшли» дуже цікаву технологію, а саме: використати для легітимації своїх прагнень 
щодо виходу частин унітарної держави із складу України, так звані, «референдуми», 
що були здійснені для того, щоб мати змогу виправдати відокремлення відповідних 
територій. 

Приступаючи до розгляду проблем проведених у Криму та на Донбасі 
«референдумів» (ми беремо визначення цього заходу у лапки тому, що як буде поясне-
но нижче, подібного референдуму, який би мав якийсь реальний законодавчий наслідок 
насправді не відбувалося, але надалі для простоти викладення матеріалу лапки засто-
совувати не будемо), треба сказати, що історія проведення подібних «політичних» 
референдумів, на відміну від «заміру» реальних виявлень волі народу, що постійно 
проводяться, наприклад, у Швейцарії, дуже багато. Ми не будемо у цій статті наво-
дити приклади того, яким чином був змінений конституційний устрій Франції у 1958 
та 1962 роках, яким чином здобув безмежну владу А. Гітлер: за декілька питань, що 
виносилися на референдумі в Германії, голосували до 95% громадян та ін. 

Більш того, досвід проведення референдумів має й незалежна Україна, яка такою 
практично і стала після проведення референдуму 1 грудня 1991 року (надалі спроби 
провести референдуми у 2000 році та інших чи були невдалими, чи їх результати не 
були імплементованими Верховною Радою). Проблема, що дискутується, в іншому. 
Референдум як технологія (саме на такому визначенні ми наголошуємо – див. нижче) 
реалізації волі влади є, як справедливо підкреслювали деякі фахівці та журналісти, 
«останнім аргументом у спорі, який не вдалося вирішити полюбовно». 

Не вдаючись у дискусії, які спрямовані на визначення та обґрунтування проблем, 
пов’язаних із роллю референдумів у можливих змінах політичної системи чи прийнятті 
імперативних, обов’язкових для виконання рішень, визначимо головну з точки зору про-
блеми, що розглядається, тезу: будь-який місцевий референдум у будь-якій унітарній 
країні, де відповідні закони прийняті та функціонують, не повинен та не може розгля-
дати питання, пов’язані із територіальною цілісністю країни або її державним устроєм. 

А саме подібні питання розглядалися на місцевих референдумах у Криму (там 
хоч якась автономія була на той час) та на Донбасі, де дія законодавства про місцеві 
референдуми (якого насправді повноцінного в Україні – на сьогодні немає) взагалі не 
мала місця. Нагадаємо: референдум у Криму був проведений 16 березня 2014 року 
як у Автономній Республіці Крим, так і у м. Севастополі. Громадяни повинні були 
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відповісти (схвально або ні) на два запитання: «Ви за входження Криму в склад Росії 
у якості суб’єкта Російської Федерації?» та «Ви за встановлення Конституції 1992 року 
при збереженні Криму у складі України?». Можливість негативно відповісти на обидва 
запитання та зберегти статус-кво організатори референдуму не передбачили. 

Ми не будемо коментувати зміст конституції Криму 1992 року, яка практично 
«робила» півострів самостійною територією. Вочевидь, обидва запитання, що стави-
лися, практично не дозволяли будь-якій людині виразити думку щодо бажання «за-
лишитися» громадянами України реально. Було дуже багато звинувачень кримської
влади (та не безґрунтовних) відносно того, що участь у цьому референдумі насправді 
прийняли не 83 відсотка населення, що мало право голосу, а значно менше (за вход-
ження в Росію були віддані голоси 96,77% тих, хто прийшов на вибори та проголосу-
вав, знову ж як стверджували організатори референдуму). Ці проблеми зараз нами не 
обговорюються. 

Хоча все ж треба сказати і кілька слів відносно референдуму, що проводився на 
Донбасі 11 травня 2014 року. У цьому випадку справа була ще гіршою, оскільки цей 
референдум здійснювався взагалі при відсутності будь-якого правового акту, навіть 
локального характеру. Сама участь у референдумі на Донбасі була взагалі віртуальною. 
Голосування проводилося будь-де, участь брав будь-хто, причому проголосувати можна 
було декілька разів. Тому оприлюднені організаторами референдуму дані відносно того, 
що за державну самостійність Донеччини та Луганщини проголосували практично 
90% мешканців територій, які наче з’явились на виборчі дільниці, які були влаштовані 
навіть на перехрестях вулиць, більш ніж сумнівні. 

Цікаво, що самі організатори цього референдуму і, зокрема, голова «Центральної 
виборчої комісії» Донецької області після його проведення такого референдуму за-
явили, що його результати не вплинуть на статус Донецької області, яка залишиться 
у складі України. «Ми бажаємо, – сказав він, – лише заявити про своє право на само-
визначення». Ще раз підкреслимо, що запитання, на яке повинні відповісти донеччани, 
було альтернативним, можна було проголосувати чи за те, що Донецька область має 
право на самовизначення, чи не має. Навіть ухилитися від відповіді було неможливо. 

Розглянемо тепер ті основні проблеми, які виникли під час проведення вказаних 
референдумів і які не дають можливості розглядати їх як хоча б якоюсь мірою закон-
ними та легітимними, тобто такими, що дозволяли Кримській автономії проголосити 
незалежність від України та увійти у склад Російської Федерації, а двом донецьким 
областям визначитися у статусі «незалежних». При цьому підкреслимо, що проблема, 
що розглядається, настільки гостра та необмежена по-своєму змісту, що ми беремо на 
себе сміливість розглянути лише деякі її аспекти. 

Отже, відзначимо, що зміст цієї проблеми та шляхи її вирішення у випадках, що 
описуються, мають чотири важливих аспекти: політичний, правовий, організаційний та 
найважливіший з точки зору аналізу надійності результатів референдумів, соціологічний. 

Якщо говорити про політичний аспект проблеми, що розглядається, то він має таке 
підґрунтя: головною метою проведення цих референдумів, як уже зазначалося вище, 
була спроба винайти якісь обґрунтування для легітимації «права на самовизначення» 
деяких регіонів унітарної держави, у якій подібного згідно із Конституцією взагалі не 
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існує. Звідси дії кримського парламенту, що приймав рішення, які не мав права прий-
мати згідно із Конституцією країни, «зелені чоловічки» та російські військові, що 
виконували пряме замовлення В. Путіна, та все інше. 

Щодо правових засад, які були висунуті для проведення референдумів, то навіть 
у випадку із кримським їх взагалі не було. Це визнала і уся світова спільнота, лише 
декілька вельми специфічних країн із особливими стосунками із Росією, визнали 
відділення Криму. Дійсно, подібні рішення в унітарній країні, якою є Україна, можуть 
прийматися лише на загальнонаціональних референдумах і навіть у цих випадках 
потребують значних правових обмежень. Так, згідно із Конституцією України, якщо 
референдум проводиться за волевиявленням народу (а як відомо Президент України 
чи Верховна Рада його не оголошували), то потрібно було зібрати не менше трьох 
мільйонів підписів у двох третинах областей України, причому у кожній з них повинно 
було бути не менше ста тисяч підписів та ін. (навряд чи необхідно переказувати усі 
вимоги Конституції України щодо організації референдумів, оскільки жодна з них у 
випадку, про який йдеться, виконана не була).

Організаційний підхід до проведення референдумів був таким, що навіть його 
організатори на Донбасі вимушені були визнати, що такий референдум дійсно, як 
вже зазначалося, не може мати ніяких правових наслідків і вони «просто порадилися 
із народом». Практично не були створені необхідні для цього комісії, голосування 
проводилося на вулицях, причому одна людина могла «подати свій голос» декілька 
разів. Підрахунок результатів голосування відбувався таким чином, що проконтро-
лювати ці результати практично не було ніякої можливості. Яскравий приклад: після 
вже здійсненого в Криму референдуму, на якому на голосування з’явилося нібито 83% 
виборців, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов вказав, що реально 
на голосування з’явилося лише трохи більше ніж 30% кримських виборців. Надалі ця 
цифра була підтверджена іншими, в тому числі російськими джерелами. 

Але насправді найбільш разючі порушення, що дозволяють вважати і сам процес 
проведення і результати цих референдумів такими, що не мають жодного обґрунтування, 
відбулися у соціологічному аспекті, який ми зараз розглянемо (зрозуміло, що цей роз-
гляд потребує більш широкого та розгорнутого обговорення). Проаналізуємо лише три 
соціологічні аспекти організації та проведення референдумів, що дають змогу виразити 
сумнів у результатах тих, що згадувалися. 

Перший аспект: постановка в процесі референдуму виключно альтернативних 
запитань та проблеми, що виникають у цих ситуаціях та пов’язані із можливостями 
«відходу» громадян від відповідей на запитання, які вони не розуміють або по яких 
у них немає інформації. Ця технологія фабрикування артефактів замість реальних 
відповідей, виявлення ставлення громадян до проблем, що обговорюються, широко 
використовується при проведенні референдумів. Наприклад, у 2000 році громадяни 
України на референдумі, що був організований Л. Кучмою, більшістю у 80% вислови-
лися за впровадження в Україні двопалатного парламенту, хоча, як з’ясувалося в процесі 
досліджень, практично половина громадян не знали що це таке. 

От і у випадку із референдумами, про які йде мова, значна кількість населення, 
особливо Донецького регіону, яка прийшла на вибори, практично не змогла чітко виз-
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начитися. З одного боку, тому, що не розуміла, що ж вони здобудуть у результаті про-
ведення відповідних змін (реально багато хто сподівався, що регіон «візьме до себе» 
В. Путін, але про приєднання до РФ у бюлетені не йшлося). З іншого – у формулюванні 
запитання та відповідей на нього, як це часто робиться при проведенні референдумів 
(і це основна причина появи значного відсотка артефактів) не було позиції «важко 
відповісти» таким чином люди, що заповнювали бюлетень не могли визначитися по 
проблемі, якщо не розуміли, про що йде мова. І вимушені були обирати лише з двох 
запропонованих відповідей. До речі, бюлетень, що використовувався в Криму, взагалі 
не передбачав відповіді, яка б «закріпляла» таке становище, що існувало в Україні 
взагалі та у Криму – зокрема, згідно із діючою Конституцією України. 

Друга важлива проблема, що виникає при проведенні референдумів і має, так би 
мовити, соціологічний зміст, це проблема формулювання запитань, які виносяться на 
референдуми та мають місце у бюлетенях. Історія проведення референдумів у світі та 
й, наприклад, у Радянському Союзі, зокрема, у березні 1991 року, має багато прикладів, 
коли чи за рахунок «правильної», вигідної для ініціаторів референдумів постановки 
запитань, або за рахунок того, що фактично у запитанні, що виносилося на референ-
дум, ставилося декілька запитань (що дозволяло фактично «мобілізувати» на відповіді 
значну кількість опитуваних), вирішувалися певні питання, здобувалися «необхідні» 
для ініціаторів проведення того чи іншого референдуму результати. 

От і при організації референдуму на Донбасі (див. вище) вибір «за державну 
самостійність» Донеччини насправді міг мати декілька трактувань. Одні опитувані 
могли мати на увазі таку самостійність у вигляді автономії у складі України; другі 
– насправді реальну державну самостійність Донбасу; треті (по прикладу Криму) – 
подальше входження у склад Російської Федерації. До речі, дійсно багато людей в 
регіоні пізніше говорити, що голосували саме за розширення найперше економічних 
повноважень регіону у складі України. 

Ще одна соціологічна проблема, специфічне вирішення якої може призводити 
і часто призводить до викривлення результатів референдумів, зводиться до такого. 
Насправді під час проведення подібного опитування (а референдум це взагалі і є ніщо 
інше як соціологічне опитування із деякими специфічними особливостями) виявляється 
насправді не «воля народу», а певний стан громадської думки людей, що прийшли на 
подібне голосування. 

Тому референдум не можна порівнювати із виборами. В процесі останніх людина 
вирішує: хто буде президентом або депутатом в наступні п’ять років і, відповідно, 
може прогнозувати, наприклад, які ця людина може прийняти рішення, із ким вона 
буде об’єднуватися задля реалізації своїх цілей і т. ін. Зовсім інша справа – консуль-
тативний референдум: а інші поки у зв’язку з відсутністю необхідного законодавства 
про місцеві референдуми, насправді в Україні практично неможливі і саме такими 
були ті, про які йшлося вище. При проведенні подібних референдумів мова може йти 
лише про визначення певного стану громадської думки на відповідний період, термін 
протікання політичних процесів. Подібний стан громадської думки може досить швидко 
змінюватися, коливатися. Саме це вже сьогодні відчувається в Донбасі, та й у Криму. 
Мова звичайно не йде про повну переорієнтацію позицій їх населення. Але й такої 
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одностайності у межах вирішення проблем регіонів, яка була чи демонструвалася 
організаторами при проведенні відповідних референдумів вже немає. Про що свідчать 
деякі дослідження, що проводяться на цих територіях, та й аналіз соціально-політичної 
ситуації, що має там місце. 

Розгляд проблеми, пов’язаної із цілями та специфікою проведення низки 
референдумів в Україні у 2014 році, дозволив визначити таке. По-перше, з’ясувалося, що 
практично головною метою проведення референдумів у Криму та на Донбасі були спро-
би легітимізувати в умовах унітарної держави можливості перегляду територіального 
устрою України. По-друге, ці референдуми проводилися із значними порушеннями 
як політично-правових, так і організаційних підходів до організації референдумів, 
які призначені для дійсного волевиявлення ставлення громадян до територіального 
устрою держав. По-третє, із соціологічної точки зору організація цих референдумів 
(постановка запитань в бюлетенях, організація опитування та інше) не витримує ніякої 
критики і дозволяє зробити висновок, що замість реальної громадської думки громадян 
були зібрані та подані українській і світовій громадськості артефакти, які й дозволили 
організаторам референдумів трактувати на свою користь результати опитувань. 
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The article considers the important problem associated with attempts nisic regions 
unitary Ukrainian state to legitimize the possibility of secession from Ukraine (as in the case 
of Crimea) or to establish autonomy, to acquire a special status for the referenda. Emphasizes 
the inability to solve problems by holding a local, not a national referendum. The problem 
is analyzed using a sociological approach, associated with the organization and holding of 
referendums. Investigation revealed that during the conduct of referenda in the Crimea and 
the Donbas were violated not only legal, political, organizational, but also, more importantly, 
sociological methods, techniques, conducting referenda. Namely, the questionnaires were 
put forward alternative questions without items «no answer», which led to getting artifacts 
instead of the real state of public opinion; the issues raised were «pushing», and so on.  The 
events in Ukraine in 2014 and were related to the actual occupation of Russia to the Crimea 
and the creation of seryoznogo socio-political confl ict and political crisis in the Donbass, not 
only caused seriosni interest and almost universal condemnation from almost the entire world 
community, but also identifi ed a number of problems associated with the political, legal and 
some other approaches to the development, transformation of the modern democratic States, 
even in Europe.Consideration of the problems associated with the goals and specifi cs of a 
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series of referendums in Ukraine in 2014, has allowed to determine the following. Firstly, it 
was found that almost the main purpose of the referenda in the Crimea and the Donbas were 
attempts to legitimize in terms of a unitary state the possible revision of the territorial structure 
of Ukraine. Secondly, these referendums were held with signifi cant violations as poltica 
legal and organizational approaches to the organization of referendums, which are designed 
for the actual will of the citizens to territorial States. Thirdly, from a sociological point of 
view, the organization of these referenda (framing questions in newsletters, organization of 
the survey, etc.) do not stand up to criticism and leads to the conclusion that instead of the 
real public opinion of the citizens were collected and submitted to the Ukrainian and world 
community artifacts, which allowed the organizers of the referendum to be interpreted in 
their favor the results of the surveys.

Keywords: referendum, public opinion, artifacts, legitimating, autonomy.

РЕФЕРЕНДУМЫ В КРЫМУ И НА ДОНБАСЕ 
КАК ПОПЫТКА ЛЕГИТИМАЦИИ ПОДХОДОВ К ПЕРЕСМОТРУ 

ТЕРИТОРИАЛЬНО УСТРОЙСТВА УКРАИНЫ
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В статье рассмотрена важная проблема, связанная с попытками в ряде регионов 
унитарной украинской державы легитимизировать возможность их выхода из состава 
Украины (как в случае с Крымом) или создать автономии, приобрести специальный 
статус через проведение референдумов. Подчеркнуто невозможность решения подоб-
ных проблем проведения местных, а не общенациональных референдумов. 

Проблема анализируется с использованием социологического подхода, связанного 
с организацией и проведением референдумов. Рассмотрение проблемы позволило вы-
явить, что в процессе их проведения в Крыму и на Донбассе были нарушены не только 
правовые, политические, организационные, но и, главное, социологические методы 
и технологии проведения референдумов. А именно: в опросниках ставились альтер-
нативные вопросы без позиций «затрудняюсь ответить», что привело к получению 
артефактов вместо реального состояния общественного мнения; вопросы, которые 
ставились, были «подталкивающими» и т. д. 

Ключевые слова: референдум, общественное мнение, артефакты, легитимация, 
автономия. 
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Охарактеризовано процеси символічного переозначення адресних урбанонімів 
м. Рівне у період незалежності. Здійснено тематичну класифікацію топонімічної систе-
ми вербальних маркерів міста у радянський період та в умовах незалежної України. На 
основі порівняння системи адресних урбанонімів Рівного у двох часових перспективах 
зроблено висновки щодо ступеня їхньої ідеологічної деколонізації. Визначено рівень 
внутрішньої деколонізації пам’ятевого простору міста у контексті наявності в ньому 
вербальних маркерів-репрезентантів поліетнічного минулого Рівного.

Ключові слова: ідеологічна деколонізаціїя пам’яті, внутрішня деколонізація 
пам’яті, символічний простір міста, адресні урбаноніми, меморативна політика.

Вже тривалий час м. Рівне вустами його регіональних еліт артикулюється як 
європейське містечко. Перетворення Рівного у «туристичну Мекку» Волині, роз-
робка відповідних туристичних маршрутів і економічних програм, популяризація 
проекту «Західна брама» є тими складовими регіональної політики, які суттєво 
актуалізують вивчення нинішнього історичного спадку міста та меморативної політики 
його муніципальної влади. З огляду на це варто звернути увагу на конструювання 
символічного ландшафту міста, його відповідність європейським стандартам. Останні 
полягають у тому, що при формуванні символічного простору полікультурного у мину-
лому міста варто якнайкраще відобразити це, адже у нинішній системі європейських 
ціннісних стандартів поціновування мультикультурної мозаїки, гетерогенності минуло-
го превалює над ідеологічним есенціалізмом. Тенденція ж до «забування» єврейсько-
польсько-українського обличчя Рівного у радянську та сучасну епохи свідчить 
про домінування дещо інших, не зовсім європейських стандартів конструювання 
меморіального тексту міста. Це суттєво актуалізує висвітлення процесу формування 
символічного обличчя сучасного Рівного. 

Формування символічного простору міст є новим напрямом в українській науці. 
Воно вивчається в рамках соціологічних (урбаністика) та політичних (у контексті 
меморативної політики) наукових студій. Ця царина досліджень може бути віднесена 
як до сфери етнополітології, так і етносоціології. Станом на сьогодні маємо лише 
поодинокі публікації у згаданій царині, що свідчить про недостатній фокус уваги 
науковців до цієї досить актуальної проблематики. Серед урбаністичних студій у цьому 
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сенсі констатуємо, що чи не найбільша увага вітчизняних і зарубіжних науковців 
сфокусована на вивченні символічного простору Львова. Дослідження останнього 
знайшло свій вираз у діяльності львівської філії віденського Центру міської історії, 
який щорічно пропонує вченим низку грантових програм, чимало з яких присвяче-
но вивченню особливостей конструювання символічного простору Львова та інших 
українських міст. Проблематиці символічного управління містом Львів присвячена низ-
ка статей вітчизняних і зарубіжних вчених: В. Середи, Г. Оссолінського-Ліебе, Т. С. Ама-
ра [1; 2; 10; 5]. Варто відзначити і наявність доволі цікавого аналітичного дослідження 
нинішнього стану символічного простору м. Донецьк у статті Н. Обухової [7]. Цінні 
концептуальні зауваги щодо розвитку меморіального простору України у цілому 
постульовані у статті І. Симоненка [11]. Короткий методологічний аналіз особливостей 
вивчення символічного простору міст вміщений у статті В. Наконечного [6].

Здійснюючи аналіз особливостей формування символічного простору Рівного, 
використовуватимемо методологічні підходи П. Нора, який є автором категорій 
«ідеологічна деколонізація пам’яті» («її звільнення від амнезії тоталітарного минулого у 
процесі демократизації країни») та «внутрішня деколонізація пам’яті» (протиставлення 
домінантним репрезентаціям минулого пам’яті непанівних груп – національних, сек-
суальних, релігійних та ін. меншин) [10, с. 74–75]. Вважаємо, що їх цілком повноцінно 
можна інтерпретувати у контексті конструювання символічного простору міста, 
змодифікувавши таким чином: ідеологічна деколонізація символічного простору міста 
та внутрішня деколонізація відповідно.

Досліджуючи обране предметне поле, вважаємо за необхідне проаналізувати 
змістове навантаження адресних урбанонімів (назв вулиць), наявних у місті, які, поряд 
із меморіальними таблицями та пам’ятниками, є важливими репрезентантами його ми-
нулого. Здійснюваний аналіз перш за все супроводжуватиметься контент-аналізом тих 
адресних урбанонімів, які містять у собі меморативну складову, що дасть можливість 
визначити кількісне й відсоткове співвідношення між об’єктами-репрезентантами 
конкуруючих моделей минулого, артикульованими як в рамках кожного з визначених 
блоків символічних об’єктів міста, так і його меморативного тексту в цілому. Вихід 
за межі виключно меморативної політики здійснюватиметься лише епізодично з ура-
хуванням того, що для розуміння цілісної картини ідеологізації/символізації міста 
необхідно врахувати і ті з адресних урбанонімів, які не містять меморативного підтексту, 
але, водночас, мають ідеологічне змістове навантаження (як назва вулиць Радянська, 
Комсомольська до прикладу). 

Презентацію результатів контент-аналізу розпочнемо із, здається, найважливішого 
блоку об’єктів, що артикулюють різні моделі минулого – адресних урбанонімів. Як 
зазначає українська вчена В. Середа, «Назви вулиць відіграють навіть більшу роль у 
дисциплінуючих техніках політики пам’яті, аніж пам’ятники чи меморіальні таблиці. 
Меморіальні таблиці, якщо їх не артикулюють у ритуалах комеморації чи не включають 
у громадське життя міста, скоро стають «природними» маркерами міського простору, 
частиною автоматизованого сприйняття натовпом перехожих і «зникають» з їхньої 
уявної мапи міського ландшафту» [10, с. 87]. Так само непомітними для людського ока 
є й пам’ятники. За словами Р. Музіля, «На світі немає нічого більш невидимого ніж 
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пам’ятники. Безперечно, пам’ятники встановлюються для того, щоб на них дивилися, 
саме для того, щоб привертати увагу; та водночас вони просочені чимось, що захищає 
їх від уваги, яка відбиває від них, ніби дощові краплі від проолієної поверхні, не спи-
няючись ні на мить» [5, с. 3].

Аналіз ідеологічної деколонізації адресних урбанонімів здійснюватимемо викори-
стовуючи довідкові дані назв вулиць міста, вміщені у книзі провідного дослідника історії 
Рівного О. Прищепи, виданій у 2006 р. [9, с. 203–218]. Наведені у книзі рівненського 
історика дані вважаємо оптимальними у хронологічному контексті, оскільки аналіз 
ідеологічних змін в адресних урбанонімах із використанням довідкових даних 1990-х рр. 
був би передчасним у зв’язку із тим, що символічний простір міст має значну інерцію 
і завжди суттєво відстає від перебігу політичних подій. Використання ж найновіших 
даних за 2013 р., враховуючи появу низки нових вулиць та включення до складу міста 
приміських населених пунктів, значно спотворюватиме результати дослідження.

Результати здійсненого контент-аналізу презентуємо у вигляді кількох матричних 
класифікаторів, що демонструють варіативну палітру репрезентацій конкуруючих мо-
делей минулого закодованих в назвах адресних урбанонімах міста. Найбільше значення 
для компаративної складової аналізу матиме порівняння результатів дослідження у двох 
просторово-історичних перспективах: радянській та національній. 

Ступінь ідеологізації адресних урбанонімів у радянський період

Таблиця 1
Типологізація адресних урбанонімів за критерієм меморативної політики

Вулиці, що символізують 
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2 (0,4%) 16 
(3,4%) 8 (1,7%) 28 
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45 
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(5,2%)
22 

(4,7%)
160 

(34,4%)

54 (11,5%) 229 (49,4%) 182 (39,1%)
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Таблиця 2
Типологізація адресних урбанонімів, що мають ідеологічний характер

Загальна кількість 
адресних урабанонімів, 
що мають ідеологічний 

характер 
та відсоток від загального 

числа урбанонімів

Назви вулиць, що забезпечують 
інтерналізацію радянських зразків

Вулиці, що забезпечують 
інтерналізацію 

національних зразків

 206 (44,3%) 155 (33,3%) 51 (11%)

Таблиця 3
Тематична класифікація адресних урбанонімів радянського характеру

Адресні 
урбаноніми, 
що мають 
міліарний 
характер1

Назви вулиць, 
що присвячені 
радянським 
політичним 
діячам чи 
подіям

Назви вулиць, 
що присвячені 
відомим діячам 
науки, культури 
та мистецтва

Назви вулиць, 
що забезпечують 
інтерналізацію ідеї 
просторової єдності 
українського та 

російського народів2

Назви 
вулиць, що 

підкреслюють 
сутність 
пануючого 
політичного 
режиму

87 (56,1%) 25 (16,1%) 20 (12,9%) 12 (7,8%) 11 (7,1%)

Таблиця 4
Тематична класифікація адресних урбанонімів національного характеру

Адресні урбаноніми, 
що мають міліарний 

характер

Назви вулиць, 
що присвячені 
українським 
громадським, 
державним і 

політичним діячам 
чи подіям

Назви вулиць, що 
присвячені відомим 
українським діячам 
науки, культури та 

мистецтва

Вулиці, що мають 
інше національне 

звучання

4 (7,9%) 3 (5,9%) 42 (82,3%) 2 (3,9%)

Наведені дані засвідчують абсолютну перевагу в назвах вулиць тих символічних 
маркерів, які не пов’язані з просторово-історичним континуумом розвитку міста 
(88,5%). Така структуризація адресних урбанонімів є типовою, зважаючи на обмеженість 
символічних ресурсів місцевого значення та необхідність конструювання такої 
ієрархії ідентичних символів, яка забезпечувала б домінування загальнодержавної 
ідентичності над регіональною. Привертає увагу і значна кількість адресних урбанонімів 
ідеологічного характеру (44,4% від загальної кількості). Показово, що в їхній структурі 
має місце абсолютне домінування тих назв, які забезпечують інтерналізацію радянсь-
ких зразків пам’яті про минуле (33,3%) над тими, що мають національний характер 
(11% від загальної кількості). Такий підхід до символічного маркування міського про-

1 Назви вулиць, які присвячені воєначальникам, героям війн, революції, партизанам, діячам 
підпільного руху, видатним військовим, визначним чи трагічним подіям воєнного характеру.

2 У контексті радянської національної політики забезпечували інтеграцію української та 
російської націй тому й зараховуємо їх до цієї частини матричного класифікатора.
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стору вписується у контекст радянської меморативної політики, яка ставила за мету 
формування домінантного типу ідентичності «радянської людини», що мав би перева-
жати над національним. У випадку з адресними урбанонімами Рівного така радянська 
символічна домінанта у маркуванні простору в буквальному сенсі відображала ключові 
слова відомої пісні групи «Самоцвіти»: «моя адреса не дім і не вулиця, моя адреса 
Радянський Союз». 

Символічне маркування радянської ідентичності у назвах вулиць при цьому 
непропорційно сильно сфокусоване на міліарній складовій. Серед адресних урбанонімів 
радянського змістового навантаження переважають ті, що присвячені воєнним здо-
буткам, героїчним перемогам і трагедіям Червоної армії та іншим радянським подіям 
і діячам військового характеру (56,1% від загальної кількості назв радянського ха-
рактеру). У міліарній системі топонімічних знакових символів присутні і ті з них, які 
сакралізують воєнну могутність Російської імперії. Це, зокрема, стосується вулиць 
імені Кутузова та Суворова [9, с. 209, 207]. Це дає підстави висновувати про тотальну 
мілітаризацію символічних маркерів міста, інтерналізація яких була покликана забез-
печувати формування ідентичності імперського типу (почуття гордості за належність 
до такої воєнної потуги) зі значною домінантою образу ворога (як внутрішнього, так і 
зовнішнього), нагадування про одвічну боротьбу з яким виконувало функцію джерела 
постійного енергетичного живлення почуття приналежності до єдиного радянського 
народу. 

Непропорційно менше радянських назв вулиць присвячено діячам політики (16,1% 
від загальної кількості назв радянського характеру), культури, науки та мистецтва 
(12,9%). До особливої категорії належать адресні урбаноніми, покликані інтерналізувати 
ідею просторової єдності українського та російського народів (7,8%). До таких відносимо 
ті, що названі за аналогією з відомими російськими містами, історико-культурними 
регіонами, географічними об’єктами (вулиці Костромська, Московська, Алтайська і 
т. д.) [9, с. 209, 215]. При цьому назву Московська носила одна з найбільших вулиць 
Рівного. До особливої категорії хоча й не історичного, однак, ідеологічного характеру 
належать і адресні урбаноніми, в назвах яких кодовано сутність пануючого політичного 
режиму (7,1%). До таких, наприклад, належали вулиці Радянська, Комсомольська, 
Комсомолу України, Комінтерну, Піонерська, Радгоспна [9, с. 203–218].

Тематичний поділ адресних урбанонімів національного звучання у радянському 
Рівному характеризувався непропорційно великою домінантою назв, присвячених 
відомим діячам науки, культури та мистецтва (82,3% від загальної кількості назв ву-
лиць національного характеру). Така зосередженість саме на гуманітарній царині, 
припускаємо, була покликана послаблювати процес інтернаціоналізації національних 
зразків, які суттєво поступалися перед міліарною потугою радянських символів як під 
кількісним оглядом, так і в контексті емоційного навантаження. Це мало б виконувати 
функцію формування на символічному рівні відносин панування/підкорення: слабка 
етнокультурна (неполітична) українська ідентичність завжди поступалася б мілітарно 
та політично домінуючій ідентичності радянського типу. Це може бути одна із варіацій 
пояснення того факту, що серед назв вулиць радянського Рівного, які репрезентують 
національне минуле України, кількість тих, що мають мілітарне (7,9%) і політичне 
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(5,9%) звучання була незначною (див. табл. 4). І навіть поодинокі з них підходили до 
схеми радянської парадигми історії України, яка презентувалася як одвічна боротьба 
за возз’єднання двох братніх народів. Символи цієї боротьби часів Хмельниччини і 
знайшли своє відображення у вербалізованих топонімічних маркерах Рівного (вулиці 
Героїв Берестечка та І. Нечая).

У структурі тематичної класифікації символічного маркування адресних урбанонімів 
привертає увагу той факт, що лише дві назви вулиць міста символізували його зв’язок 
із полікультурним мультинаціональним минулим (ще в міжвоєнний період населення 
Рівного поділялося на кілька етнічних груп: євреї, поляки, українці, німці та деякі інші 
національності). Такої особливої честі удостоїлася чеська меншина Рівного: саме із її за-
мешканням тут пов’язана одна із назв вулиць – Чеська. Ще одна вулиця була присвячена 
відомому чеському письменнику-сатирику, який свого часу побував у Рівному – Я. Гашеку. 
Однак проблема полягає в тому, що чеська меншина, яка мешкала на Волині, ніколи не 
складала суттєвої більшості в етнодемографічній структурі полікультурного Рівного. Інші 
ж нації, єврейська та польська зокрема, які і домінували у структурі міського населення 
в символічному просторі радянського Рівного взагалі не були представлені. Історична 
амнезія поширилася і на німців, які мали цілий квартал замешкання у місті і утримували 
дрібні мануфактури (нинішня вулиця С. Петлюри) [8, с. 59]. На нинішній вулиці М. Дра-
гоманова (Сенаторській у ХІХ ст.) мешкали навіть італійці, які входили до придворної 
служби князів Любомирських (найбільшого польського аристократичного роду Рівного) 
[8, с. 94]. Їхня присутність тут, як і присутність польського князівського роду жодним 
чином не відображалася в адресних урбанонімах радянського Рівного.

Відсутні серед назв вулиць радянського періоду і ті, що репрезентують конкуруючі 
пануючому радянському мета-наративу моделі пам’яті недомінантних груп. Навіть 
національний наратив, репрезентований у назвах вулиць, виглядав радше підкореною 
пануючій радянській системою символів про минуле, а тому його не можна вважати 
конкурентною моделлю пам’яті. Тому на рівні символічного кодування минулого у 
назвах вулиць можемо вести мову лише про струнку ієрархію панування/підкорення, 
яку було вибудувано між радянськими та національними зразками, а не наявність 
символічних репрезентантів конкурентних моделей пам’яті про минуле. Отже, маркуван-
ня символічного простору Рівного в радянську епоху відображало наявний ідеологічний 
диктат у державі, в рамках якого не було місця для презентації контр-пам’ятей. 

За роки незалежності України адресні урбаноніми Рівного зазнали кардинального 
символічного переозначення. Демократизація місцевого управління, яка супроводжува-
лася розширенням самоврядних прав міських рад, обумовила отримання ними повнова-
ження визначати назви вулиць на власний розсуд. Це і стало поштовхом до ідеологічної 
деколонізації як символічного простору загалом, так і семантики адресних урбанонімів 
зокрема. Залежність перейменування вулиць від рішень міської ради дає нам чудо-
ву можливість на їхньому прикладі встановити особливості меморативної політики 
регіональних органів влади. Для з’ясування цілісної картини результатів національної 
меморативної політики в Рівному розглянемо дані контент-аналізу семантичного тек-
сту рівненських вулиць станом на 2006 р. та порівняємо їх із статистичними даними 
радянської епохи. Аналіз символічного маркування вулиць міста в умовах існування 
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незалежної України здійснювався за аналогічною методикою їх поділу на тематичні 
блоки, що відображають ідентичні матричні класифікатори. 

Ступінь ідеологізації адресних урбанонімів Рівного 
у період незалежності України

Таблиця 5
Типологізація адресних урбанонімів за критерієм меморативної політики

Вулиці, що символізують 
просторово-історичний континуум 
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3 
(0,6%)

16 
(3,5%)

21 
(4,4%)

31 
(6,7%)

31 
(6,7%)

125 
(26,9%)

46 
(9,9%)

16 
(3,5%)

1 
(0,2%)

175 
(37,6%)

71 (15,2%) 218 (47%) 176 (37,8%)

Таблиця 6
Типологізація адресних урбанонімів, що мають ідеологічний характер

Назви вулиць, що забезпечують 
інтерналізацію радянських зразків

Вулиці, що забезпечують інтерналізацію 
національних зразків

48 (10,3%) 146 (31,4%)
194 (41,7%)

Таблиця 7
Тематична класифікація адресних урбанонімів радянського характеру

Адресні 
урбаноніми, що 
мають міліарний 

характер1

Назви вулиць, 
що присвячені 
радянським 
політичним 
діячам чи 
подіям

Назви вулиць, 
що присвячені 
відомим діячам 
науки, культури 
та мистецтва

Назви вулиць, 
що забезпечують 
інтерналізацію ідеї 
просторової єдності 

українського 
та російського 

народів2

Підкреслюють 
сутність 
пануючого 
політичного 
режиму

38 (79,2%) – 9 (18,8%) 1 (2%) –

1 Назви вулиць, які присвячені ватажкам повстань, військових дій воєначальникам, героям 
війн, революції, партизанам, діячам підпільного руху, видатним військовим, визначним чи 
трагічним подіям воєнного характеру.

2 У контексті радянської національної політики забезпечували інтеграцію української та 
російської націй, тому й зараховуємо їх до цієї частини матричного класифікатора.
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Таблиця 8
Тематична класифікація адресних урбанонімів національного характеру

Адресні урбаноніми, 
що мають міліарний 

характер

Назви вулиць, 
що присвячені 
українським 
громадським, 
державним і 

політичним діячам 
чи подіям

Назви вулиць, 
що присвячені 
відомим діячам 

науки, культури та 
мистецтва1

Вулиці, що мають 
інший національний 

контекст

27 (18,5%) 27 (18,5%) 87 (59,6%) 5 (3,4%)

Наведені дані засвідчують, що переозначення символічного простору міста на 
рівні вербального маркування вулиць призвело до незначного зміщення на користь тих 
маркерів, які символізують просторово-історичний континуум розвитку Рівного (15,2% 
замість 11,5% в радянську епоху). Це може бути свідченням часткової демократизації 
меморативної політики. Однак позитивне зміщення цього показника лише на 3,7% 
навряд чи можна кваліфікувати досить серйозним зрушенням у цьому напрямку.

Що ж стосується рівня ідеологізації адресних урбанонімів, то поверхневий аналіз 
дає підстави постулювати про те, що відбулися серйозні структурні зрушення на ко-
ристь націоналізації символів, однак не сталося фундаментальної методологічної зміни 
політики у цій царині. Адже ступінь політичної ангажованості адресної знакової систе-
ми знизився лише із 44,3% до 41,7% (див. табл. 2, 8). При цьому під кількісним оглядом 
співвідношення національного та радянського у символічній знаковій системі адресних 
урбанонімів змінилося з точністю до навпаки: із 33,3% / 11% на користь радянських 
символів у попередню епоху (див. табл. 2) до 10,3% / 31,4% на користь національних 
в умовах незалежності (див. табл. 6). 

Квінтесенцією націоналізаційної політики муніципалітету Рівного стало присвоєння 
одним із найважливіших та найбільших вулиць імен героїв визвольної боротьби УПА: 
С. Бандери та Р. Шухевича. На вулиці С. Бандери сьогодні розміщено адміністративний 
корпус Рівненського державного гуманітарного університету (найбільшого гуманітарного 
вишу міста), що неодноразово створювало певні психологічні незручності для місцевих 
фахових істориків, які працювали за рекомендаційними листами від вказаної адреси 
в російських архівах.

Але це той випадок, коли загальний поверхневий аналіз статистичних даних не 
засвідчує фундаментальних змін в переозначенні системи символічного маркуван-
ня простору та засадничих парадигмальних трансформацій у функціонуванні адрес-
них репрезентантів різних моделей минулого. Якщо кількість радянської символіки 
у порівнянні з попередньою епохою зменшилася майже втричі на користь національної, 
що засвідчує негативну кореляцію між цими показниками, та залишилося незмінним 
1 Вулиці перейменовані на честь українських художників, письменників, діячів культу-

ри, які не мали жодного відношення до політичної діяльності у контексті «переписуван-
ня» історії української культури як один із аспектів «винайдення традиції» теж трактуємо 
реідеологізацією символічного простору (така політика підкорена завданню витворення 
національної версії української історії).



170 П. С. Долганов 
ISSN 2078-144X. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Випуск 8

превалювання у її внутрішній ієрархії маркерів міліарного характеру, то незмінне 
переважання культурних маркерів у переозначеній національній вуличній знаковій 
системі при суттєвому збільшенні її чисельної переваги засадничо змінило особливості 
символічної організації простору Рівного у цілому. Попри значне збільшення кількості 
адресних урбанонімів міліарного характеру у порівнянні з попередньою епохою (18,5% 
проти 7,9% – табл. 4, 8), у їх національній ієрархії абсолютна перевага залишилася за 
назвами вулиць, присвяченими відомим діячам науки, культури та мистецтва (59,6% – 
табл. 8).

Всього ж кількість назв, що освячують воєнні звитяги зменшилася із 19,6% від 
загальної кількості вулиць в масштабах всього міста до 13,8% (див. табл. 3, 4, 7, 8). 
При цьому у кількісному виразі більшість вуличних маркерів воєнного характеру 
збереглися за радянськими адресними репрезентантами минулого (38 проти 27 – див. 
табл. 7, 8). Це пояснюється тим, що націоналізаційний характер меморативної політики 
міської влади Рівного не позначився на символіці часів Другої світової війни щодо 
принаймні нейтрального якщо не позитивного ставлення до якої в усіх регіонах Західної 
України здається склався мовчазний консенсус. Зокрема, у Рівному збереглися вулиці, 
присвячені героям боротьби з нацизмом: Остафову, Мирющенку, Абрамову, Голікову, 
Червонію, Бєлякову тощо. Досить несподіваним є і той факт, що міська влада вирішила 
зберегти у символічному просторі міста і радянських героїв часів громадянської війни. 
Це, зокрема, стосується О. Дундича, Т. Черняка та В. Кіквідзе. Щодо останнього, 
то він є досить суперечливою постаттю для Рівного не тільки під оглядом того, що 
брав участь у відвоюванні міста більшовицькими військами у період національної 
революції 1917 р., але, згідно з даними російського історика С. Волкова, відзначився 
тут антиєврейськими погромами [4]. Також збережено деякі назви, що символізують 
воєнну могутність Росії, як вулиця ім. Кутузова. 

Проте варто припустити, що функціональна роль міліарної системи символів на 
рівні адресних урбанонімів зазнала фундаментальної зміни. Суттєве зменшення її 
чисельності поряд із націоналізаційним переозначенням символічного простору міста та 
зміною політичних реалій знівелювали її асиміляційну/радянізаційну роль. Радикальної 
трансформації зазнала і сутність функціонування всієї системи вербалізованих знако-
вих кодів Рівного: на зміну символічному кодуванню ієрархії панування/підкорення, 
в якому домінуюча роль резервувалася за однією ідеологією, до знакового простору 
Рівного прийшли системи символів-репрезентантів конкурентних моделей минуло-
го. Тому «рудименти» радянської епохи, які залишилися у вигляді деяких адресних 
урбанонімів міста, сьогодні займають не домінуюче, а лишень конкуруюче положення 
поряд із адресними репрезентантами національної візії історії.

Ця конкуренція подекуди має просторове втілення у вигляді дивовижних парадоксів. 
Зокрема, вулиця Р. Шухевича (одного з лідерів УПА, який воював за незалежність 
України) у міському просторі перетинається із вулицею О. Дундича (хорватського 
воїна-інтернаціоналіста, який воював на боці Червоної армії проти незалежності УНР 
у період національно-демократичної революції 1917–1920 рр.). Цікаво, що ідеологічні 
трансформації зміг пережити один із знакових символів просторової єдності України 
та Росії – вулиця Костромська. Всі ж інші назви такого ґатунку було змінено.
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Означене вище засвідчує суттєві зрушення меморативної політики міської 
влади в бік демократизації. Збереження радянської частини вербальних знакових 
кодів у символічному управлінні міста засвідчує позитивну тенденцію до визнання 
контроверсійних символів минулого. Адже радянський час все ж таки був частиною 
історії Рівного і має право на символічне втілення як репрезентація альтернативної 
візії історії. 

Все ж історична амнезія залишилася незмінною, як і в радянську епоху, щодо 
полікультурного характеру Рівного у минулому. Останній не знайшов свого вербаль-
ного втілення в адресних урбанонімах міста хоча, вважаємо, полікультурна історична 
спадщина є величезним символічним ресурсом регіонального характеру, який дав би 
шанси, не «винаходячи традиції» (символи) у більшій мірі переозначити символічний 
простір на користь регіональної домінанти перед загальнодержавним мета-наративом, 
перетворивши місто в більш самодостатнє та привабливе в усіх контекстах і ожививши 
його історичну палітру. Акцентування уваги на поліетнічності історії Рівного також 
здатне виконувати функцію виховання толерантності до традиційних меншин України 
(євреїв, поляків тощо), забезпечуючи символічний вираз міжетнічної комунікації, яка 
сьогодні неможлива у реальному виразі через виключно український характер міста. 
Втечу ж від такої мультикультурності, послуговуючись категоріальним апаратом З. Бау-
мана, трактуємо проявом символічної міксофобії, властивої націоналістичному баченню 
минулого, з позиції якого етнічна міксофілія несе в собі загрозу самій ідеї національної 
державності. За словами З. Баумана, «Архітектори і спеціалісти по міському плануван-
ню здатні чимало зробити для того, щоб збільшити міксофілію і мінімізувати випадки 
міксофобських відповідей на виклики міського життя» [3, с. 49]. У нашому випадку 
ми маємо справу із конструюванням «вербальної архітектури» міста.

Тому констатуємо, що сьогоднішній стан мультикультурного простору історичного 
Рівного у символічному значенні найповніше відбиває категорія С. Фласті «вивернутий 
простір» (простір, до якого неможливо наблизитися) [3, с. 46]. Поліетнічне минуле 
Рівного репрезентоване у поодиноких залишках пам’яток архітектури, які не означені 
вербальними маркерами, а тому, вони намагаються щось сказати мешканцям міста, 
проте не можуть сформувати в них цілісного уявлення його етнопросторової історії, 
створюючи психологічний ефект вивернутого простору, який присутній у вигляді 
міражу, що не дає можливості наблизитися до себе, не розкриває себе в повній мірі, 
постійно вислизаючи з уяви.

Натомість маємо засилля національної вербальної символіки, яка, у деякій мірі, 
навіть функціонально протистоїть сьогодні вже «забутому» мультикультурному минуло-
му. До прикладу вулиця, на якій свого часу розміщувався перший у Рівному єврейський 
театр Зафрана сьогодні носить назву Симона Петлюри (тобто вона вербально означена 
іменем людини, яку звинувачують у антиєврейських погромах) [8, с. 104]. Вже згадувана 
вулиця імені більшовицького польового командира-антисеміта В. Кіквідзе, винного у 
єврейських погромах у Рівному, теж є доволі суперечливою в контексті єврейського 
минулого міста.

Здійснене владою переозначення топонімічної системи міста, припускаємо, якщо 
й не було повноцінно інтерналізоване мешканцями, то, принаймні, не викликає нега-
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тивного ставлення в них. Це засвідчує відсутність будь-яких стратегій опору зміненій 
парадигмі маркування адресних урбанонімів у формі символічного насильства над 
новими вербальними знаками. Таке звикання до моноетнічності міста, припускаємо, 
є частиною націотворчого процесу, який часто супроводжується «забуванням» того, 
що мало місце в минулому, та «згадуванням» того, що ніколи не було частиною історії 
(у нашому випадку маємо справу зі «згадуванням» моноетнічного характеру Рівного, 
його сприйняття як даності історичного розвитку так ніби євреїв та поляків ніколи й 
не було у місті).

Проаналізувавши сутність нової парадигми символічного управління Рівним, ті 
демократичні зміни, що відбулися у політиці пам’яті міської влади трактуємо такими, 
що не мали цілеспрямованого характеру, а були наслідком збігу обставин: мовчазної 
згоди на часткове збереження пам’яті про радянське минуле (принаймні тієї її части-
ни, що стосується Другої світової війни та історії міста) у процесі націоналізаційної 
реідеологізації символічного управління вербальною знаковою системою. Про 
реідеологізаційні тенденції у топонімічній системі маркування простору свідчить той 
факт, що відповідна політика не призвела до подолання амнезії на полікультурний ха-
рактер Рівного у минулому та домінанта того ж таки ідеологічного есенціалізму, але вже 
на ґрунті націоналізму (а не комунізму) у процесі її практичного втілення. А тому маємо 
достатньо підстав висновувати про відсутність процесів внутрішньої деколонізації в 
управлінні топонімічною системою вербальних маркерів міста та незавершеність її 
ідеологічної деколонізації.
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IDEOLOGICAL DECOLONIZATION OF VERBAL MARKERS’ 
TOPONYMIC SYSTEM OF THE TOWN OF RIVNE
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There is the infl uence of the environment on the social processes within the city, as 
well as the social integration of people living in a city area. The very organization of the 
environment and its symbolic value are important to consider, correct coding and decoding 
in terms of impact on social behavior. The specifi c character of functioning of the verbal 
markers in the modern urban environment is defi ned. A Particular attention is paid to the 
methodological problems of the interpretation of decolonization, its course and consequences 
for local community urban space decolonization. The experience of studying decolonization, 
its implications and impact on the is in the focus of research interest for several reasons. The 
processes of symbolic reattribution of address urbanonims of the town of Rivne in the period 
of independence are characterised. The thematic classifi cation of verbal markers’ toponymic 
system of the town in Soviet period and in the time of the independence of Ukraine is carried 
out. On the base of the comparison of the system of address urbanonims of Rivne in two time 
perspectives the conclusion about the extent of their ideological decolonization is drawn. The 
level of the internal decolonization of town’s memory area in the context of the precence of 
verbal representative markers of Rivne poliethnic history is determined.

Keywords: ideological decolonization of memory, internal decolonization of memory, 
town symbolic area, address urbanonims, commemorative policy.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ВЕРБАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ РОВНО

П. С. Долганов
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Охарактеризовано процессы символического изменения адресных урбанонимов 
г. Ровно в период независимости. Осуществлено тематическую классификацию топо-
нимической системы вербальных маркеров города в советский период и в условиях 
независимой Украины. На основе сравнения системы адресных урбанонимов Ровно в 
двух временных перспективах сделано выводы о степени их идеологической деколо-
низации. Определен уровень внутренней деколонизации меморативного пространства 
города в контексте наличия в нем вербальных маркеров-репрезентантов полиэтниче-
ского прошлого Ровно.

Ключевые слова: идеологическая деколонизация памяти, внутренняя деколониза-
ция памяти, символическое пространство города, адресные урбанонимы, меморативная 
политика.
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У статті наведено огляд основних досліджень особливостей політичної культури 
в Україні. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження політичної куль-
тури, розкрито її зміст і здійснено типологію основних складових політичної культури. 
З використанням матеріалів українських та міжнародних соціологічних досліджень 
проведено діахронний аналіз політичної культури українського соціуму. Виконано 
порівняльний аналіз проявів політичної культури в Україні та в інших європейських 
країнах. 

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

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

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

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

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

Мета статті – дослідити головні зміни у політичній культурі України з 1991 по 
2013 рр. шляхом діахронного порівняльного аналізу її основних складових: політичної 
поінформованості та компетентності громадян; рівня задоволеності й ступеня політичної 
довіри; політичної активності та залученості; політичної ефективності та готовності 
до соціального протесту; політичної ідентифікації. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Радикально новий погляд на природу політичної культури запропонували пред-
ставники постструктуралістського напрямку. Відштовхуючись від концепції М. Фуко 
про мікрофізику влади, вони розглядають політичну культуру як перформативну дис-
курсивну систему, яка регулює витворення політичного знання та виконання політичних 
дій [25]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

та міжнародному аспектах [2, c. 96].
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У нашому дослідженні ми запозичимо аналітичну схему, запропоновану ко-
лективом Інституту соціології у 1991 році, але зосередимося на перших чотирьох 
позиціях, оскільки політичне партійне поле в Україні залишається надзвичайно плин-
ним, що ускладнює формування сталих партійних преференцій та індентифікацій; а 
національна і соціально-класова толерантність самі у собі є надзвичайно складни-
ми феноменами і потребують врахування великої кількості показників. На підставі 
доступних нам українських і міжнародних соціологічних досліджень проаналізуємо 
динамічні зміни у політичній культурі України з 1991 по 2013 року. Основу нашого 
дослідження становитимуть дані Соціального моніторингу Інституту соціології НАН 
України з 1992 по 2013 рр., Європейського соціального дослідження за 2006–2012 рр. 
та міжнародного соціологічного дослідження «Регіон, нація та більше. Траскультурна 
та міждисциплінарна реконцептулізація України», що проводилося в Україні у березні 
2013 р1.

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

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

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

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

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

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

Між 1994 і 2008 рр. в Україні довіра переважала недовіру тільки стосовно 
неполітичних інституцій: сім’ї, церкви, сусідам, колегам, співвітчизникам та засобам 
масової інформації. Така тенденція зберігається в Україні і сьогодні. Натомість гро-
мадяни України здебільшого не довіряють органам державної влади та політичним 
інституціям. Найбільше громадяни не довіряють уряду (відсоток тих, що цілковито 

1 Тут і далі дані за 2006–2012 рр. були розраховані автором на підставі бази даних «ESS 
Round 3–6: European Social Survey Round 3-6 Data. Data fi le edition 2.0». Norwegian Social 
Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data // http://ess.nsd.uib.no/
ess/conditions.html.

2 Див. архів фонду «Демократичні ініціативи» на ел. ресурсі. Режим доступу: http://2008.dif.
org.ua/ua/archive.
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довіряє протягом усіх 1990-х років та початку 2000-х коливається між 2,8% до 1,6%, 
у 2013 р. він впав до критичного мінімуму – 0,9%), Верховній Раді України (між 2,3% 
до 1,2%, а у 2012–2103 рр. він падає до 0,7–0,8%), Президенту України (між 4,5% 
–2,4%, а у 2013 р. він падає до найнижчого за період незалежності показника – 2,2%), 
політичним партіям (між 0,8% до 0,9%, у 2013 р. – 0,7%), місцевій владі (між 2,0% 
до 1,8%). Отже, рівень довіри не тільки не зростав, а у деяких випадках навіть падав. 
2013 рік у цьому сенсі став критичним, він демонстрував найнижчі показники за всю 
історію незалежної України [20, с. 481–483].

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

Вчений М. Хилько як позитивну тенденцію відзначає те, що за роки незалежності 
України кількість громадян, які довіряють політичним інститутам, дещо зросла – за 
рахунок зменшення кількості тих, хто не міг визначитися (2006 року різним політичним 
інститутам довіряла в середньому третина опитаних, що більше, ніж у 1991–2004 рр., 
хоча й менше, ніж 2005 року). Ще однією позитивною зміною є підвищення довіри до 
рад різних рівнів після проведення виборів за пропорційною системою 2006 року [21].
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У наступні роки недовіра громадян до основних державних інститутів змінювалася 
хвилеподібно. До 2009 року вона падала, у 2010 р. вона дещо піднялася, а у 2013 р. 
знов посилилася. Відповідно до результатів дослідження проведеного соціологічною 
службою Центру Разумкова з 9 по 16 грудня 2011 року серед соціальних інститутів 
найбільшою довірою серед громадян користується Церква (тією чи іншою мірою їй 
довіряють 68,9% опитаних) та засоби масової інформації України (66,3%). Наймен-
ше довіряють політичним партіям (18,5%). Громадяни України переважно негативно 
оцінюють діяльність Президента і Уряду, до того ж, ця оцінка знизилася порівняно з 
лютим 2011 року – відповідно, з 2,7 до 2,3 бала та з 2,5 до 2,3 бала за п`ятибальною 
шкалою. Якщо відразу після президентських виборів 2010 року відносна більшість 
громадян України (49,2% у травні 2010 р.) вважала, що «нинішня влада краща від 
попередньої», то з другої половини 2010 р. частка тих, хто поділяє цю точку зору, змен-
шувалася (до 16,0% у грудні 2011 р.). Зараз серед громадян переважає переконання, 
що нинішня влада або нічим не відрізняється від попередньої (40,3%), або гірша за неї 
(36,4%) [4; 19, с. 518; 20]. 

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

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

Натомість членство в політичних партіях в Україні є стабільно низьким. Як 
засвідчило опитування проведене у 1991 році лише 5% населення України були чле-
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нами політичних партій і громадсько-політичних рухів. Найбільшою популярністю 
користувалися спортивні товариства, в яких брали участь 11% опитаних. При цьому, 
70% респондентів визнали, що вони не належать до жодних громадських організацій 
[11, с. 23]. 

Незважаючи на введення в Україні багатопартійної системи, рівень залученості 
населення до участі у політичних партіях та громадських організаціях протягом на-
ступного десятиліття істотно не збільшувався. У 1992 році 1,1% респондентів визна-
вали себе членами політичних партій і суспільно-політичних рухів, у 2004 р. – 2,7%. 
У 2005–2006 рр. (у момент максимальної політичної мобілізації) цей показник сягнув 
5,4%, а потім знов знизився. Протягом всього періоду 1994–2006 опитаних, які не вхо-
дили до жодної громадсько-політичної організації коливався між 82 та 84% [19, с. 10; 
20]. Загалом, динаміка партійного будівництва в Україні підтверджує досить чітку 
кореляцію між розширенням партійних лав та часом розгортання виборчих кампаній, 
тоді простежуються незначні «спалахи» партійного залучення. 

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

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

Політична ефективність і готовність до соціального протесту. Як вже згадувало-
ся, у 1991 році більшість населення України демонструвала слабку віру в ефективність 
своїх дій (74% опитаних висловлювали впевненість у відстороненості простих людей 
від реальної влади, лише 7% респондентів вірили, що вони могли би щось зробити, якби 
уряд ухвалив рішення, яке утискало б інтереси народу), більшість населення була готова 
до законних неагресивних акцій протесту (таких як збір підписів – 86%, законні мітинг 
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і демонстрація – 82%; незаконний страйк і захоплення будівель, готові були підтримати 
– 21% і 13%). Реальний рівень залученості громадян у політично-протестну діяльність 
був ще нижчим. Тільки 3% з них брали участь у мітингах, 2% відвідували партійні 
збори [11, с. 25, 29, 40, 44]. 

Протягом наступного десятиліття ситуація докорінно не змінилася. Кількість тих, 
хто вважав, що вони могли би щось зробити проти рішення уряду, яке утискало їхні 
права в 1994 р. становила 5,6%, у 2004 р. 6,2%, у 2005 році сягнула максимальної по-
значки – 9,4% [3, с. 16]. Загальноукраїнське опитування дорослого населення України, 
яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» та фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 
19 червня – 2 липня 2007 р. продемонструвало, що навіть після подій «помаранчевої 
революції» віра населення у можливість впливати на політичний процес в країні залиша-
лася на досить низькому рівні. «Населення вважає, що реально в Україні не існує таких 
прав: права чинити вплив на рішення, які ухвалює влада (69%), права бути захищеним 
від сваволі влади (66%), права на справедливе судочинство (50%). Майже поділилися 
думки населення щодо наявності права обирати собі владу: 44% вважають, що таке 
право у народу існує, а 47% – що його немає. Якщо порівняти з травнем 2004 року, 
оцінки наявності прав і свобод поліпшилися, особливо стосовно права на мітинги і 
демонстрації (на 14%), права обирати собі владу (на 15%), права на свободу слова 
(на 12%), на справедливе судочинство (на 13%) [8, с. 3]. На противагу 2004 року, у 
2007 р. більшість населення (57%) вважало, що в Україні існує свобода для діяльності 
опозиційних політичних сил (не згодні з цим 18%) і що у засобах масової інформації 
досить часто і дуже часто представлено точки зору як влади, так і опозиції (так вважа-
ють 58%, не згодні з цим 20%)» [8, с. 3]. 

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

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

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

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

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

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

 
Таблиця 1

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

Так
2006 2008 2010 2012

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

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

2. Брати участь у санкціонованих 
мітингах і демонстраціях

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

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

Як бачимо, реальна участь українських громадян у політично-протестній діяльності є 
істотно нижчою від декларованої. У 2006 році за рівнем участі у мітингах та розклеюванні 
листівок Україна продемонструвала надзвичайну, навіть для усталених європейських 
демократій, політичну активність (2 і 4 позиції з 24). Поте, навіть у момент найвищої 
політичної мобілізації українське суспільство залишалося далеко позаду (19 по зиція) за 
кількістю громадян залучених у підпис петицій. У наступні роки активність політичної 
участі українських громадян поступово зменшувалася. У 2010–2012 рр. Україна посідає 
вже 14 і 16 сходинки у такій діяльності як розклеювання листівок, а за участю у мітингах 
у 2010 р. вона посідала 14 сходинку, а у 2012 році вона пересунулась на 25 (передостаннє) 
місце, і на останнє місце за кількістю тих, хто підписував петиції. 

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

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

1. Утримання порядку в суспільстві 29,8
2. Запобігання росту цін 43,7
3. Створення більшого громадського впливу на уряд 17,7
4. Створення більших можливостей вільно висловлюватися 2,4
5. Важко відповісти 6,4

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

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

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

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

 

Утримання 
порядку в 
суспільстві

Запобігання 
росту цін

Більшого 
громадського 
впливу на уряд

Більше 
можливостей 

вільно 
висловлюватися

Важко 
відповісти

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

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

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

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

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

Як показало наше дослідження, натомість у 2013 році, на фоні різкого погіршення 
всіх показників політичної культури, спостерігаємо підвищення рівня готовності до про-
тесту (у всіх можливих формах), що можемо сприймати як свідчення передреволюційної 
ситуації, що вже у листопаді 2013 – лютому 2014 року проявила себе як повномас-

Закінчення табл. 3
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штабний соціальний протест. Дослідження найближчих років мають показати, чи пов-
торна революція зможе зрушити основу політичної культури України з мертвої точки 
і спричинити незворотну позитивну динаміку, яка нарешті виведе Україну на рівень 
європейських країн-лідерів. 

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

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

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

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

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

Keywords: political culture, element of political culture, classifi cation.
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В статье приведен образ основных исследований политической культуры в Укра-
ине. Обосновано теоретико-методологические основания исследования политической 
культуры, раскрыто ее содержание и осуществлено типологию основных составляю-
щих политической культуры. С использованием материалов украинских и междуна-
родных социологических исследований проведен диахронный анализ политической 
культуры украинского социума. Использовано сравнительный анализ проявлений 
политической культуры в Украине и в других европейских странах. 

Ключевые слова: политическая культура, составляющие политической культуры, 
класификация.
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Соціальні он-лайн мережі на сьогоднішній день відіграють важливу роль у процесі 
поширення інформації, створюючи умови для надшвидкого поширення інформаційних 
повідомлень. Сьогодні простежити та контролювати процес створення, передання та 
споживання інформації стало набагато складніше або майже неможливо. Тим не менше 
інформація залишається одним з найважливіших ресурсів суспільства. І в час великого 
нагромадження та надшвидкого поширення інформації є потреба в розумінні нових 
форм передачі інформаційних повідомлень та чинників, які впливають на цей процес. 
У статті представлено результати експертного опитування, які частково відкривають 
завісу «магії» розповсюдження інформації у соціальних он-лайн мережах.

Ключові слова: соціальні он-лайн мережі, поширення інформації, маркетинг 
соціальних медіа.

Оскільки на сьогоднішній день аудиторія соціальних он-лайн мереж складає багато 
мільйонів користувачів, щоденна активність вражає, нові продукти на ринку з’являються 
стрімкіше, а завдання маркетингу – слідувати за аудиторією, ця ситуація не змогла не 
привернути увагу маркетологів до соціальних он-лайн мереж. Саме тому після появи 
перших соціальних он-лайн мереж у них з’являється реклама.

Спочатку ці дії носили класичний медійний характер, обмежуючись розміщенням 
банерів і текстових оголошень. Однак поступово стало зрозуміло, що маркетинговий 
потенціал соціальних мереж ширше. Виявилося, що, перебуваючи там, користувачі не 
тільки споживали інформацію, але і щось робили самі, спілкувалися, об’єднувалися у 
співтовариства з однодумцями. Крім цього, особливістю поведінки людей у соціаль-
них мережах стало те, що вони набагато легше, ніж на інших платформах, ділилися 
інформацією про себе, про свої особисті і професійні інтереси. Для маркетологів це 
відкривало додаткові можливості сегментувати та індивідуалізувати своє рекламне 
повідомлення. Тоді вони стали розробляти спеціальний інструментарій, для того щоб 
максимально ефективно вибудовувати взаємодію з користувачами. Так з’явився Social 
Media Marketing (скор. SMM – маркетинг у соціальних [он-лайн] мережах) – комплекс 
заходів щодо просування в соціальних мережах [1].

Основний наголос у SMM робиться на створенні контенту, який люди будуть по-
ширювати через соціальні мережі самостійно, вже без участі організатора. Вважається, 
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що повідомлення, що передаються по соціальних мережах, викликають більше довіри у 
потенційних споживачів послуги. Це пов’язано з рекомендаційною схемою поширення 
в соціальних медіа за рахунок соціальних зв’язків, що лежать в основі взаємодії [2]. 

Просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати на цільову аудито-
рію, вибирати платформи, де ця аудиторія більшою мірою представлена, і найбільш 
відповідні способи комунікації з нею. 

Хоча важливість «сарафанного» радіо у впливі на споживчі рішення вже давно 
була визнана маркетологами, тим не менше донедавна було важко виміряти його вплив 
і ефективно використовувати в комерційних цілях. Сучасні технології, однак поступо-
во трансформували соціальну взаємодію між людьми. З появою технологій Веб 2.0, 
засобів масової інформації, таких як блоги, обмін миттєвими повідомленнями і сайтів 
соціальних мереж, дані сервіс стають масовими і дають можливість побачити «карту» 
каналів зв’язку серед користувачів [3]. Тому одними з основних завдань у сфері мар-
кетингу постають завдання виявлення впливу одних користувачів на інших з метою 
просування інформації про продукцію, дослідження поширення інформації і прийняття 
нових продуктів та вивчення можливостей соціальних медіа для забезпечення продук-
тивності маркетингових кампаній.

Соціальний вплив був предметом більш ніж 100 маркетингових досліджень з 
1960 року. Загалом, наукові дослідження з соціальних та комунікаційних мереж, лі-
дерства думки, джерел довіри і дифузії інновацій вже давно показали, що споживачі 
впливають на інших споживачів [4]. Вплив не обов’язково передбачає взаємодії один-
на-один, а скоріше базується на інформації про інших людей [5]. В Інтернет-спільноті 
інформація передається між окремими користувачами у вигляді цифрового контенту. 

Незважаючи на порівняно нову область у маркетингових дослідженнях, он-лайн 
спільноти привернули увагу багатьох науковців. Долакія, Багоцці та Піаро [6] вивчили 
два ключових детермінанти участі у віртуальних спільнотах на груповому рівні – гру-
пові норми та соціальну ідентичність – і протестувати запропоновану модель, вико-
ристовуючи дослідження віртуальних спільнот. Козинець [7] розробив новий підхід до 
збору та інтерпретації даних, отриманих з обговорень споживачів в Інтернет-форумах. 
Годес і Мейзлін [8], а також Шевальє і Мейзлін [9] вивчали вплив он-лайн комунікацій 
«сарафанного радіо». Деларокас [10] аналізував, як стратегічне маніпулювання на фо-
румах Інтернет думки впливає на віддачу для споживачів і фірм на ринках вертикально 
диференційованих товарів. Нараян і Янг [11] вивчали популярний он-лайн провайдер, 
що містить сервіси порівняльно-торгівельних послуг, Epinions.com, і змоделювали 
формування відносин «довіри», які споживачі створювали з іншими споживачами, чиї 
огляди он-лайн продуктів вони вважали корисними. Стівен і Тобіа [12] досліджували 
великий ринок соціальної он-лайн комерції і вивчали наслідки економічної цінності 
формування зв’язків між продавцями.

Більшість досліджень поширення інформації базуються на дослідженні впливу 
одних користувачів на інших. Але дані дослідження майже не зупиняються на тому, 
що саме і яким чином впливає на процес поширення інформації. Мета статті – про-
аналізувати результати експертного опитування з метою пошуку та визначення осно-
вних факторів поширення інформаційних повідомлень в соціальних он-лайн мережах.
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Виходячи з того, що маркетинг в соціальних он-лайн мережах ставить собі за 
завдання просування інформації та її поширення, нами було обрано фахівців у сфері 
SMM у якості експертів для опитування.

Методологія. Покрокова схема проведеного експертного опитування наведена у 
табл. 1.

Таблиця 1
Покрокова схема проведеного експертного опитування

1. Створення концепції дослідження, визначення мети та цілей. Визначення вибірки. 
Складання інструментарію
2. Рекрутинг респондентів
2.1. Пошук серед українських компаній тих, які надають послуги маркетингу соціальних 
медіа (SMM)
2.2. Відправлення електронною поштою листів з пропозицією взяти участь у дослідженні в 
якості експерта
2.3. Домовленість про експертне інтерв’ю
3. Проведення експертних інтерв’ю тривалістю 30–60 хв
3.1. Створення стенограм на основі інтерв’ю 
4. Аналіз результатів дослідження

Дане дослідження є частиною більш широкого дослідження про фактори поши-
рення інформації в соціальних он-лайн мережах. Метою цього етапу дослідження було 
визначення можливих факторів поширення інформації в соціальних он-лайн мережах 
та уточнення дослідницьких гіпотез. 

Генеральною сукупністю у даному випадку виступили фахівці із маркетингу та 
PR, які працюють у компаніях, що надають послуги просування у соціальних он-лайн 
мережах. У вибіркову сукупність потрапили експерти, які представляють різні профілі 
SMM: контент-наповнення, PR, просування та освітня програма по SMM. 

Гайд інтерв’ю містить десять головних запитань та додаткові запитання щодо 
впливу окремих факторів для перевірки та уточнення початкових дослідницьких гіпотез.

Аналіз результатів дослідження. За результатами дослідження, проведеного мето-
дом експертних інтерв’ю, ми дійшли до таких висновків.

Не зважаючи на поширені методики та інструменти для просування інформації у 
соціальних он-лайн мережах, конкретних успішних методик, як і конкретного набору 
факторів, які обов’язково впливають на процес поширення, не існує. Більшість експертів 
наголошують на тому, що, хоча принципи психології так само працюють в соціальних 
он-лайн мережах, «SMM – це завжди експеримент». Тим не менше існують фактори, 
які потрібно враховувати, створюючи та поширюючи певне інформаційне повідомлення 
в соціальних Інтернет мережах (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах 

(на підставі результатів дослідження методом експертних інтерв’ю)

 Фактори
Відповідність 
комунікаційній 

моделі 
Г. Ласуела

1 Цільова Аудиторія

Вік

Кому

Соціальний статус
Інтереси, цінності
Тренди серед ЦА
Часовий проміжок он-лайн активності
Специфіка он-лайн активності 
Ширина аудиторії = величина соц. мережі

2
Загальний соціальний 
фон, актуальність 
тематик та подій

У світі, країні, сфері діяльності -

3 Джерело

Відомість / популярність

Хто?
Авторитетність
Довіра до нього
Персоніфіковане чи ні
Чи належність до референтного кола

4 Повідомлення

Мета

Що?

Тип (тект, зображення, відео)
Тематика
Якість
Загальнодоступність, зрозумілість
Гейміфікація
Емоційність

5 Платформа 
(он-лайн мережа)

Тип та функціональні можливості

КаналОсобливості аудиторії
Загальна спрямованість контенту 
платформи

6 Зовнішній вплив

Фінансовий супровід

-Накрутка
Алгоритм самого сервісу по просуванню 
контенту

Розмірковуючи про чинники, які впливають на цей процес, експерти у першу 
чергу згадують про цільову аудиторію, оскільки згідно з моделями комунікації кожне 
повідомлення для когось адресоване, а у маркетингу це є основним, що потрібно вра-
ховувати. Саме тому найбільше на процес поширення інформації впливає аудиторія, 
яка потім сама ж і поширює цю інформацію. Один з експертів, аналізуючи особливість 
соціальних Інтернет мереж у порівнянні з іншими ЗМК, наголошує на тому, що у 
соціальних он-лайн мережах потрібно постійно «працювати із аудиторією», роблячи 
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зріз складу аудиторії, її настроїв та цінностей. Інший експерт так само наголошує: «На 
ТВ Ви просто встановлюєте зв’язок із споживачем, але в соціальних медіа ви будуєте 
з ним відносини». Тобто головним і найважливішим чинником є аудиторія, на яку на-
правлено повідомлення і яка, як правило, є частиною загальної аудиторії – користувачів 
соціальної он-лайн мережі. Для адекватного аналізу процесу поширення потрібно 
врахувати: вік аудиторії, соціальний статус, інтереси, цінності, що зараз у даному колі 
популярно, часовий проміжок он-лайн активності (тобто коли саме заходять ті чи інші 
групи серед аудиторії в соціальні он-лайн мережі), специфіку он-лайн активності (чи 
користувач тільки переглядає інформацію, чи створює нову, чи поширює іншу) та розмір 
аудиторії. З точки зору моделі лінійної комунікації Г. Ласуела аудиторія – це відповідь на 
питання «Кому передається повідомлення?». Але з точки зору подальшого поширення 
ці ж представники аудиторії потім стають джерелом поширення.

Другим важливим для маркетологів чинником є мета повідомлення. Тому що з точ-
ки зору навмисного поширення певної інформації (про компанію, бренд чи особистість) 
мета формує засоби. Якщо за мету ставиться збільшення обізнаності про бренд, то 
метою буде якомога більша кількість переглядів інформації тощо. 

Надважливим чинником, який впливає на те, наскільки популярним буде те чи 
інше повідомлення, є поточні тренди у світі / країні / сфері діяльності аудиторії. Адже 
саме у «грі на подіях» більшість експертів бачать рецепт успіху багатьох популярних 
повідомлень.

Не менш важливим є джерело, від якого йде повідомлення. Тобто за моделлю 
Г. Ласуела це відповідь на питання «Хто передає повідомлення?». Джерело повідомлення 
може бути персоніфіковане або ні. Так, неперсоніфікованим джерелом є сторінка гру-
пи або спільнота, від імені якої створюється повідомлення. У іншому випадку дже-
релом буде виступати людина, інший користувач соціальної мережі, який входить 
до кола знайомств користувача, на якого спрямоване це повідомлення, або не вхо-
дить. Приналежність джерела до референтної групи користувача збільшує довіру до 
повідомлення та збільшує ймовірність передати це повідомлення далі (зробити «репост» 
повідомлення). Так само важливу роль мають популярність та авторитетність джерела 
повідомлення. Тому що це: 1) підвищує довіру до джерела; 2) формує «потрібний» об-
раз про користувача, якщо він робить репост саме з такого джерела.

Після визначення аудиторії, актуальності подій, джерела та мети повідомлення 
головним питанням залишається – як буде впливати на поширення саме повідомлення. 
Отже, повідомлення може бути різних типів: текстове, зображення, відео, містити 
аудіо або поєднувати декілька з цих елементів. Експерти зазначають, що різні типи 
повідомлень можуть мати велику популярність, але на сьогоднішній день найбільшою 
мірою користуються популярністю зображення із коротким текстовим описом. Це 
пов’язано більшою мірою із значним накопиченням інформації, збільшенням тем-
пу життя. З. Бауман акцентує увагу на потребі пристосування до швидкої зміни 
умов соціального життя [13]. І тому сучасна людина прагне фільтрувати та погли-
нати інформацію швидко, короткі тексти заміняють довгі, а зображення витісняють 
текст. Саме тому зображення (у вигляді картинок, інфографіки, Інтернет-мемів), як 
лаконічний та більш наочний тип інформації, сприймаються легше та поширюються 
швидше. 
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По-друге, чинником, який значно впливає на процес поширення є тема повідомлення 
(або сюжет / інформаційний привід). Цей чинник досить сильно пов’язаний із загаль-
ною актуальністю тематики, коли повідомлення із темою, яка є дуже актуальною у 
даний час, починає стрімко розповсюджуватися по мережі. Але не завжди вплив є 
прямопропорційним. Деякі теми неочікувано можуть «вистрілювати», що в англомовній 
літературі позначається поняттям «bursty topic» [14]. Тому є цілий ряд підходів до 
аналізу популярності тем у соціальних он-лайн мережах [15, 16, 17]. 

Ще однією характеристикою повідомлення, яка буде впливати на ймовірність його 
поширення є так звана «якість повідомлення». Оскільки термін сам по собі досить 
неоднозначний, експерти розуміють під цим критерієм різні речі: якість зображення / 
відео як технічна характеристика, що залежить від їх розміру та роздільної здатності; 
або якість у суб’єктивному розумінні як відповідність сукупності характеристик даного 
повідомлення потребам або очікуванням аудиторії, яка його отримує [18]. Так, напри-
клад, експертами називаються «якісними» ті повідомлення, що мають «грамотний 
копірайтинг», тобто заголовок та текст, які зацікавлюють та викликають позитивну 
реакцію читача.

При врахуванні широти та інтересів аудиторії потрібно також враховува-
ти загальнодоступність повідомлення. Виходячи із цього чинника, чим простіше 
та загальнозрозуміле і доступне повідомлення, тим більша кількість людей зможе 
його зрозуміти, прийняти та поширити. Тому визначення відповідності складності 
повідомлення його аудиторії є важливим для потенційного передбачення процесу по-
ширення цього повідомлення.

Крім простоти, як зазначають експерти, важливим є емоційність повідомлення. 
Тому що, як вже зазначалося, при швидкій фільтрації інформації, яку варто взяти до 
уваги, емоційно наповнене повідомлення (або його заголовок) з більшою імовірність 
приверне увагу читача, викличе у нього відповідний емоційний стан та може спону-
кати його передати це повідомлення далі. Один з експертів зазначив, що у маркетин-
гу давно склалося, що найбільш привабливими для зацікавлення читача є емоційні 
аспекти, що починаються на «С»: секс, страх / смерть, сміх і секрети / сюрпризи. Але 
дана емоційність більшою мірою лише привертає увагу, зупинитися та більш детально 
роздивитися повідомлення користувачів змушує саме наповнення цього повідомлення.

Ще одним механізмом для привернення уваги та включення користувачів у про-
цес поширення повідомлення є так звана гейміфікація (або адаптований аналог по-
няття – ігрофікація). Поняття «гейміфікація» (gamifi cation, від англ. game – гра) 
означає використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для за-
лучення кінцевих користувачів до вирішення проблем [19; 20; 21]. В основі стратегії 
гейміфікації стоїть винагородження за виконані завдання. Можуть бути різні типи 
заохочень: бали [22], відзнаки або рівні і віртуальної валюти [23], індикатор про-
гресу [24] і конкуренція [25]. Гейміфікація у просуванні та поширенні повідомлень 
може проявлятися як заохочення користувачів до участі у конкурсі / грі / флешмобі 
(англ. fl esh mob – «спалахуючий натовп»). Однією з умов участі у такому конкурсі, 
як правило, є умова «репосту» даного повідомлення (із умовами конкурсу або гри), 
що запускає процес поширення по мережі.
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До речі, стосовно самої мережі, то велике значення при аналізі впливу факторів 
поширення інформаційного повідомлення в соціальних он-лайн мережах є самі 
он-лайн мережі, тобто платформи на яких цей процес відбувається. По-перше, впливає 
сам тип мережі та її функціонал. Різні мережі диктують різні умови комунікації та 
обумовлюють, відповідно, різні способи поширення інформації. Наприклад, в одній 
мережі є можливість включати у повідомлення музику або фільми, а в іншій ні; або ж 
мережа передбачає створення довгих чи коротких повідомлень і т. д. Але цей чинник 
впливає більшою мірою опосередковано через два наступних визначених фактори – 
особливості аудиторії соціальної он-лайн мережі та загальна спрямованість її контенту. 

Функціональні можливості та особливості соціальної он-лайн мережі обумовлюють 
особливості її аудиторії. А, отже, у різних соціальних он-лайн може знаходитися різна 
аудиторія за віком, соціальним статусом та інтересами. Наприклад, у соціальній мережі 
«Вконтакті» існує можливість дивитися фільми та слухати музику, то аудиторія більше 
націлена на розважальний контент. У соціальній мережі «Facebook» добре розвинуті 
інструменти маркетингу, а також широко представлені сторінки брендів та компаній, тому 
аудиторія націлена на більш серйозний контент. А так як аудиторія сама ж потім і створює 
відповідний контент, то усі три чинники, об’єднуючись у фактор «соціальна он-лайн 
мережа» впливають на особливості процесу поширення інформації в соціальній мережі.

Також, повертаючись до досвіду Інтернет маркетологів, важливе значення у 
розповсюдженні повідомлення має додатковий «зовнішній вплив». Він полягає у 
тому, щоб «допомогти» повідомленню «розкрутитися», поширитися і передбачає за-
стосування таких технік як: фінансові вливання, накрутка та інші. Кожна соціальна 
он-лайн мережа надає окремі послуги та можливості по застосуванню таких технік, 
але головна ідея полягає у тому, щоб максимально зробити повідомлення популярним 
та запустити широкий процес його поширення. У цьому випадку варто враховувати 
також особливості соціальної он-лайн мережі у просуванні даного повідомлення, адже 
кожна мережа додатково потім сама просуває це повідомлення, якщо аналізує, що воно 
є популярним та вартим уваги. Наприклад, «Facebook» «піднімає» певний пост на 
гору стрічки, якщо відносно цього поста виникала певна активність (лайк, шейр або 
коментар). «YouTube» починає пропонувати відео іншим користувачам, коли аналізує, 
що певне відео набрало багато переглядів чи лайків за короткий проміжок часу. Саме 
тому необхідно враховувати те, що не тільки самі користувачі впливають на поширення 
інформаційного повідомлення, але й впливає соціальна он-лайн мережа (технічно).

Окрім цих факторів, які можна умовно позначити як основні, в результаті прове-
дення експертних інтерв’ю було отримано корисні для подальшого дослідження заува-
ження. Так, наприклад, на думку експертів ймовірність повідомлення стати «вірусним» 
прямо пропорційно залежить від того, «наскільки добре воно потрапило у тренд», а та-
кож від його «якості», яка може тлумачитися як влучний, короткий, зрозумілий, цікавий 
текст та зображення, що максимально відповідає тексту і «чіпляє» аудиторію. Також 
ймовірність «завіруситися» (швидко поширитися аналогічно вірусу) збільшується при 
збільшенні розміру соціальної мережі – аудиторії. Тобто повідомлення, які прив’язані 
до подій, відомих в усьому світі (таких як нагородження премії «Оскар» або Світовий 
чемпіонат з футболу) мають у перспективі більшу широту покриття аудиторії.
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У групах та спільнотах, так само як загалом і в соціальних он-лайн мережах, є 
неписані норми та правила. Опосередковано вони також впливають на процес поши-
рення інформації.

Також потрібно звернути увагу на швидкість поширення інформаційних 
повідомлень та продовження процесу поширення у часі. Щодо цього аспекту експерти 
не мають сталої думки. При навмисному обговоренні експерти зазначають, що конкурси 
та ігри, які зазвичай мають вже встановлені часові рамки, відповідно створюють їх для 
процесу поширення конкретного повідомлення в рамках конкурсу. В іншому випадку 
повідомлення можуть «вистрілювати», тобто стрімко набирати популярність і поши-
рюватися, але згодом швидко втрачати увагу; або набирати популярність поступово, 
але триматися довго у центрі уваги. Відповідно до цього повідомлення можуть бути 
на хвилі тренду або більш приналежні до класики. Але, виходячи з результатів даного 
дослідження, можна вивести просту формулу швидкості поширення повідомлення: 
швидкість поширення = відповідність повідомлення найактуальнішій тематиці + 
загальнодоступність та універсальність повідомлення + велика соціальна мережа. Так 
само можуть вплинути деякі суб’єктивні мотиви користувачів як чинники поширення 
інформації, наприклад, бажання першим у своїй его-мережі поділитися актуальною 
новиною.

Серед суб’єктивних мотивів поширення інформації, які також можна визначити як 
фактори, проаналізувавши експертну думку, ми виділили такі: бажання бути сприйнятим 
відповідно до свого сконструйованого ідеального іміджу; бажання власної ефективності 
та використання платформи соціальної он-лайн мережі для зберігання інформації. Тобто 
потрібно розуміти, що розміщуючи або передаючи будь-яку інформацію користувач 
створює відбиток себе, який хоче представити іншим; що у науковій літературі має 
відповідний термін – «саморепрезентація» (англ. – selfrepresentation).

Говорячи про особливості поширення інформації в соціальних Інтернет мережах 
порівняно з іншими каналами комунікації, експерти наголошували на більшій швидкості 
передачі інформації, більшій інтерактивності платформи, більшій кількості доступної 
інформації про цільову аудиторію та, відповідно, більшій потребі постійно працювати 
з нею. А також зазначалося те, що реакція аудиторії більш правдива завдяки відчуттю 
більшої анонімності порівняно з традиційними методами маркетингових досліджень.

Узагальнюючи результати дослідження, можна виділити основні фактори, які 
впливають на процес поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: цільова 
аудиторія, загальний соціальний фон, актуальність тематик та подій, джерело, 
повідомлення, платформа (он-лайн мережа), зовнішній вплив. Дані фактори досить 
добре відповідають основним ланкам комунікації за моделлю Г. Ласуела – Хто передає, 
кому передає, що передає, через який канал?

Дане дослідження є лише частиною більш широкого дослідження процесу по-
ширення інформації. Тому тематика потребує більш детального дослідження в рамках 
соціологічного аналізу процесу поширення інформації, а також потребує створення 
математичної моделі із врахуванням знайдених факторів для емпіричного підтвердження 
впливу даних факторів.
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FACTORS OF INFORMATION DISSEMINATION IN ONLINE SOCIAL 
NETWORKS: EXPERT SURVEY

Т. I. Bratchykova

Taras Shevchenko Kyiv National University, 
V. Hetman Str., 22а, app. 105, Kyiv, Ukraine, 03058, 

e-mail: t.bratchykova@gmail.com

Online social networks are playing nowadays an important role in information 
dissemination, creating the conditions for the superfast spreading of information messages. 
Tracking and monitoring of the process of the creation, delivery and consumption of 
information has become much more diffi cult or almost impossible. Nevertheless, information 
is one of the most important resources of society. And during the time of the great accumulation 
and rapid dissemination of information is a need for understanding new forms of information 
transmission and factors that infl uence this process. However, most publications on this 
subject focused on factors not so much, so the goal of the study is to determine, to systematize 
and to analyze factors that infl uence the diffusion of information in online social networks. 
This article presents the results of an expert survey that partially open curtain of «magic» of 
information dissemination process in online social networks.

Expert survey in this study was made with experts in the fi eld of Social Media Marketing. 
Summarizing the results of the study we can identify the main factors that infl uence the spread 
of information in online social network as target audience, the general social background, 
the relevance of topics, source, message platform (online network), and external infl uence. 
These factors correspond quite well the main links of H. Lasswell communication model – 
Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?
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This study is part of a broader study on the factors of information dissemination in 
social online networks and implies further usage of mathematical model for the empirical 
confi rmation of these factors’ infl uence.

Keywords: online social networks, information dissemination, Social Media Marketing.

ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ОН-ЛАЙН СЕТЯХ: ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

Т. І. Братчикова

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
ул. В. Гетьмана, 22а, кв.105, г. Киев, Украина, 03058,

e-mail: t.bratchykova@gmail.com

Социальные он-лайн сети на сегодняшний день играют важную роль в процессе 
распространения информации, создавая условия для сверхбыстрого распростране-
ния информационных сообщений. Проследить и контролировать процесс создания, 
передачи и потребления информации стало сложнее или почти невозможно. Тем не 
менее, информация остается одним из важнейших ресурсов общества. И во время 
большого накопления и сверхбыстрого распространения информации стоит потреб-
ность в понимании новых форм передачи информационных сообщений и факторов, 
влияющих на этот процесс. В данной статье представлены результаты экспертного 
опроса, которые частично открывают завесу «магии» распространения информации 
в социальных он-лайн сетях. 

Ключевые слова: социальные он-лайн сети, распространение информации, мар-
кетинг социальных медиа.
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Статтю присвячено дослідженню громадських організацій, що утворилися на 
підставі Інтернет-спільнот у результаті Євромайдану. Розглянуто проблеми, з якими 
стикаються такі об’єднання, їх переваги і недоліки. Проведено аналіз складу і видів 
громадянської активності їхніх учасників, типологізовано їх за критеріями струк-
тури, функцій і форм діяльності. Перспективи розвитку таких спільнот вказують 
на необхідність та невідворотність налагодження механізму відкритої взаємодії між 
їхніми активістами та владою, спрощення політичного волевиявлення громадян, та 
контролю над владними структурами, чому ефективно сприяє використання Інтернету 
і соціальних мереж.

Ключові слова: громадські організації, громадянська активність, Інтернет-
спільноти, мережеві об’єднання.

Впродовж останніх років соціальні мережі в Україні істотно розширили 
комунікативні можливості, наочним доказом цього були приклади швидкої мобілізації 
людей та інституцій у кризові моменти суспільного життя. Утворилося безліч во-
лонтерських та соціально-політичних груп, які виявили неймовірну здатність до 
самоорганізації (наприклад, Автомайдан, ВО Майдан та ін.) і заявили про себе як про 
нових повноправних суб’єктів суспільно-політичного життя.

Позаяк владні структури залишилися практично незмінними – і в плані інтересів, 
і в плані механізму дій, а цілі Майдану не були досягнені, мережеві співтовариства, що 
утворилися як представники інтересів Євромайдану, продовжують вимагати політичних, 
правових та інших суспільних змін, а від влади – конкретних рішень, прозорості та 
відповідальності. Діяльність самих громадських організацій, завдяки використанню 
соцмереж, набула прозорості, відкритості та ефективності. Наприклад, деякі проблеми, 
завдяки використанню соцмереж, волонтери сьогодні вирішують ефективніше, аніж 
певні департаменти і міністерства.

Актуальність проблеми вимагає достеменного дослідження як самих громадсь-
ких організацій, що утворилися на основі Інтернет-спільнот, так і вивчення проблем, 
з якими стикаються такі об’єднання, аналізу складу і видів громадянської активності 
їхніх учасників, типологізації їх за критеріями структури, функцій і форм існування.

Соціологічним дослідженням Інтернет-спільнот в Україні займаються М. Сидоров, 
В. Щербина, С. Коноплицькій [1–4] та інші автори. Емпіричному вивченню громадської 
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активності присвячені проекти Центру Разумкова та Левада-Центру [5, 6]. Політологи 
та юристи також не залишають поза увагою поле проблем діяльності громадських 
організацій [7–8].

За останні 5–6 років, за даними Центру Разумкова, відбулися певні зміни у ставленні 
жителів України до своєї громадської активності. Якщо з 2008 по 2013 рік зафіксоване 
незначне (з 11% у 2008 р. до 8% у 2013 р. ) зниження залучення до активної громадської 
діяльності, то за цей період помітно змінилися мотиви – поменшало тих, хто готовий 
заробляти на цьому, і збільшилася частка готових до активних дій заради користі для 
сім’ї, близьких, суспільства загалом:

Таблиця 1 
Умови активної громадської діяльності

Розподіл відповідей на запитання: «У якому випадку у Вас може з’явитися 
потреба в активній громадській діяльності? » (динаміка, 2008–2013) [5]

Червень 
2008,%

Травень 
2013,%

Якщо за це будуть платити гроші 21,9 17,2
Якщо така діяльність принесе конкретну користь мені або моїй сім’ї 37,1 37,4
Якщо така діяльність буде приносити конкретну користь суспільству 14,8 26,4
Якщо під загрозою опиниться життя, здоров’я або добробут моїх 
близьких і така діяльність буде сприяти ліквідації цієї загрози

29,2 33,2

Якщо така діяльність допоможе стати відомою людиною 3,9 2,3
Інше 5,7 7,3
Важко відповісти 14,5 20,3

* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів 
віком від 18 років у всіх регіонах України за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за 
основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступе-
нева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося 
у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки 
(без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 Зазначимо, що такі зміни були зафіксовані за півроку до початку Євромайдану, який 
тільки посилив їх. І, як наслідок, ми можемо спостерігати тепер діяльність величезної 
кількості спільнот, які утворилися не тільки на Майдані, а і в соціальних мережах.

Аналіз діяльності таких спільнот показав, що актуальними проблемами на тепер, 
зокрема, є такі: 1) питання легітимізації їхньої діяльності, зворотний зв’язок із органами 
влади; 2) збереження вектора їх соціальної спрямованості, оскільки небезпека перетво-
рення їх на виразників інтересів окремих олігархів реально існує; 3) укрупнення (злиття) 
мережевих груп громадсько-політичного спрямування, адже спільнот-виразників схожих 
суспільних інтересів дуже багато, тому в своїй більшості вони дрібні й маловідомі. Існує 
небезпека перетворення цих груп на безпечних для себе і власних інтересів неоплачуваних 
активістів. Або ще гірше – слухняних провідників і пропагандистів інтересів олігархів, 
але які виступають під маскою самовідданих безкорисливих доброчинців.

Ми пропонуємо розмежувати поняття «Інтернет-спільноти» і «мережеві 
об’єднання»: перші – суто віртуальні утворення, а інші – похідні від них – реальні 
групи, що утворилися і здійснюють комунікацію в т. ч. і через Інтернет.
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Аналізуючи правові аспекти діяльності мережевих об’єднань (надалі – МО), 
можна виділити такі переваги (порівняно з іншими об’єднаннями):

1. МО (порівняно з немережевими) не мають ніяких правових обме-
жень, окрім обмежень для інтернет-сайтів, пов’язаних із забороною на-
сильства, дитячої порнографії, екстремізму і т. п. Позаяк такі спільноти 
не обмежені кількісно і територіально, вони на певних стадіях сво-
го існування (формування складу, ідеології, намірів, ...) знаходяться 
поза межами регулюючих законодавчих чинників та подекуди поза межами 
уваги державних органів. Яскравим прикладом діяльності таких спільнот 
є флеш-моби: про їх час і місце проведення невідомо більшості пересічних 
громадян, вони не узгоджуються з державними органами (і не потребували 
такого узгодження стосовно кожного з учасників). Такі особливості МО 
дуже часто використовуються з метою протесту або реклами. Іноді проте-
сти в правовому полі можливі тільки у такий спосіб, враховуючи можливу 
протидію з боку державних органів (судову заборону, присутність великої 
кількості міліції, відео-фіксації, затримання учасників). Тому, як можливий 
негативний наслідок – у політичних діячів виникає спокуса використову-
вати МО з метою проведення неконтрольованих державою масових акцій 
(переважно протестних). Отже, як висновок – у мережі співтовариство може 
існувати скільки завгодно, як тільки воно переходить до конкретних дій в 
реалі, воно вже підлягає правовому регулюванню (контролю з боку держави).

2. Свобода входу і виходу з МО, відсутність примусу.
3. Можливість анонімності, віртуальності для всіх учасників.
4. Ефективний пошук однодумців.
5. Формальна відсутність ієрархії, декларована рівність учасників.

Серед недоліків, з якими стикаються учасники МО, можна назвати такі:
1) обмеження інформаційного поля однобічною аналітикою кола «френдів», 

обмеження дискурсу представників різних точок зору, що дає тільки ілюзію 
об’єктивності інформації;

2) «тролінг» (анонімне деструктивне втручання в дискусію з метою розбалан-
сувати співрозмовників або внести дезінформацію);

3) наявність дезінформації від анонімів, об’єктивність якої не завжди можна 
перевірити, далеко не всі намагаються це робити;

4) насаджування думок авторитетними «гуру» спільноти (сайту або блогу);
5) можливість підбурювання до вчинення антисоціальних і протиправних дій.

Негативними наслідками таких впливів можуть бути соціальна дезорієнтація, криза 
самоідентифікації, індивід може прийняти усвідомлене рішення діяти всупереч нормам 
права та моралі, що уможливлює залучення необізнаних індивідів до протиправних дій.

Результати аналізу близько 30 таких груп у Facebook, який був проведений автором, 
можна звести до такої типології громадських мережевих об’єднань:

за функціями:
1) волонтерські об’єднання – спрямовані на організацію і надання адресної 

допомоги учасникам АТО, пораненим, дітям загиблих;
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2) об’єднання інформаційно-політичного спрямування («декларативні») – ті, 
у яких єдиним типом діяльності є обмін інформацією в мережі Інтерент та 
під час організованих (як правило, нечастих і малочисельних) зустрічей 
учасників групи;

3) об’єднання громадсько-політичних дій – групи, які утворилися в соцме-
режах і переросли в громадські організації, рухи. Як правило, вони мають 
кількащаблеву структуру, багаточисельні, проводять часті збори, засідання, 
тренінги, а також акції та мітинги;

за структурою:
1) однощаблеві (горизонтальні), як правило є один модератор / координатор, 

всі інші члени групи рівні, найбільше розрізняють за рівнем активності у 
групі;

2) багатощаблеві (з вертикальною ієрархією підрозділів) – ті, що мають у своїй 
структурі дрібніші ланки – комітети, відділи та інші підрозділи, посаду 
голови та його заступників;

за формами існування:
1) виключно віртуальні;
2) реально діючі, але ті, що використовують соцмережі для обміну інформацією 

та збільшення кола прибічників.
Перспективи розвитку МО очевидні. Оскільки, з одного боку, Інтернет спрощує 

і прискорює комунікації членів МО, з іншого – вони вимагають налагодження зворот-
ного зв’язку із владними структурами, прозорості і звітності щодо виконання владних 
рішень і передвиборчих обіцянок, цей зв’язок повинен бути налагоджений, і саме через 
мережу. Хоча сьогодні левова частка дискусій щодо змін політичного устрою точиться 
саме в соціальних мережах, це також «виходить в реал» і відображається в діяльності 
громадських організацій. 

Одним із наслідків розвитку так званої «мережаної демократії» може стати впровад-
ження електронного мандата [9, 10], що являє собою персоніфікований голос виборця, 
який він подав за обрану особу та/чи партію, з правом безперешкодно і оперативно ану-
лювати своє рішення на виборах особисто і без посередників. Технічно це виглядає як 
здійснення волевиявлення за допомогою електронної картки, при тому не тільки в день 
виборів; виборець може відкликати свій голос у будь-який час, коли визначить, що його 
представник не виконує передвиборчої програми або не виправдовує інші очікування 
виборця. Це, на думку О. Тертичного, повинно зняти гостроту суперечності між за-
декларованим правом формування владних органів і неможливістю виборців впливати 
на поточні політичні дії обраних осіб, підвищить відповідальність депутатів, а також 
сприятиме зменшенню фальсифікацій під час виборів. Загалом таке впровадження має 
сприяти розвитку «прямої» (без посередників) демократії в Україні.

Що ж до розвитку мережевих громадських об’єднань, то ефективність їхньої 
діяльності залежить не тільки від можливостей, які надають соціальні мережі, але і від 
спроможності їх лідерів і активістів до консолідації і об’єднання з іншими організаціями, 
відмови від конфронтації, від стійкості до впливу політиків, бажаючих скористатися 
активністю їхніх учасників.
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INTERNET COMMUNITIES AS A SUBJECT OF INTERACTION 
«SOCIETY–POWER»: PROBLEMS AND PROSPECTS»
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The article analyzes the Internet communities and organizations which appeared 
after Euromaidan. These organizations face problems which are grouped as follows: 
1) legitimization of their activities as public organizations, poor or lacking connections with 
the authorities; 2) preservation of their social orientation, because the danger of their serving 
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the interests of individuals really exists; 3) consolidation of groups with civil orientation. We 
analyze composition of their participants, their typology in structure, function and modality. 

Depending on structure, there are one-level (horizontal) and multilevel (hierarchical) 
civil association networks; depending on functions – volunteer, «declarative», social and 
political action, cultural, educational, creative, and others. Some of them operate only in 
virtual space, while others use social networks for real communication and attracting new 
supporters.

Prospects of development for these communities point to the necessity of establishing 
the open communication mechanism between their activists and authorities. One way to do 
it is to introduce electronic personal mandate, which allows voters to use their voice not only 
on election day, but also to withdraw it anytime if the candidate have not fulfi lled campaign 
promises. This, on the one hand, should increase the responsibility of the deputies, and, on 
the other – reduce the likelihood of falsifi cations during the elections.

Thus, network civic associations that have arisen during and after Euromaidan, 
carry its values and may be considered as subjects of society-authorities interaction. Their 
institutionalization problems are the search for forms of direct democracy and for capacities 
to monitor the activities of government.

Keywords: non-governmental organizations, civic engagement, Internet communities, 
network associations.

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«ОБЩЕСТВО–ВЛАСТЬ»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

О. В. Олейник 

Национальный авиационный университет,
просп. Перемоги, 107, кв. 62, г. Киев, Украина, 03115,

e-mail: ooliynik@mail.ru

Статья посвящена анализу Интернет-сообществ и организаций, возникших в 
результате Евромайдана. Рассморены проблемы, с которыми сталкиваются такие 
объединения, состав их участников, приводится их типология по критериям структуры, 
функций і форм деятельности. Перспективы развития таких общностей указывают на 
необходимость и неизбежность налаживания механизма открытого взаимодействия 
между их активистами и властью, упрощения политического волеизъявления граж-
дан, и контроля над органами власти, чему эффективно способствует использование 
Интернета и социальных сетей.

Ключевые слова: общественные организации, гражданская активность, Интернет-
сообщества, сетевые объединения.
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