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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ГорбачикА.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ - МОЖЛИВОСТІ, ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ
Соціальна напруженість, як характеристика, тісно пов'язана із
незадоволенням людей процесами, що відбуваються у суспільстві.
Проявами незадоволеності є протестні дії людей, зокрема, спрямовані на
захист своїх прав та свобод. Такого роду дії несуть в собі потенціал
дестабілізації ситуації в суспільстві, можуть розглядатися як певна загроза
владі та існуючому порядку. При цьому різні форми протесту мають різний
потенціал дестабілізації. Одні форми протесту регламентовані юридично і є
дозволеними, а інші є недозволеними та протизаконними. Другі, як правило,
мають більш деструктивний потенціал. У виступі розглядається методика
побудови кількісного показника (індексу) соціальної напруженості в
суспільстві, що ґрунтується на декларованій людьми готовності взяти
участь в тих чи інших протестних діях. Автор доповіді приймав участь в
розробці методики ще в кінці 1990-х років спільно з колегами з Інституту
соціології НАН України (Є.І.Головаха та Н.В.Паніна). Методика
неодноразово використовувалась в моніторинговому дослідженні Інституту
соціології НАН України.
Як вже було зазначено, різні форми протесту мають різні наслідки та
потенційні загрози для існуючого в суспільстві порядку. Тому для з‘ясування
дестабілізаційного потенціалу кожної з потенційно можливих форм протесту
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проводиться експертне дослідження, в ході якого експертам дається
можливість зробити оцінку загрози кожної з виділених дослідниками форм
протесту для дестабілізації ситуації суспільстві. В проведеному нами
відповідному "установчому" експертному дослідженні експертами виступали
службовці державних адміністрацій різного рівня. Далі застосовувалася
спеціальна процедура узгодження оцінок та обчислювалися оцінки
дестабілізаційного потенціалу різних можливих форм протесту. Отримані
оцінки використовувалися як вагові коефіцієнти при обчисленні оцінки
протестного потенціалу окремих груп населення в ході масового
опитування. Респондентам задавалося питання про можливість участі в тій
чи іншій протестній діяльності а потім на основі цих відповідей з
використанням отриманих в результаті експертного опитування вагових
коефіцієнтів оцінювався протестний потенціал як окремих респондентів так
і, шляхом усереднення, певних соціальних груп. Методика неодноразово
використовувалася в моніторингових опитуваннях Інституту соціології.
Результати застосування методики корелювали з подіями в країні, що є
свідченням і критеріальної і, певною мірою, прогнозної валідності
інструменту.
В доповіді презентуються як результати застосування методики так і
проблеми, що виникають у подальшій роботі із запропонованим
інструментом. Зокрема, проблемою є визначення порогових значень
отриманого індексу для з‘ясування питання про реальність загрози
дестабілізації ситуації в суспільстві, представлені певні підходи до
вирішення цього складного питання.

William M. Reisinger
University of Iowa, Department of Political Science, Professor
THE IMPACT OF PETTY CORRUPTION ON POLITICAL SUPPORT IN POSTSOVIET SOCIETIES
Petty corruption has the potential to reduce the mass public‘s support for
the political regime and the country‘s leaders when citizens view transactions
with state officials as violating procedural justice and legality. Using nationally
representative survey data collected in 2015 in Ukraine, Russia and Georgia, I
analyze whether citizens who participate in petty corruption show different levels
of political support than those who do not. I examine who was asked for a bribe,
gift or favor in the preceding year and who gave one, as well as in what
bureaucratic settings this occurred. With these data, I trace how everyday
bureaucratic interactions relate to citizens‘ views of the political system.
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Marina Zaloznaya
The University of Iowa, Assistant Professor of Sociology
MECHANISMS OF DECOUPLING:
LOCAL DYNAMICS OF GLOBAL ANTI-CORRUPTION REGIME IN RUSSIA
AND UKRAINE
In recent decades, the international community has mobilized in a fight
against a common enemy – corruption. Through policy development programs,
technical assistance, and conditional loans, Western governments and
intergovernmental organizations, such as the IMF and the World Bank, provide
resources and guidance in support of anti-corruption reforms in developing and
non-democratic societies worldwide. This paper argues that despite the
seemingly clear objectives of global anti-corruptionism and its strong emphasis
on policy transfer, in each country the fight against corruption takes on the shape
of a distinct political project, the contours of which reflect the bargaining power of
local political actors vis-à-vis each other. Based on forty in-depth interviews with
governmental and non-governmental anti-corruption practitioners in Russia
and Ukraine, we theorize the process of decoupling whereby global anticorruption prescriptions are transformed locally. While others have written about
decoupling as an outcome, we use our data to identify the actual mechanisms
through which it happens. We argue, and illustrate with our data, that decoupling
may occur through appropriation, sabotage, contestative deadlock, or dilution depending on the degree of concentration of political power within nation-states.

Судаков В.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕМІРИЧНА
ПРОБЛЕМА СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Характерні для українського суспільства динамічні соціальні зміни
останніх двох десятиліть наочно засвідчили про формування та
утвердження якісно нових способів життєдіяльності людей. Сучасний період
розвитку української держави, інституціональної системи суспільства та
соціальних відносин характеризується вченими, політиками та лідерами
громадської думки як період складних трансформаційних процесів,
обумовлених також нагальними завданнями пошуку власного шляху
цивілізаційного розвитку. Запроваджені за роки незалежності ринкові
реформи
національної
економіки,
лібералізація,
гуманізація
та
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демократизація суспільного життя, реалізація стратегії європейської
інтеграції стали визначальними імперативами трансформації та розвитку
сучасної України. Водночас основні результати наукового аналізу
трансформаційних тенденцій засвідчили про суттєве посилення процесу
соціальної диференціації, який наочно проявляється в тенденціях
зростаючої поляризації соціальної структури суспільства, росту бідності,
корупції та соціального невдоволення наслідками запроваджених реформ.
Характерною ознакою теперішнього часу стала тенденція посилення
соціальної напруженості, соціальна драматургія якої наочно проявилась в
протестних формах масової поведінки громадян. Події, та реформаторські
зміни, які пов‘язані в Помаранчевою революцію 2004 р. та Революції
Гідності на даний час суттєво актуалізували потреби в науковому вивченні
онтологічної специфіки соціальної напруженості як атрибутивного явища та
процесу суспільного життя. Слід констатувати, що наукова розробка
теоретико-методологічних засад спеціалізованих соціологічних досліджень
феноменальних та процесуальних рис соціальної напруженості в різних
країнах знаходиться на початковому етапі, що обумовлено реальним
суперечливим впливом на їх функціонування та розвиток багатьох чинників
глобальної трансформаційної динаміки.
Важливо враховувати, що сучасний глобалізований соціальний світ
постає як арена динамічних соціальних змін, які сприймаються переважною
більшістю вчених як суттєві детермінанти трансформації не лише
повсякденних практик, але й фундаментальних засад організації
суспільного життя. Вочевидь, що соціологи як і інші суспільствозавці
відчувають реальну складність, суперечливий характер і драматизм
сучасного суспільного життя. Динамічні соціальні зміни, які відбулися у ХХ
столітті змушують їх суттєво коригувати свої світоглядні та теоретичні
позиції стосовно наукового розуміння специфіки новітніх економічних,
політичних та соціокультурних детермінант взаємодій та комунікацій між
індивідуальними та колективними суб‘єктами суспільного життя. Відомо, що
одним із найважливіших когнітивних стимулів такої концептуальної корекції
є добре відома і чітко сформульована багатьма авторитетними соціологами
(З.Бауман, У.Бек, Ж.Бодійяр, І.Валерстайн, Ю.Габермас, Е.Гіденс, Б Латур,
С. Леш, Д.Норт Л.Склейр, Н.Смелзер, Дж.Рітцер, Й.Тернборн, О.Тофлер,
Дж.Уррі, А.Франк та ін.) дослідницька позиція, згідно якої під впливом
процесу глобалізації практично усі суспільства як нації-держави епохи
модерну втрачають «органічність», а звідси і риси функціональної
автономності та самодостатності. Саме тому соціологічний аналіз, який
обмежується вивченням окремих суспільств, стає все більш архаїчним.
Проте, слід констатувати, що сучасний науковий дискурс стосовно
глобалізації, на даний час являє собою специфічну романтичну версію
драматургічного теоретизування, оскільки спроби концептуального
визначення глобалізації як тенденції масштабної інтернаціоналізації
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суспільного життя під впливом посиленого впливу транснаціональних
суб‘єктів поєднується з численними аргументами про появу нових форм
соціальної напруженості внаслідок «культурної неготовності» людей до
позитивного сприйняття глобальних змін. З іншого боку, поширені
драматургічні тлумачення глобалізації як тенденції, що спричинює
дегуманізацію суспільного життя, ресурсну поляризацію та перетворення
більшої частини людства на соціальне гетто в суспільствах аграрної
«периферії» та індустріальної «напівпериферії», певним чином стимулюють
розвиток теоретичних та емпіричних досліджень соціальної напруженості як
наслідку посилення глобального взаємовпливу соціальних систем різного
типу.
Важливо констатувати, що в світовій та вітчизняній соціології вже
сформулювалась певна система усталених наукових поглядів на соціальну
напруженість як на важливе атрибутивне соціальне явище та процес
суспільного життя. Водночас, не важко встановити, що погляди вчених на
соціальну напруженість як на спеціалізований об'єкт та предмет
соціологічного вивчення позначаються суттєвими концептуальними
відмінностями. В теоретичній соціології ХХ та ХХІ століття сформувались
різні парадигмальні напрямки дослідження соціальної напруженості, серед
яких найбільш поширеними та впливовими є функціоналістська,
конфліктологічна та інтеракціоністська парадигми. В концептуальних межах
даних парадигм даються різні тлумачення причин, онтологічних проявів,
функціональних і дисфункціональних наслідків соціальної напруженості в
контексті проблематики системної інтеграції практик взаємодій та
комунікацій індивідуальних та колективних суб'єктів суспільного життя.
Однак, реальна наявність відмінних парадигмальних інтрепретацій
соціальної напруженості засвідчує про важливість розробки спеціалізованої
методологічної стратегії інтегрального теоретичного синтезу, яка б
дозволила здійснити експлікацію певних парадигмальних відмінностей, які
ґрунтувались на концептуальних аргументах пріоритетного виокремлення
та дослідження структурних або процесуальних характеристик соціальної
напруженості. В результаті проведеного нами аналізу, спрямованого на
ідентифікацію та уточнення сутнісних ознак концепту «соціальна
напруженість», можна запропонувати його інтегральне визначення як
важливого поняття сучасної соціологічної теорії: Соціальна напруженість –
це інтегральна онтологічна характеристика суспільства як соціальної
системи, яка відображає певний відносний рівень її стабільності та
функціонально проявляється в загостренні соціальних відносин
конкретного суспільства, викликаних незадоволеністю потреб, інтересів
та цілей індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя.
Запропоноване визначення сприяє формуванню теоретичних та
методологічних засад побудови системної концептуальної моделі
соціальної напруженості, базовими компонентами якої повинні бути
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взаємообумовлені різнофакторні емпіричні підсистеми зовнішніх та
внутрішніх чинників які характеризують: 1) соціальні контексти подій, які
спричинюють наявний стан та зростання соціальної напруженості 2)
симптоми соціальної напруженості (емоційні, соціальні ментальні,
поведінкові); 3) процеси взаємодій та комунікацій, які відображують
об‘єктивний та суб‘єктивний адаптивний ресурс толерантного співіснування
соціальних суб'єктів та їх протестний потенціал.
Важливо враховувати, що сучасні суспільства за своєю суттю є
інклюзивними, тобто такими, в яких збільшується ресурсна спроможність
груп з низьким статусом за рахунок їх підтримки з боку більш надійної
системи соціального захисту. Тому ключовими елементами концептуальної
моделі соціальної напруженості повинні бути не лише економічні, політичні
та соціокультрні детермінанти погіршення самопочуття населення та
посилення соціальної напруженості, але й система емпіричних індикаторів
стану та функціональної ефективності соціальних зв‘язків та комунікацій
консенсусного, кооперативного, конкурентного та конфлітного типу.
Вочевидь, що обумовлені інституціональним розвитком ринкової економіки
тенденції посилення конститутивної ролі конкурентних та конфліктних
соціальних практик доцільно розглядати головні причини протестної
активності населення, деструктивні наслідків якої не слід ототожнювати із з
системою конкретних емпіричних індекаторів соціальною напруженості.
Відомо, що процес відтворення ненасильницького демократичного
соціального порядку будь-якого суспільства завжди обумовлюється
культурою консенсусу, культурою кооперації, культурою цивілізованого
вирішення проблем конкурентних та конфліктних взаємодій та комунікацій.
Однак, що зростаюча ринкова конкуренція та масштабна корупція в Україні
призвели до надмірної поляризації соціальної структури суспільства. А це
означає що цінності збагачення елітних груп суперечать цінностям
фізичного виживання переважної більшості українців. Виникає питання:
яким чином можна подолати цей ціннісний конфлікт як причину посилення
соціальної напруженості ?
На жаль, конструктивної відповіді на дане питання поки що немає.
Зазначимо, що позитивний досвід переважної більшості розвинутих
демократичних країн світу засвідчує про важливість актуалізації в системі
комунікативних практик консенсусного, кооперативного та конкурентного
типу
потенціалу
постматеріалістичних
цінностей,
серед
яких
найважливішими є соціокультурні цінності індивідуальної самореалізації,
громадянської
солідарності,
громадського
контролю,
благочинної
діяльності, міжособистісної та соціальної довіри, залучення громадян до
різноманітних колективних заходів та акцій.
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Паніотто В.
Київський міжнародний інститут соціології, Національний університет
«Києво-могилянська академія» , Україна
ЧИННИКИ ЩАСТЯ І СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ1.
Перші спроби вимірювання і моделювання рівня соціальної
напруженості здійснювалися в Україні ще 30 років тому, в кінці 1980-х років.
Зокрема, такі роботи здійснювалося співробітниками сектора проблем
моделювання соціальних процесів Інституту соціології НАН України в ході
виконання науково-дослідної теми сектора "Проблеми проектування
процесів формування і задоволення соціальних потреб населення великого
регіону на основі комп'ютерних моделей" з 1989 по 1991 рік. Для
вимірювання соціальної напруженості пропонувався індекс, який складався
зі зваженої суми задоволеності населення тими чи іншими потребами. Вага
кожної потреби вимірювався як коефіцієнт вкладу (коефіцієнт парної
регресії) задоволеності тієї чи іншої потреби в задоволеність життям в
цілому. Можливим варіантом вимірювання значущості потреби є також
коефіцієнт вкладу задоволеності тієї чи іншої потреби в рівень щастя. Таким
чином рівень щастя (чи нещастя) зв'язується з рівнем соціальної
напруженості.
З 2001 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) вимірює
почуття щастя населення України, що дозволяє не тільки відслідковувати
зміни, але і виявляти чинники, що вплинули на відчуття щастя. Ми
використовуємо дані щорічних опитувань (за винятком 2004 року), щоб
описати динаміку рівня щастя населення України (16 опитувань, в кожному
з них проведено интерв»ю з приблизно 2000 респондентів). Дані з 2001 по
лютий 2014 року репрезентативні для усього дорослого (18+) населення
України. Дослідження ж, що проводяться з лютого 2014 року, є
репрезентативними для дорослого населення України, але без окупованих
територій (Криму і частини Донецької і Луганської областей, які знаходяться
за межами контролю України). Для того, щоб виміряти рівень щастя, ми
використовуємо пряме запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою
людиною?» З відповідями «так», «скоріше так, ніж ні», «і так і ні», «скоріше
ні, ніж так» і «ні».
Ми розглянемо два типи факторів, що впливають на рівень щастя.
Перш за все, це фактори, що пов'язані з реальністю: такі, як соціальнодемографічні чинники і рівень добробуту. Однак, на поведінку людей
впливає не тільки сама реальність, але і ії сприйняття (дослідження
В.Гімпельсона і Д.Треймана показують, наприклад, що сприйняття
нерівності є більш важливим, ніж сама нерівність). Тому ми вивчаємо також
1

У тезах використані матеріали Ю.Сахно
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вплив сприйняття ситуації, зокрема, вплив задоволеності різними
сторонами життя (чи рівнем забезпеченості тих чи інших потреб) на відчуття
щастя (задоволеності сім'єю, роботою, рівнем безпеки, тощо).
З 2001 по 2010 рік відсоток населення, що вважає себе щасливим зріс
з 38% до 65%, далі знизився до 58% (у 2013) і до 54% (у 2016).
Порівняння ситуації до анексії Криму та війни на Донбасі з ситуацією в
наш час показує, що основні чинники щастя є досить стабільними. Зокрема
це:

здоров'я - щастя тісно пов'язане з задоволеністю власним
здоров'ям;

вік - молоді люди в середньому щасливіше, ніж старше;

сім'я і близькі стосунки - задоволення інтимними стосунками і
сімейним життям - один з найбільш значущих чинників щастя для всіх років
моніторингу; менше пощастило тим, хто не в шлюбі або втратили партнера;

рівень матеріального благополуччя - люди з кращою
фінансовою ситуацією значно щасливіші, ніж бідні;

освіта – вищий рівень освіти збільшує імовірність того, що
людина буде задоволена життям і почуватиметься щасливою;

робота - задоволеність своєю роботою (що залежить як від виду
діяльності, так і від рівня оплати) є важливим чинником щастя;

можливості для самореалізації – на почування щасливим
впливають не лише нинішній стан речей чи минулі досягнення, але й
наявність перспектив і очікування від майбутнього.
В доповіді будуть також наведені індекси соціальної напруженості, але
пов‘язати їх з прогнозуванням поведінки проблематично через відсутність
адекватних математичних моделей.
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МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Аза Л.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
НАПРУЖЕНОСТІ
Останніми роками спостерігається помітна категорізації соціальних
об‘єктів в умовах міжетнічної взаємодії, внаслідок чого соціальні і культурні
відмінності часто–густо сприймаються в термінах етнічних категорій.
Причому соціальна категоризація, як явище, проблематизується саме тоді,
коли виділені категорії наповнюються емоційним, оцінним змістом. Тому,
мабуть, зовсім не випадково для опису соціальних процесів усе частіше
почали застосовувати етнічні категорії.
В умовах кризи і нестабільності суспільства етнічність часто- густо
стає доволі ефективним способом політичної мобілізації. Але важливим є
інше - з якими установками вирішується проблема усунення можливої
конфронтації етносів? Одна справа, коли йдеться про раціоналізацію
етнічної свідомості і становлення такого типу націоналізму, який здатний
знижувати рівень міжетнічної напруги, орієнтуючись на зміцнення
громадянської нації. А інша – установка на легітимацію ірраціональних
елементів етнічної свідомості. Більше того, зростаюча соціальна
напруженість і сама по собі може провокувати загострення міжетнічних
суперечностей, які часом розглядають як пострадянський синдром, що
уможливлює збереження етнічного компоненту конфліктогенності, а часом,
як реакцію на впливовість різних соціально-політичних чинників. Водночас
з-поміж детермінант посилення етноконфліктної напруги можуть бути і
дезорганізація соціальних інститутів, і формування специфічних патернів
взаємодії етносів тощо.
Не останню роль при цьому відіграють і моделі сприйняття
міжетнічних культурних відмінностей: зокрема, етноцентристська та
етнорелятивна. Перша включає заперечення культурних відмінностей,
захист власної культурної зверхності та мінімізацію відмінностей. Друга,
навпаки – прийняття існуючих міжкультурних відмінностей, адаптацію до
інших культур та інтеграцію до поліетнічного простору. Якщо докладніше
проаналізувати кожний з наведених варіантів, то стає зрозумілим, що при
запереченні етнокультурних відмінностей стратегія будується переважно на
12

витискуванні культурної різноманітності з соціального простору. Оскільки
даний процес супроводжується неприйняттям іншокультурних цінностей і
норм поведінки, то зрештою це призводить до порушення прав носіїв
певних культурних традицій, їх наслідування. А, скажімо, захист власного
культурного поля хоча й передбачає наявність інших культурних традицій,
проте не позбавлений відчуття загрози. Причому етнокультурні відмінності
тут тісно переплітаються з соціальними проблемами, що породжуються
політичними чинниками, виражаючись проявом бінарного відношення ―свої‖―чужі‖. На цьому тлі мінімізація відмінностей безумовно виглядає більш
конструктивною, оскільки приймає етнокультурні відмінності, щоправда з
одним застереженням – внутрішня ціннісна змістовність культур може
залишатисяся недоступною для сприйняття іншими.
У процесі міжетнічної комунікації важко переоцінити і роль дискурсу.
Причому, якщо уважно його проаналізувати, то не можна не помітити, що
на сьогодні достатньо чітко позиціонують ―мова злагоди‖ і ―мова ворожнечі‖.
Поза сумніву, що за такого розкладу найбільш толерантною є ―мова
злагоди‖, за допомогою якої взаємодія етнічних груп і етнічних культур
розглядається з позиції їхнього взаємозбагачення та розвитку. У той час, як
із зовсім іншою метою використовується ―мова ворожнечі‖. Вона, як
правило, несе дискримінаційні, негативістські висловлювання і визначення
стосовно тих чи інших етнічних груп. Більше того, в окремих випадках вона
навіть може містити заклик до насильництва. Невипадково однією з
характеристик цієї ―мови‖ є страх ―чужих‖, здатний породжувати ―образ
ворога‖.
Етнічна
інтолерантність
часто–густо
взаємопов‘язана
з
гіперетнічністю, що є однією з форм етнічної самосвідомості. Утім
занепокоєння викликає не зростання етнічної самосвідомості, як такої,
зважаючи на позитивність багатьох її моментів, а можливість прояву її
агресивних форм. Тому, враховуючи реальну ситуацію в суспільстві,
важливо розглядати інтолерантність не лише з точки зору категорій
фрустрації (зокрема, агресії), але й доповнювати цей аналіз концептом
зростаючих соціальних претензій і конкурентних відносин на тлі економічної
і політичної нестабільності суспільства.
За цієї обставини, розгляд етнічності, безперечно потребує селекції з
точки зору моральної оцінки ―бажане–небажане‖, зважаючи на досить
широкий спектр її дії. А це не лише нетерпимість, ігнорування, але й
толерантність, цілковита повага тощо. І оскільки зазначене є досить
важливим в процесі міжетнічної комунікації, слід враховувати їх змістовну
наповненість, яка, як виявляється, може набувати зовсім різного
забарвлення в одній і тій же формі. До того ж за багатьма оцінками стоять
етичні й моральні принципи самого суспільства. Скажімо, нетерпимість або
негативна дискримінація в моральному плані, як правило, наштовхуються
на засудження і відторгнення. І, якщо у даному випадку важко припустити
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наявність якоїсь іншої альтернативи, то ігнорування етнічних відмінностей,
з морально–етичних позицій, можна розглядати і як прояв байдужості. Або
взяти, наприклад, позитивну дискримінацію, що насправді означає намір
легітимувати соціальну значущість диференціації через її визнання та
подолання негативних наслідків. Утім, намагання застосувати зазначені
підходи до розгляду етнічних відмінностей не звільняє їх від суперечностей,
внаслідок постійного супроводу варіативності ―позитивного–негативного‖,
―бажаного–небажаного‖.
Отже, аналізуючи особливості міжетнічної взаємодії, важливо:
1. Враховувати роль етнічності та етнічної ідентичності в розробці
інтеграційної стратегії суспільства.
2. Вчасно виявляти джерела виникнення і можливості регулювання
етнічної конфліктності, зважаючи на стан соціальної напруженості в
суспільстві.
3. Усвідомлювати необхідність постійного аналізу міжетнічних
відносин, виявлення тенденцій їхнього розвитку.

Андрейко І.С.
Рівненський інститут Київського університету права, Україна
Постельжук Я.В.
Дубенська філія Відкритого міжнародного університетурозвитку людини
«Україна», Україна
Гусь Т.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,
Україна
СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДЛЯ
ВСІХ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
Здоров‘я стало ведучим пріоритетом сучасного суспільства, а його
збереження та покращення – стратегічним завданням сталого розвитку всіх
країн світу. Прагнення людей мати гарне здоров‘я посідає провідне місце в
рейтингу життєвих цінностей поряд з благополуччям дітей та матеріальним
добробутом, міцною сім‘єю.
Аналіз результатів національного моніторингу Інституту соціології НАН
України дозволяє зробити висновок про високий рівень актуальності для
українського населення покращення стану здоров‘я. Так, за висновками
А. О. Ручки, здоров‘я виступає одним з основних елементів такого
ціннісного синдрому як безпека (вітальні цінності), який в Україні
знаходиться на першому місці серед інших ціннісних синдромів –
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соціального комфорту, самореалізації, демократії та ін. [1: с. 212]. Вивчення
потреб населення України дозволило Ю. І. Саєнко зробити висновок про те,
що найбільшу важливість для населення України мають ті потреби, які
пов‘язані з підтримкою здоров‘я – це можливість гарно харчуватись
(відповідно до власних смаків), повноцінно відпочивати та проводити
дозвілля, отримувати необхідну медичну допомогу [2: с. 330-332].
Зростання впливу агресивних факторів середовища, в яких існує
сучасна людина, можна умовно розділити на екологічні, техногенні,
економічні,
політичні,
криміногенні,
соціально-психологічні.
Вони
актуалізують не тільки подальший розвиток медицини та боротьби з
патологіями здоров'я, а й стимулюють розвиток профілактичної медицини,
соціальної гігієни, сфери рекреації та оздоровчого спорту.
Збереження та захист здоров'я все більше стає надіндивідуальною,
інституціональною, соціетальною та глобальною проблемою. З точки зору
доктора медичних наук Л. М. Юр‘євої, величезний травмуючий ефект для
здоров'я людей мають історичні, соціокультурні фактори, якими можуть
бути війни, революції, радикальні реформи, різке падіння рівня життя,
посилення експлуатації людини, репресії, зміна ідеології в суспільстві,
зіткнення з різними формами насильства та агресивності, техногенні
катастрофи. Вони призводять до серйозних розладів психіки та поведінки,
поширенню психічних епідемій, релігійного фанатизму, зростання
самогубств [3: с. 207-256].
Таким чином, забезпечення і досягнення здоров'я окремих людей
можливо в контексті оздоровлення середовища їх існування – суспільства.
Тому лікування людини не може бути успішним без лікування суспільства.
Так, американський філософ Алан Уоттс зазначає: «Психотерапевт зовсім
не розв‘язує протиріч, від яких страждають його пацієнти, бо психотерапевт
є офіційним представником «хворої» системи відносин» [4: с.45].
Особливу загрозу представляють малорухомий спосіб життя, поряд із
незбалансованим харчуванням, вживанням наркотичних речовин та
палінням. Вони виступають провідними факторами поширення та
домінування неінфекційних хвороб як основних патологій здоров‘я та
смертності в більшості країн світу. Так, за даними ООН, на початку нового
тисячоліття на неінфекційні хвороби в світі припадало майже 60% із
загального числа смертей і 47% загального тягаря хвороб [5]. Це такі
захворювання як серцево-судинні патології, діабет (типу 2), онкологічні
хвороби та інші. В даному аспекті оптимальний для здоров‘я режим
фізичної активності поряд із раціональним харчуванням, психогігієною,
подоланням шкідливих звичок розглядаються фахівцями як основні та дієві
методи профілактики неінфекційних хвороб, важливим напрямом реалізації
стратегії здоров‘язбереження в сучасних умовах [6; 7: с. 404, 415-422].
В листопаді 2016 р. Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію
розвитку системи громадського здоров‘я на період 2017-2020 рр., яка
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визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи
громадського здоров'я з метою формування та реалізації ефективної
державної політики для збереження та зміцнення здоров'я населення,
збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження
захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до
здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства [7].
Зауважимо, що здоров‘я людини, його захист у формі медичної
допомоги та профілактика захворювань виступають актуальними
проблемами соціального розвитку не тільки для українського суспільства, а
й для всіх країн світу. Стратегія здоров‘язбереження знайшла відображення
в таких документах ООН та ВООЗ як «Всесвітня Декларація по охороні
здоров‘я» (1998 p.), «Здоров‘я – 21. Основи політики досягнення здоров‘я
для всіх в Європейському регіоні ВОЗ» (1999), «Декларація тисячоліття
ООН» (2000 p.), Програма ООН «Цілі в області сталого розвитку» (20162030 рр.).
Отже, рівень та якість життя, культура здоров'я і здорового способу
життя людини є базовими факторами, що визначають її стан здоров'я,
активне довголіття, тривалість життя. Формування здоров'я людини, його
збереження і зміцнення виступає провідною стратегією процесу управління
соціальним здоров'ям на глобальному, національному, інституціональному
та індивідуальному рівнях, знаходиться у фокусі сучасної соціальної
політики щодо досягенення благополуччя для всіх.
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Бабенко C.C.
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Україна
ПОДВІЙНА СОЦІАЛЬНА РЕІНТЕГРАЦІЯ:
КРИМСЬКІ ТАТАРИ В УКРАЇНІ ДО ТА ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ 2014.
Останні три роки дослідницька увага до тематики соціальної інтеграції
українського суспільства набуває нового фокусу у зв'язку із подіями
порушення територіальної цілісності України анексією Криму Російською
Федерацією, військовими діями та створенням непідконтрольних областей
східної України т.зв. ДНР та ЛНР, які точаться з 2014 року дотепер, що
ускладнює аналіз ситуації обмеженням доступу до отримання інформації та
респондентів, викривляє дані за умов відсутності свободи слова на
непідконтрольних територіях.
Порівняльне дослідження особливостей соціальної інтеграції
кримських татар як корінного народу Криму, який за часів СРСР (у 1944 р)
був повністю депортований з Криму й отримав офіційну реабілітацію та
можливість повернутись на батьківщину тільки у 1989 р., складається з
соціальної інтеграції в локальні громади Криму під час репатріації
(повернення) до Криму у 1990-ті та елементів соціальної реінтеграції в
українське суспільство різних локацій як вимушено переміщених осіб (ВПО)
після анексії Криму у 2014 р.
За результатами дослідження соціальної інтеграції кримських татар в
Україні (Криму) 2006-2007 р. [1] кримським татарам доводилось долати
додаткові обмеження та труднощі, пов'язані як із переїздом у часи
пострадянської соціально-економічної кризи з галопуючою інфляцією та
дефіцитом (товарів, робочих місць, своєчасної виплати заробітку, житла
тощо), так і з досить ворожим ставленням локального населення, яке
бачило конкуренцію за обмежені та недоступні ресурси (земля, житло,
робочі місця), а також необхідність долати кримським татарам
розповсюджене ярликування їх як "ворогів та зрадників у часи ВВВ",
стереотипічність сприйняття та нетолерантність локальних спільнот до
іншості в культурі, релігійності (іслам), мові, традиціях та історичної пам'яті,
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які суттєво відрізнялись від локальної спільноти – російськомовної та
вихованої на радянському варіанті історії як єдино вірному.
Закритість локальних громад та місцевих органів влади АРК до
включення кримських татар як у органи самоврядування так і в органи
державного управління призвело до суттєвої внутрішньої соціальної
інтеграції групи на рівні як етнічного підприємництва, так і створення
паралельних
структур
самоуправління
(Меджліс
та
Курултай
кримськотатарського народу), а також більш сильну громадянську
ідентичність із Україною, підтримці на загальнонаціональних виборах
центрістсько – національних сил (від Народного Руху України за лідерством
В.Чорновола до Нашої України В.Ющенка), що суттєво відрізнялось за
загальнокримськими електоральними уподобаннями (КПУ та соціалістичні
партії, згодом Партія регіонів).
Тож, проукраїнська позиція (та певною мірою насторожені настрої до
РФ як наступниці СРСР та імперської політики щодо "малих народів") з
одного боку, та намагання максимально інтегруватись в локальні спільноти
та органи влади АРК – з іншого, створили лінію першого рівня "розколу"
всередині кримськотатарського народу після анексії Криму у 2014 р.,
перетворивши активну проукраїнську частину кримських татар на ВПО в
Україні, та розділивши тих, хто залишився в Криму на (1) тих, хто прийняв
умови російської анексії, увійшов в органи держуправління Криму та змінив
позицію на проросійську, (2) тих, хто залишившись у Криму притримується
нейтральної позиції ("я людина аполітична, різниці немає чи Крим
український, чи російський, простій людині однаково вижити дуже важко")
або (3) тих, хто залишився у Криму та продовжує дотримуватись
проукраїнських позиції, підпадаючи під переслідування російських
спецслужб. Відповідно, соціальна реінтеграція стосується з одного боку,
тих, хто переїхав на тимчасове проживання в Україну (ВПО) у локальні
спільноти, з іншого боку, тепер реінтеграція є викликом до
кримськотатарського народу як спільноти, яка має ідеологічні, політичні та
поведінкові розколи щодо анексії Криму та потребує об'єднання народу.
Лідери думок кримськотатарського народу, за результатами дослідження
2014 та 2016 років (за участю авторки)2 занепокоєні розпорошенням народу
не тільки територією України, але й частковою еміграцією за кордон за
підтримки діаспори (переважно, Туреччина, США), і, незважаючи на стійку
установку на повернення до Криму як історичної батьківщини, із плином
часу успішна соціальна інтеграція на нових місцях проживання, а також
невизначеність умов та термінів повернення Криму до складу України, може
2

Міхеєва О.К.(2014) "Present Ukrainian refugees: Main Reasons, Strategies of Resettlement,
Difficulties of Adaptation", Середа В.В.(2016) "Displaced cultural spaces: current Ukrainian
refugees", звіти за URL: http://sociology.ucu.edu.ua/projects/contemporary-idps/
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суттєво ускладнити можливості повернення для людей та родин. Також із
плином часу стратегії та практики інтеграції локального населення та
кримськотатарських громад в анексованому Криму ведуться із пріоритетом
масового заселення Криму росіянами з РФ, та витисненням незгодних із
окупаційним режимом та проукраїнські налаштованих до еміграції,
фактично змінюючи склад населення Криму на більш лояльний до режиму
та створення умов для асиміляції (відсутність інших мов навчання в школі
та внз, вилучення з бібліотек іншомовної літератури та цензурування
Інтернету(закриття доступу на українські та закордонні сайти),
пропагандистське ТБ й закриття доступу до неросійських телеканалів.
Порівнюючи процес соціальної інтеграції кримських татар до та після
анексії Криму у 2014 р., за результатми аналізу глибинних інтерв'ю з ВПО з
Криму (кримських татар) можна зазначити, на відміну від структурних
бар'єрів та переважно негативних установок локальних кримських спільнот
у 1990-х, процес соціальної реінтеграції у 2014-2016 в українські локальні
громади відзначались структурною нейтральністю (немає ані бар'єрів, ані
підтримки), та переважно позитивним ставленням та допомогою людей
локальних громад Львова, Києва, інших локацій. Також, важлива відмінність
полягає в тому, що у 1990-х через несприйняття та бар'єри локальних
громад кримські татари створили "паралельні структури" самоврядування,
бізнесу, освіти, оскільки переїзд сприймався як остаточне повернення на
батьківщину, тоді як переїзд на материкову Україну сприймається як
тимчасовий, тож і формат соціальної реінтеграції інший.
Список використаних джерел:
1. Nikolai Genov (Ed.) InterEthnic Integration in Five European Societies. Habmurg: Kramer, 2008. – 378 р.

Багаева Т.Л.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Украина
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ЧЕРЕЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ
ОПТИКУ
Социологи запаздывают в деле концептуализации брендинга,
«упустив момент», когда его бурно развивающаяся практика стала
самодостаточной, во многом дисфункциональной, трансформирующей.
Она описывается другими отраслями знания – экономикой
(маркетингом),
философией,
психологией,
культурологией,
коммуникологией, политологией лингвистикой.
Отсутствие в социологии синтезированной концепции относительно
брендинговой деятельности, «разорванность» интерпретаций объясняется
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незавершѐнность институционализации самой социологической науки,
которая проявляется в еѐ теоретическом плюрализме (признаки:
отсутствие общепринятого ядра, принципиальная нестыковка в языках
теоретического знания).
Работа «Брендинг в оптике социологии» построена фронтально –
через абсорбцию нового и концептуализацию социальных изменений,
которые
произошли,
переосмысление
имеющегося
тезауруса
социологической науки.
Практика познавательной деятельности вступает в конфликт с
теоретической оболочкой, ибо наблюдается несовместимость интерфейсов
теоретической и практической социологии. Коммуникационная технология
брендинга уже глубоко укоренилась в практике и накопила существенную
эмпирическую базу, что привело к неоформленной массе новых знаний, но
не позволило создать внятную теорию и не дало критериев, по которым
можно оценивать и легитимизировать полученное знание.
Поскольку интерпретационные поля стратегии брендинга, soft power,
relexive control, «стратегическое управление» и «управляемый хаос» в
определенных сегментах пересекаются
(особенности
управления
коммуникациями в полисубъектной среде, характеристики интегрирующей
функции, необходимость внедрения заданных смыслов, разнообразных
форм контроля, обратной связи и др.), то метод Bounty-модели,
предлагаемый социологией брендинга, может быть использован не только
для анализа брендинга.
1) Коммуникационные стратегии soft power, relexive control,
стратегические коммуникации (StratCom), «стратегическое управление» и
«управляемый хаос» в своѐм проявлении конгруэнтны брендингу. Они
имеют системный характер, который определяется: а) особенностями
управления коммуникациями в полисубъектной среде; б) характеристиками
интегрирующей функции; в) необходимостью внедрения заданных
смыслов; г) разнообразием форм контроля, обратной связи и
корректирования; д) практикой решений, принятых с опорой на интуицию.
2) Метод, способный предложить «дорожную карту» для анализа
социальной системы брендинга и продуктивный в интерпретации
морфологии коммуникативных стратегий soft power, relexive control,
«стратегическое управление» и «управляемый хаос», требует синтеза
междисциплинарных исследовательских парадигм и инструментария,
предлагаемого социологической наукой.
3)
Мультиинструментальный
подход
даѐт
возможность
социологической науке осуществить эпистемическую интервенцию в
области
политологии,
международных
отношений,
философии,
стратегических коммуникаций.
4) Суть коммуникационных стратегий брендинга, soft power, relexive
control и «управляемый хаос» в категориях социологии должна быть
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выявлена на основе интерпретации понятий «управление» и
«самоорганизация», представляющих ключевые функции системы.
Таким образом, налицо дилемма. С одной стороны, идут мощные
направленные потоки агрессивных по своей сути сообщений, генерируемых
активно применяемыми коммуникационными технологиями во имя
исполнения заданных (часто не проговариваемых) целей. В результате
действительность предстает перед социальными акторами искаженной
коллажем гипертекстов, фреймирующих их субьектность, подменяющих
реальность, ярко представляющих бренды, при том, что эта «яркость»
симулятивна. С другой стороны – социологическая наука запаздывает в
рефлексии данного явления. Автор привел доказательства, что именно
социологическая оптика является искомой «линзой», способной обеспечить
конгруэнтную отраженность интерпретациий коммункационных стратегий.
Список использованых источников
1. Defence strategic communications // The official journal of the NATO
Strategic Communications Centre of Excellence [Электронный ресурс]. –
Volume 1. - Number 1. - Winter 2015. – Режим доступа :
http://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategiccommunications-vol1.
2. Stone N. The management and practice of public relation/ N. Stone –
London: Macmillan Press Ltd, 1995.
3. Thomas T. L. Russia‘s Reflexive Control Theory and the Military/ T. L.
Thomas // Journal of Slavic Military Studies 17 – 2004 – Р.237-256
4. Thomas T.L. Russia‘s 21st century information war: working to undermine
and destabilize population / Defence strategic communications /T.L. Thomas //
The official journal of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence.
– Volume 1. – Number 1. – Winter 2015. – P.10-26.
5. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития/
В.Е.Лепский. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2010. – 280 с.
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Международного симпозиума 15-16 октября 2015 г., Москва / Отв. ред.
В.Е.Лепский - М.: «Когито-Центр», 2015. - 298 с.
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Бевзенко Л.Д.
Інститут соціології НАН України, Україна
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ПАРАДИГМІ
СКЛАДНОСТІ – СИСТЕМНІСТЬ І МЕРЕЖЕВІ ПРАКТИКИ
Парадигму складності (complexity theory) у даний момент можна
вважати одним з найбільш перспективних парадигмальних майданчиків для
продукування нових соціологічних теоретичних концепцій. І якщо іншій, не
менш популярній зараз практичній парадигмі в нашій соціології
приділяється вже досить багато уваги, то парадигма складності ще тільки
має продемонструвати свій евристичний потенціал. Але, з мого погляду,
найбільш плідна евристика лежить на перетині цих двох парадигмальних
установок. Зокрема, це можна побачити у роботі над такою проблемою, як
соціальна напруженість.
У найбільш загальному випадку під парадигмою складності розуміють
наддисциплінарну метатеоретичну установку, що задає особливу когнітивну
рамку в дослідженні складних систем будь-якої природи, включаючи
соціальні. Під складністю системи при цьому розуміють принципову
неможливість звести динаміку її проявів до суми ефектів, що їх
демонструють системні складові. Коротко – складність це неадитивність,
нескладеність.
Найбільш відомими у нас роботами в цій парадигмі (соціологічними й
методологічними) є роботи І.Валерстайна, Ф.Хейєка, Е.Ласло, Ф.Фукуями,
К.Майнтцера, Е.Морена, М.Моїсеєва, І.Пригожина й ін3.
Складність системи нерозривно пов'язана з її нелінійністю. Відповідно
– складність соціальних систем із соціальною нелінійністю. Основу
понятійної сітки нелінійного підходу як загальнонаукової когнітивної рамки
становлять такі поняття, як: самоорганізація, біфуркація, ентропія,
атрактивність, випадкова флуктуація. Різні соціологічні концептуалізації
в рамках парадигми складності можуть продукуватися на підставі адаптації
даної когнітивної рамки до специфіки соціологічного матеріалу.
Концептуалізація в цій парадигмі проблеми соціальної напруженості
як системної характеристики може бути успішною завдяки зверненню до
поняття соціальної ентропії. У системному плані поняття ентропії дозволяє
поєднувати макро- і мікрорівні системних подій. Відповідно, розуміння
соціальної напруженості як соціальної ентропії дозволяє побачити це явище
3

На сьогодні вивченню складних систем присвячено роботу цілого ряду наукових
співтовариств. Серед них: Інститут Санта-Фе (Santa Fe Institute, New Mexico, USA,
створений в 1984 р.); Інститут складних систем Нової Англії (New England Complex
Systems Institute, USA, 1996 р.); Європейське співтовариство складних систем (Complex
systems Society, 2004); Українське синергетичне співтовариство (2002). Усі вони не
обходять своєю увагою проблему соціальної складності.
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на трьох основних рівнях соціальної реальності, таких як: 1)
макросистемний; 2) практики мережевих взаємодій; 3) суб'єктивна складова
соціальної напруженості.
Можна навести ряд визначень соціальної ентропії-напруженості, які
будуть однаковими за смислом, але різними у формулюваннях.
Напруженість-ентропія це: 1) міра соціального хаосу; 2) міра
непередбачуваності поведінки соціальних суб'єктів (індивід, групи,
інституціональні структури); 3) міра неузгодженості дій соціальних суб'єктів;
4) міра розірваності, нещільності соціальної тканини (мережевих взаємодій).
Запропонований підхід до проблеми соціальної напруженості
дозволяє:
1) Зняти оціночне навантаження на поняття соціальної напруженості.
Напруженість, концептуалізована через поняття соціальної ентропії, це
нейтральна характеристика суспільства. Її рівень нелінійно впливає на міру
адаптивного потенціалу суспільства, його здатності відповідати зовнішнім і
внутрішнім викликам. Зміна рівня ентропії-напруженості (як в бік
збільшення, так і навпаки – у бік зменшення) може працювати як на позитив
(розвиток суспільства в еволюційному ключі), так і на негатив – стагнацію,
занепад, дестабілізацію, непередбачуваність, розпад.
2) Можливість об'єднати різні розуміння напруженості, які є в
підходах:
структурно-функціональному,
конфліктологічному,
теоріях
революцій, суб'єктивістському (психологічному), теорії соціального стресу.
3) Можливість об'єднати мікро- і макрорівні соціальної реальності,
пов'язати об'єктивну й суб'єктивну напруженість через поняття ентропії.
4) Можливість не виокремлювати різні типи напруженості –
міжетнічну, політичну, економічну, релігійну, мовну і т.д. Це все тільки
фактори, що збільшують (або зменшують) загальну соціальну ентропію.
Важливим у рамках парадигми складності є неадитивність цих і багатьох
інших факторів впливу на рівень соціальної ентропії-наруженості. Це
накладає серйозні обмеження на можливість побудови однофакторних
моделей зміни рівня соціальної напруженості. Різні фактори можуть
непередбаченим чином сполучатися в підсумковому рівні напруженостіентропії.
Загальні закономірності поведінки складних нелінійних систем [2;3;4]
дозволяють (див. таблиця) відобразити зв'язок рівня системної соціальної
ентропії-напруженості (рядок 1) з мірою стабільності системних станів
суспільства (рядок.2), а також малюнком мережевих практик взаємодії
(рядок 4). Тут же, у відповідних рядках, ми можемо побачити, як з цим
пов‘язані механізми системного регулювання рівня соціальної ентропії
(рядок 3), стратегії пошуку виходу з ситуації напруги (суб‘єктивні і
колективні) (рядок 5) та наявні концепції соціальної напруженості (рядок 6).
Більшість відомих і можливих соціальних технологій – це технології
управління соціальною ентропією. Запропонована концепція дозволяє
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стверджувати – успішність усіх технологій суттєво залежать від того стану, у
якому суспільство актуально перебуває. Спрямованість на зменшення
ентропії не є однозначним позитивом. Крім того, один і той же механізм
управління (фактор впливу) в ситуації стабільності може не виявити
істотного впливу на рівень ентропії (малий сплеск, який пройде
непоміченим), а в ситуації, близькій до критичної, призведе до швидкого
ентропійного зростання і виходу на точку біфуркації, необерненості та
непередбачуваності суспільної динаміки.
Рівень соціальної
ентропіїнапруженості
(умовно)

0 - 20%,

20%-- 35-40%

- понад 35-40%

Міра стійкості
суспільства

Стабільність,
незначні
одиночні
відхилення

Нестабільність 1-го
роду, Локальні
напруженості.
Коридор еволюції,
реформ і розвитку,

Нестабільність 2-го
роду Біфуркація,
непередбачуваність
революція, Майдан.

3

Механізми
системного
реагування на
виклики

Низька
адаптивна
спроможність,
може існувати
лише в
закритому
середовищі без
викликів

Негативний
зворотній зв‘язок,
адаптація

Позитивний
зворотній зв‘язок,
біфуркація.
Чутливість до
випадкових
флуктуацій

4

Міра нормативної
різнорідності,
ступінь стійкості
мережних практик

Одноманітність,
Стійкі норми,
повторюваність
практик

Помірна
різноманітність,
Рухливі норми,
Помірна, локальна
нестійкість практик
Об'єднання за
принципом
подібності
проблеми.
Локальні
солідарності,
Конструктивний
конфлікт.

Занадто велика
різноманітність,
аномія, Плинність
мережних відносин і
практик
Протестні масштабні
солідарності.
Непередбачуваність
і позірна
іраціональність в
електоральній
поведінці,
Революція, Майдан.

Структурнофункціональне
розуміння

Конфліктологічне
розуміння, теорії
революцій

1

2

5

Стратегії виходу
із ситуації
напруженості. Від
індивідуальних до
колективних

6

Адекватні
теоретичні
підходи

Біографічне
вирішення
проблеми
(індивідуальний
рівень - від
конструктиву
до деструктивну)
Психологічний
підхід, Теорія
соціального
стресу
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СТРАХИ СУЧАСНОГО КИЇВСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
Життя в мегаполісі вельми впливає на психологічний стан людини,
але подвійне навантаження на психіку виявляється під час різких
соціальних трансформацій, кризових періодів в розвитку суспільства. Отож
соціально-психологічне самопочуття столичної молоді, її страхи та тривоги
не можуть бути всебічно розглянуті поза зв‘язком із особливостями
кризового соціуму, яким є нині Україна. Атмосфера невизначеності сприяє
розповсюдженню почуттів тривоги та емоцій страху, що опосередковано
впливає на вибір особистістю тих чи інших життєвих стратегій, визначає її
настрої та корегує поведінку. Соціальні страхи традиційно аналізуються у
таких вимірах: 1) як емоції, індивідуально-психологічні стани та 2) як
феномен колективної свідомості, як підвид соціальних настроїв, що зазнає
суттєвого впливу соціальної структури. У цьому контексті страх можна
розглядати як показник небезпек – реальних чи потенційних – в даному
конкретному суспільстві. Зазначимо також, що іноді мають місце
ірраціональні або придушені страхи. Натомість деякі види страхів
спонукають особу до раціональної поведінки. Рівень поширеності страхів є
одним з важливих індикаторів стану суспільства, соціально-економічних та
політичних змін в країні.
Емпіричною базою роботи є дані соціологічного опитування
«Безпекова ситуація в м. Києві», що проведене нами протягом жовтня –
листопада 2016 року серед студентів 5 київських вишів. Вибіркова
сукупність (N=512) містила 49,1% чоловіків та 50,9% жінок, що в цілому
відповідає генеральній сукупності. У цьому повідомленні ми аналізуємо
відповіді респондентів на питання «Якого роду страхи Ви відчуваєте
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сьогодні найчастіше?». Перелік складався з 14 різновидів сучасних страхів.
Як показало дослідження, рівень тривожності та непокою серед київських
студентів можна визначити досить високим: абсолютна більшість опитаних
відчувають ті чи інші страхи у повсякденному житті. Лише 5,5%
респондентів вказали в анкетах, що нічого не боїться (щоправда, із
переліченого соціологами).
Найпоширенішим страхом сучасного київського студентства є
проблеми з працевлаштуванням за спеціальністю (48,1% опитаних). Високе
місце в рейтингу страхів займають такі: страх не розкрити свої здібності,
таланти (43,2%) і страх серйозно захворіти (39,4%). Четверте місце у
рейтингу страхів посів страх щодо можливого загострення конфлікту на
Сході України (31,8%), п‘яте місце – страх не влаштувати особисте життя
(29,2%). Кожен четвертий респондент (25,4%) боїться стати жертвою
злочину, майже кожен п‘ятий (21,7%) – бути відрахованим з вишу. Дальнє
коло страхів складають побоювання щодо обмежень з боку держави, що не
дозволять жити як забажається (17,8%), страх залишитися без стипендії
(15,8%), острах постраждати від нещасного випадку (аварії, пожежі) (14,8%),
побоювання здаватися лузером в очах оточуючих (14,2%). Ряд варіантів
страхів не знайшли широкого розповсюдження у студентському середовищі
– щодо відмови у візі в іноземному посольстві (10,7%), несплати кредиту
(5,3%), а мінімальну тривогу серед київських студентів викликає ситуація
прилюдного висловлювання своїх політичних поглядів (3,7% респондентів).
При аналізі отриманих результатів виявлено різницю у відповідях
респондентів, що належать до різних соціально-демографічних груп
(alpha = 0,05). Так, переважно жіночими страхами виявилися страх
постраждати від нещасного випадку і страх стати жертвою злочину – так
відповіли 31,3% та 32,2% жінок проти 18,3% та 8,1% чоловіків. Також жінки
частіше страхаються серйозно захворіти (45% проти 32,1% чоловіків),
побоюються проблем із працевлаштуванням за спеціальністю (53,5% проти
42,7%), не розкрити свої здібності (48,4% проти 37,4%). Питома вага тих,
хто нічого не боїться з перелічених загроз, вища серед чоловічої підвибірки,
ніж серед жіночої (8,9% проти 2,3%).
Дослідження показало, що фактор типу проживання корелює з низкою
соціальних страхів. Особи, котрі проживають у гуртожитку, частіше
побоюються проблем із працевлаштуванням за спеціальністю (53,4%), ніж
ті, які мешкають у квартирах (43,8%). Перші також частіше артикулюють свій
страх залишитися без стипендії (22,5% проти 10,7% відповідно). Проте
«столичні» молоді люди, які є більш адаптованими у великому місті, більше
засмучені страхом не розкрити свої здібності, таланти (49,1%) порівняно з
«гуртожитниками» (36,8%). Єдиний різновид страху, стосовно якого
спостерігається статистична значима відмінність за матеріальним рівнем
студентів – це страх обмеження з боку держави. Носіями цього страху
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частіше виступають незабезпечені студенти, ніж забезпечені (21,5% проти
13%).
Вилучивши з аналізу сукупність осіб, які нічого не бояться, виявилося,
що з 14 запропонованих альтернатив київський студент обирає в
середньому 3,4 різновидів страху. Одну альтернативу обрало 11,7%
опитаних, дві – 21,3%, три – 28%, чотири – 15,9%, 5 – 11,7%, 6 і більше –
11,4% респондентів. На підставі аналізу коефіцієнтів кореляції Юла та
їхньої статистичної значимості (alpha = 0,05), які обчислені для таблиць
сполучень загального масиву відповідей, виявлено види страхів, що сильно
поєднуються між собою, зокрема: страх стати жертвою злочину та
постраждати від нещасного випадку (Q = 0,69; se = 0,07; 95% СI: 0,55-0,82);
страх постраждати від нещасного випадку та серйозно захворіти (Q = 0,69;
se = 0,07; 95% СI: 0,55-0,83); страх стати жертвою злочину та серйозно
захворіти (Q = 0,60; se = 0,07; 95% СI: 0,47-0,74). Страх привселюдно
висловлювати свої політичні погляди корелює з побоюванням щодо
обмежень з боку держави, що не дозволять жити як забажається (Q = 0,57;
se = 0,16; 95% СI: 0,25-0,89).
Сучасним київським студентам варто налагоджувати саморганізаційні
мережі для протистояння загрозам мегаполісу, а не замикатися в
самотності, вчитися керувати власними страхами, посилювати особисту
безпеку, виробляти адекватні реакції на ризики сьогодення. Враховуючи, що
суб‘єктивні оцінки не завжди адекватно відбивають реальність, у подальших
дослідженнях є сенс зіставити інтенсивність страхів з низкою об‘єктивних
показників.

Бойко Н.Л.
Інститут соціології НАН України, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА ТА МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ – КОГНИТИВНИЙ ЗАСІБ
ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Сучасне суспільство важко уявити без новітніх ІКТ. Вплив Інтернеттехнологій на політичні, громадянські, соціальні суспільні процеси з кожним
роком стає все вагомішим. Шалена популярність соціальних мереж серед
інтернет-спільноти робить їх невід‘ємною частиною сучасного суспільства.
Неважко, наприклад, згадати, що революційні події 2013 р. в Україні
розпочалися з допису відомого блогера в соціальній мережі Фейсбук.
Ігнорування подібного впливу значно послаблює позиції та можливості як
конкретного громадянина, спільноти, так і певного регіону, країни.
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Результати наших багаторічних досліджень динаміки та особливостей
Інтернет-практик українських користувачів засвідчують, що українці
нарощують інтернет-активність попри будь-які політичні, економічні кризи та
негаразди, які відбуваються, як всередині країни, так і за її межами
[див.детальніше: 1]. Так, наприклад, дослідження інтернет-практик
українців в умовах соціально-політичної деструкції засвідчують суттєві зміни
якості інтернет-активності користувачів. Значно збільшується емоційнозабарвлена неформальна он-лайн комунікація, обговорення політичногромадянської проблематики на сайтах та в соціальних мережах [2: 490491]. Занадто емоційна реакція користувачів мережі Інтернет на соціальнополітичну інформацію, яку вони отримують, спілкуючись в соціальних
мережах, реагуючи на популярні пости лідерів думок та на коментарі інших
користувачів, може сприяти нарощуванню агресивності, зменшенню
толерантності, бажання співчувати та критично сприймати інформацію.
Деструктивні емоційні реакцій можуть сприяти зростанню соціальної
напруженості в спільноті, дестабілізації ситуації в країні. Емоційне збурення
та нарощування дестабілізуючого негативу в спілкуванні користувачів в
соціальних мережах, в реакціях на інформацію, яка подається в Інтернеті,
впливає на якість відносин як на міжособистісному, міжгруповому рівні, так і
на рівні взаємодії в суспільстві в цілому.
Розуміння причин і мотивації надання та розповсюдження інформації в
соціальних мережах, в Інтернет-публікаціях спроможне зробити
користувача більш критично мислячим у сприйнятті отриманої інформації,
уберегти від зайвої (в тому числі і негативної) емоційної реакції, яка
дестабілізує соціальні відносини. Інформаційно-медійна грамотність
користувачів Інтернету при сприйнятті соціально-медійної інформації
сприятиме також мінімізації соціальної напруженності при он-лайн та офлайн спілкуванні.
Вагомість впливу Інтернет інформації та інтернет-спілкування на
соціальні відносини та сучасні суспільні процеси підтверджує актуалізація
цих питань на рівні міжнародних організацій. Так, Міжнародна організація
ЮНЕСКО опублікувала головні положення п'яти запропонованих нею
правил щодо медійної та інформаційної грамотності. Традиційно
інформаційна та медійна грамотність розглядаються як окремі, різні
аспекти. Проте глобалізаційні зміни, різке збільшення впливу Інтернетмедіа, богерів, активних користувачів соціальних мереж на формування та
поширення інформації в сучасному світі вносить свої корективи. Стратегією
ЮНЕСКО стало об‘єднання цих двох аспектів у вигляді сукупності
компетентностей (знань, навичок та відносини), необхідних для життя і
роботи сьогодні. ЮНЕСКО намагається поєднати інформаційну та медійну
грамотність (Laws of Media and Information Literacy, MIL), виділивши спільні
для обох сфер поняття [3].
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MIL лежить в основі свободи вираження поглядів та інформації,
оскільки він дозволяє громадянам розуміти функції медіа та інших
постачальників інформації, критично оцінювати їх зміст і приймати
обґрунтовані рішення в якості користувачів і виробників інформаційного та
медіаконтенту.
Проблемою суспільств, що розвиваються є те, що деякі люди
перевантажені інформацією занадто, інші відчувають брак інформації.
Сучасна людина прагне до вільного самовираження, активної участі в
процесах
управління,
політичному,
громадянському,
культурному,
релігійному діалозі. MIL надає усім громадянам критично важливі
компетенції, щоб вижити в 21 столітті.
Принципи MIL від ЮНЕСКО: 1. Інформація, комунікація, бібліотеки,
медіа, технології, Iнтернет мають використовуватися суспільством
критично. Вони рівні за статусом, і жодне з цих джерел не варто вважати
більш значущим, ніж інші. 2. Кожен громадянин є творцем інформації/знань.
Кожен має право на доступ до інформації/знань та право на
самовираження. Медійна та інформаційна грамотність має бути для всіх - і
для чоловіків, і для жінок, - і тісно пов‘язана з правами людини. 3.
Інформація, знання та повідомлення не завжди є нейтральними,
незалежними чи неупередженими. Будь-яка концептуалізація, використання
і застосування MIL повинна зробити це твердження прозорим і зрозумілим
для всіх громадян. 4. Кожен громадянин хоче отримувати і розуміти нову
інформацію, знання і повідомлення та мати можливість на спілкування з
іншими, навіть якщо він не висловлює це прагнення. Їх права на це ніколи
не мають порушуватися. 5. Медійна та інформаційна грамотність не
набувається одномоментно. Це постійний та динамічний досвід і процес.
Його можна вважати завершеним, якщо він включає в себе знання, вміння
та установки щодо використання, створення та передачі інформації, щодо
медіа та технологічного контенту [4].
Значущість MIL підтверджує й той факт, що сьогоріч вже всьоме
відбуватиметься «Неділя ЗМІ та інформаційної грамотності» (the Seventh
Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID) Conference).
При цьому особливістю реалізації програми ЮНЕСКО є те, що велика увага
приділяється підготовці вчителів, щоб залучити їх до впровадження MIL в
процес навчання, надання їм відповідних педагогічних методів, навчальних
програм і ресурсів. Такий підхід надає надію на те, що новітні покоління
завдяки зростанню інформаційно-медійної грамотності будуть озброєні
сучасними навичками отримання та розповсюдження інформаційного
контенту, демократичними методами ведення дискусії та діалогу, зокрема і
в соціальних мережах – основному сучасному майданчику отримання та
розповсюдження інформації, висловлення власних думок та ознайомлення
з думками інших. Ведення соціального діалогу на високому рівні
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інформаційно-медійної грамотності безперечно сприятиме й зниженню
соціальної напруги в суспільстві.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ОЧОРНЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ
В СОЦІОЛОГІЇ
Очорнювання репутації (англ., character assassination, досл. «вбивство
персонажа») є «навмисним і сталим зусиллям, здійснюваним з метою
завдання шкоди репутації чи підриву довіри до індивіда. Соціальні групи та
інститути також можуть бути цілями очорнювання репутації». [1] Цей
концепт як об‘єкт академічного дослідження було вперше введено
Джеромом Девісом у 1950 році, у його збірці есе щодо «брудних»
(наклепницьких) політичних кампаній [2]. Відповідно, перші спроби вивчення
очорнення репутації мали місце саме у політичній сфері, що надалі
доповнювалися знаннями з царини соціальної психології.
Наприклад, Ендрю Фелпс зазначає [3], що «по структурі, очорнення
репутації вимагає для своєї реалізації наявності трьох сторін: агента
(«очорнювача»), громадськості (аудиторії), чия оцінка має бути змінена, а
також цілі (жертви)». Така структура частково нагадує комунікаційні моделі
(що містять передавача, засіб, приймача/аудиторію, ефект) [4], а також
наробки Ірвіна Гофмана, зокрема його «драматургічний підхід» [5] та
«стратегічну інтеракцію» [6], тим самим даючи змогу розглядати очорнення
30

репутації через можливість застосування суміжних підходів до аналізу
концепту в соціології. Так, драматургічний підхід передбачає [5]:
 віру в виконувану роль (тут: агентність «очорнювача»);
 «маску» - стандартний спосіб актора контролювати те, яким його або її
бачить аудиторія (проте, в даному випадку, маска ця надягається і на
жертву);
 драматичну реалізацію - це зображення тих рис актора, про які він
хоче, щоб аудиторія знала (і зображення «ганебних» рис жертви, в першу
чергу);
 ідеалізацію, адже спектакль часто демонструє ідеалізований погляд на
ситуацію для того, щоб уникнути плутанини (неправильного тлумачення) і
посилити інші елементи уявлення;
 підтримку експресивного контролю (актор повинен бути впевнений в
тому, що посилає правильні сигнали аудиторії);
 помилкові уявлення, котрі загрожують тим, що буде передано
неправильне повідомлення, бо аудиторія сприймає спектакль як щирий або
фальшивий, і артист (тут: «очорнювач»), відповідно, прагне переконати
глядачів у щирості уявлення (незалежно від того, є воно таким насправді чи
ні);
 містифікацію, що має на увазі приховування певної інформації для
збільшення інтересу публіки до актора / жертви, або щоб не нашкодити
виставі.
Драматургічність очорнювання репутації підтримується також тим
фактом, що підґрунтям очорнення репутації служить концепт «негативних
кампаній» (подекуди, чорного PR), де розрізняють два основних види
«реклами»: агресивну (націлену конкретно на підрив репутації жертви) та
контрастну (для виставлення агента/кандидата у вигідному світлі на фоні
«ганьби» жертви). [7] Це підтверджує подвійність маскування і драматичної
реалізації розігруваної «вистави».
Щодо стратегічної інтеракції, то будучи набором обмежень,
структурованих виборів, «ходів» та внутрішніх факторів, така взаємодія
створює підґрунтя для системи примусу й контролю. Цей контроль і
охоплює поле «репутації індивіда». Але ця репутація є локальною і
ситуативною, вона може змінюватися, адже базується на відповідності
очікуванням певної групи. Звісно, в деяких випадках, індивід «має право на
помилку», але у багатьох випадках ці помилки виправити складно, а
подекуди – неможливо (наприклад, для агентів ФБР, що втратили
прикриття, відомих політичних суб‘єктів абощо). [6: 35-46] «Вбивство
репутації» (character assassination) може прирівнюватися до соціальної
смерті індивіда, оскільки заподіяна моральна шкода, що веде за собою
засудження певних дій, може бути невиправною [8: 115] і призвести до
стигматизації.
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Як зазначає І. Гофман, «греки досягли успіху в розвитку різного роду
візуальних підказок - придумали термін «стигма» для опису тілесних знаків,
що був покликаний демонструвати що-небудь незвичайне або погане про
моральний статус означуваного ними індивіда». Нині ж, згідно його словам,
стигматизація в суспільному сенсі означає «вид відносин між неприйнятною
за мірками суспільства якістю і стереотипом – очікуване ставлення до нього,
що задає нездатності до повноцінного суспільного життя через позбавлення
права на суспільне визнання». [9]
До того ж, очорнювання репутації реалізується за допомогою
«нападів» у вигляді вербальних і невербальних атак, включаючи мовні
образи, чутки, оголошення, брошури, карикатури тощо. В результаті
кампанії по очорненню, окремі особи можуть перестати визнаватися їх
професійним співтовариством або членами їх соціального чи культурного
середовища. [8: 115] Арсенал соціологічних методів аналізу візуальної та
невізуальної інформації дасть змогу ширше охопити цей концепт та
продемонструвати його соціальний ефект не лише для конкретного індивіда
чи його/її групи, а й можливі глобальні наслідки зміни ставлення до
конкретних публічних персон, лідерів думок (а це може призвести до зміни
суспільних настроїв, зокрема в добу глобалізації та «інформаційного
суспільства» [10]).
Таким чином, перспективи дослідження очорнювання репутації в
царині соціології є значущими. Саме продумані соціологічні методи
дослідження та розроблені теоретичні підходи дозволять всебічно вивчати
цей концепт на різних рівнях: від мікро- до глобального, - і зосередити увагу
на соціальному впливі очорнення репутації та прогнозувати його наслідки як
для суспільства в цілому, так і для його окремих складових.
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
На сучасному етапі розвитку українського суспільства об'єктивно
зростає
значення
ефективного
соціально-правового
регулювання
суспільних відносин. Створення демократичної держави неможливо без
адекватного формування необхідної правової бази нової системи
управління.
В правовій, соціальній державі існує державний контроль та контроль,
з іншого боку, з боку громадськості, що передбачає те, що народ наділений
правами і спроможністю здійснювати такий контроль, можливістю для його
здійснення, і це закріплено на законодавчому рівні. Існування громадського
контролю в Україні як державі демократичній закріплено в Конституції
України та інших законах.
Високий рівень участі громадськості є необхідною умовою для
розвитку громадянського суспільства. Громадський контроль має декілька
форм, які закріплені на законодавчому рівні. Проте, на сьогоднішній день
склалося протиріччя між існуючими формами участі громадянського
суспільства в управлінні державними справами з одного боку, а з іншого –
недостатньою та суперечливою регламентацією в законодавстві, що
ускладнює розуміння можливостей громадськості.
У зв‘язку з викладеним виникає логічне питання: чи достатньою мірою
законодавством забезпечуються можливості здійснення громадського
контролю?
Перш за все, фундаментом у відповіді на поставлене питання
виступає Національна стратегія сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 роки [4], яка зумовлена необхідністю
створення державою сприятливих умов для розвитку громадянського
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суспільства, різноманітних форм демократії, налагодження ефективної
взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Інші, деталізовані нормативні акти пропонується дослідити за
допомогою контент-аналізу законодавчої бази на сайті Верховної Ради
України. З метою звуження кількості знайдених документів пошук має
здійснюватися за словосполученнями «громадські слухання», «громадське
обговорення» та «громадська експертиза», що відповідають за назвами
документів існуючим формам участі інститутів громадянського суспільства.
Дослідження законодавчої бази дає можливість зробити висновок, що
участь населення в процесі прийняття рішення і громадський контроль за їх
виконанням досягається шляхом використання наступних процедур:
– відкриті зустрічі з громадянами з різних питань;
– громадські слухання;
– громадські експертизи, експертизи законів, законопроектів та
соціально-економічних програм та ін.;
– робота експертних груп з окремих питань;
– регулярно діючі круглі столи, громадські ради;
– розвиток мережі цивільних правових консультацій, забезпечення
свободи доступу громадян до інформації та ін. [2].
Проте, всі ці процедури містяться в численних актах, з
термінологічними суперечностями та складнощами пошуку. В цілому,
відсутня єдина система громадського контролю.
Окрім нормативного закріплення слід також зазначити про просування
нових соціальних технологій, найбільш перспективних способів, методик і
практичних розробок, створених і апробованих в громадських організаціях.
Одним із таких способів є офіційні електронні громадські обговорення:
– Портал громадського обговорення законопроектів на офіційному
веб-сайті Верховної Ради, який створений на виконання рекомендацій Місії
Європарламенту. На даний момент цей портал працює в тестовому
режимі [3].
– У відповідності до міжнародних стандартів на сайті Кабінету
Міністрів України «Громадянське суспільство і влада» створено механізм
для спрощеного доступу громадськості до обговорень, що проводяться
органами виконавчої влади: сервіс «Громадське обговорення проектів
нормативно-правових актів» [5].
З метою усунення недоліків та вдосконалення системи громадського
контролю необхідно розробити єдиний консолідований документ, який
містив би регламентацію усіх форм громадського контролю, методичні
рекомендації щодо вивчення громадської думки та форми відповідальності
посадових осіб за неналежне реагування органів влади на результати
громадського контролю. Необхідність прийняття подібного роду документа
зводиться до того, що існує безліч різних нормативно-правових актів, які
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складно знайти, а отже застосувати. Ці акти відносяться до різних форм
громадського контролю, проте важко зрозуміти, на якій саме підставі
здійснюється конкретний вид громадського контролю у відповідній сфері.
Тому, розробка та прийняття єдиного комплексного нормативного акту
дозволить вирішити низку проблем та забезпечити більш широку участь
громадськості в державному управлінні.
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Гніт Ю. М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Процес глобалізації значно впливає на соціокультурну ідентичність в
полікультурному світі, є визначальним фактором виникнення її рис та
характеристик сучасної стадії розвитку. Незважаючи на те, що глобалізація
перш за все через економічну систему довгий час розумілася як один із
основних важелів впливу на суспільне життя, на даний час дослідники,
зокрема П. Бергер, М. Варгас Льоса, звертають увагу на культурні
параметри глобалізації, що є визначальним фактором соціальних
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трансформацій сучасного суспільства. Тож потрібно дати характеристику
соціокультурної ідентичності в умовах впливу глобалізації культури, щоб ці
знання можна було використати для порівняльних досліджень
пострадянських суспільств у вивчення ідентичності.
В обговоренні впливів процесу глобалізації вчені звертають увагу на
два його суперечливі наслідки. З одного боку, відбувається поширення
цінностей і способу життя переважно американської культури
(макдональдизація, кокаколонізація і т. д.), тобто мається на увазі процес
вестернізації. З іншого боку, глобалізація, ґрунтуючись значною мірою на
демократичних цінностях американської і західної культур, поширює ідеї
плюралізації та поваги до «іншого», в результаті зростає значення
унікальності власної культури (процес глокалізації) та особистого способу
життя. Тож теоретизування глобалізації йде довкола двох суперечливих
процесів, це вестернізації, що призводить до соціокультурної уніфікації, та
процесу глокалізації, що призводить до соціокультурної різноманітності.
В умовах впливу глобалізації соціокультурна ідентичність набуває рис,
котрі подамо детальніше:
‒ соціокультурна ідентичність як «множинна або багатоголоса»
ідентичність.
В
попередніх
типах
суспільствах
ідентичність
конструювалась теж з матеріалів різних доступних ідентичностей
(приналежність до різних соціальних груп), але водночас спостерігався
зв'язок між цими ідентичностями, тому соціолог міг сконструювати
стратегії стилів життя різних ідентичностей. Наприклад, маючи
інформацію про професійну зайнятість індивіда, можна було
передбачити його дохід, вподобання та дозвілля. В сучасному житті це
зробити
не
завжди
можливо,
тому що,
з
одного
боку,
«множинна/багатоголоса» ідентичність може включати ідентичності, що
не мають логічного зв‘язку, або є суперечливими, з іншого боку, така
ідентичність не є постійною, може змінитися.
‒ Соціокультурна ідентичність в сучасному світі є незавершеним проектом.
Ще П. Бергер, Т. Лукман в своїй праці «Соціальне конструювання
реальності»
піднімали
питання,
що
індивід
в
тогочасному
індустріальному суспільстві, не може відповісти на питання «Хто Я?»,
тобто підкреслювалися постійні соціальні зміни і відсутність життєвих
орієнтирів, що зумовлюють невизначеність ідентичності. Е. Гіденс,
З. Бауман фіксують, що в сучасному світі соціальні зміни все більше
інтенсифікуються, тому ідентичність характеризується мінливістю,
нестійкістю, пластичністю.
‒ Абсолютно новим матеріал для конструювання ідентичності виступає
віртуальний простір, що став можливим через нові електронні технології і
позбавляє фізичну співприсутність функції як необхідного елемента
комунікації. В таких умовах мігранти можуть підтримувати зв'язок зі
своєю національною культурою за допомогою мережі інтернет
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(дивлячись фільми, передачі, новини зі своєї країни). Також віртуальний
простір розширює рамки звичайного повсякденного спілкування. Це
також надає свободу, тому що індивід не обмежений локальними
рамками у виборі партнера, друзів, інтересів і т.д.
‒ В умовах глобалізації також поширюється ідея щодо космополітичної
ідентичності, яка ґрунтуючись на громадянській ідентичності, може
подолати національно-релігійні конфлікти та культурне несприйняття
«інакшого». На думку У. Бека космополітична ідентичність є відкритою
для різних культур, тому повинна прийти на зміну націоналізму,
неолібералізму і т.д.
Отже, глобалізація є важливим фактором суспільних трансформацій,
що формують соціокультурну ідентичність в умовах взаємного впливу
глобальної і локальної культури. В умовах глобалізації соціокультурна
ідентичність постає як динамічна і пластична конструкція, що ґрунтується на
свободі суб‘єкта і характеризується широким спектром вибору
ідентичностей і водночас включає ймовірність негативного наслідку
результатів ідентифікації.
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Голиков А. С.
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна
ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПЦИИ ГРАДОВ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА
Конфликты современного мира (вос)производятся технически,
идеологически, концептуально, идейно, и даже в порядках социального
взаимодействия. Социология долгое время противопоставляла конфликт и
порядок, рассматривая их исключительно как антонимичную пару, тогда как
современный мир вынудил социологов поставить вопрос о неединственности и не-монополистичности того или иного образа порядка.
Блестящую попытку здесь предпринимают Л. Тевено и Л. Болтански
[1, 2, 3, 4]. Для социологии «после Бурдье» эти имена, безусловно, уже
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стали классическими, несмотря на относительную новизну их концепции. И
если П. Бурдье (в немалой степени дискуссия – но не полемика – с которым
и стала почвой и импульсом к вырастанию концепции градов) относится всѐ
ещѐ к «социологии порядка», то концепция «градов» совершенно явным
образом является концепцией становления этого порядка.
Сама цель Лораном Тевено и Люком Болтански описывается как
исследование техник и инструментов, к которым прибегают люди для
оправдания (justification) социального порядка, в котором они существуют.
Вообще внимание Тевено и Болтански к вопросам справедливости и еѐ
интерпретации повседневными акторами стоит признать весьма
существенным и важным. События начала ХХI века продемонстрировали,
что несмотря на декларативное всемогущество социальных структур,
медиакорпораций,
ТНК
и
глобализировавшихся
государств
и
негосударственных организаций, массовое (не)признание людьми
справедливости или несправедливости события или института, правила
или процесса играет существенную роль в конституировании социального
порядка.
Не менее чѐтко было продемонстрировано и то, что сами эти способы
неедины, неунифицируемы и сущностно различаются даже в рамках одной
культуры. Показательный пример кроссекционного и межкультурного
применения концепции сами авторы демонстрируют в [2], где
осуществляется сравнение интерпретаций одного и того же культурного
обусловленного
деяния
или
недеяния.
Причѐм
сравниваются
интерпретации как участников социального (взаимо)действия, так и
интерпретаторов (именно на это постбурдьевистски Болтански и Тевено
ссылаются самим названием одной из своих статей [4]).
Такой подход к социальной реальности не является, безусловно, ни
либеральным, ни неолиберальным, - но не является и «левым» /
марксистским / критическим. Ближе всего такой подход к такому
виртуальному
и
странному
гибриду,
как
постструктуралистская
феноменология, однако для самих Болтански и Тевено дисциплинарный
вопрос является, пожалуй, крайне второстепенным. Для них намного
важнее установить и доказать а) множественность социальных миров; б)
отсутствие каких-либо достаточных оснований для любого из них на то,
чтобы претендовать на роль исключительного / особого / доминирующего /
приоритетного; в) социологическую важность исследования прежде всего (в
том числе дискурсивных) способов и инструментов, которыми люди для
себя описывают и (вос)производят эти миры. Эти миры (а точнее,
используя августиновское понятие, авторы называют их «градами») могут
ссылаться на разные порядки величия (тот же Бурдье различал в поле
науки, например, таковых лишь два – eternelle и temporel, сакральный и
светский / профанный / «временный», тогда как Болтански и Тевено
выделяют уже намного большее их число), но каждый из них вполне может
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стать основой для существования целого сообщества и порядка в нѐм.
Порядки величия Болтански и Тевено приравнивают к общезначимым
принципам, которыми регулируются не только со- и разногласия между
людьми, но и их взаимодействие с вещами (иначе говоря, материальным
оснащением социального мира). Любое суждение (то есть присвоение
категорий) рассматривается лишь как квалификация (то есть оценивание),
рассмотренная с точки зрения прагматики действия и влияния на
взаимокоординацию людей. Технократический град и град рыночный, град
репутации и град гражданский, патриархальный град и град вдохновения
образуют (как сами авторы подчѐркивают, далеко не исчерпывающий)
перечень этих градов.
Данная концепция хорошая и функциональна, во-первых, своей
ориентированностью на способы и образы, посредством которых люди
деятельно и прагматически осваивают свой мир; во-вторых, вниманием к
не-единственности, например, рыночного града пусть даже в мире
торжествующего неолиберализма; в-третьих, возвращением в социологию
вопроса о плюральности форм знания, которыми оперируют люди в своих
действиях (а следовательно, - о невозможности конструирования
абсолютной и единственно верной этической, праксеологической и
аксиологической системы координат); в-четвѐртых, транскритичностью – то
есть интенцией критически отнестись к самой критичности и критике [4]. C
нашей же точки зрения, именно «градоабсолютизм», когда статус
единственного / абсолютного / критериального присваивается одному из
градов и характерных для него порядков величия, является одной из
важнейших предпосылок конфликтогенности современного мира, а
возвращение к презумпции онтологического равенства градов – снижения
этой конфликтогенности, обогащения социального порядка и тем самым
повышения его системной выживаемости и динамичности.
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«СТИЛІЗОВАНІ ПРАКТИКИ КРЕАТИВНИХ СТАТУСНИХ ГРУП У
СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
У сучасному суспільстві зростає потреба в людях з нестандартним
мисленням, здатних орієнтуватися в інформації, що швидко накопичується,
в соціально-економічних умовах, що змінюються, готових проявляти
творчий підхід при оцінці ситуацій і пошуку оптимальних рішень.
Креативність безпосередньо пов'язана з розвитком нових умов праці, стилів
життя, форм спілкування між людьми, які, в свою чергу, сприяють творчій
діяльності.
Саме стиль життя свідчить про приналежність індивіда до тої чи іншої
статусної групи в суспільстві. Представники статусних груп дотримуються
певного стилю життя, який формує в них певну манеру спілкування з
іншими людьми, їх спосіб споживання, їх одяг, проведення вільного часу. В
стиль життя включаються практики в найрізноманітніших полях: це
споживання і дозвілля, праця і доходи, здоров'я, участь в політиці і релігії [1:
183].
Стилі життя людей примножуються і урізноманітнюються. Сучасні
стилі життя пронизують такі тенденції: інформатизація, комп‘ютеризація,
віртуалізація, а також орієнтація на успіх, публіцизація, приватизація,
гедонізація життя [2: 87].
В інформаційній економіці сьогоднішнього дня збільшується число
людей, які займаються креативною працею ключовою складовою, якої є
«створення значущо нових форм» (не тільки відомий художній твір або
запатентоване наукове відкриття, але будь-яка навіть найдрібніша
інновація, що оптимізує робочий процес на виробництві товарів і послуг або
за його межами) [3: 57].
Зайнятих креативною працею, а значить тих, хто володіє відповідною
життєвою позицією, стає все більше. Ось чому Р. Флорида вважає за
потрібне звернути увагу на формування в суспільстві нового – креативного
класу, який складається з людей, які виробляють економічні цінності в
процесі творчої діяльності [3: 85].
Представники цієї соціальної групи цінують індивідуальність і
самовираження, здібності і заслуги, і зовсім не приймають традиційні
статусні атрибути: соціальне походження або батьківський капітал.
Соціальне зростання пов'язується креативним класом з кар'єрою і
матеріальним благополуччям, досягнутими завдяки власним зусиллям і
особистим талантам. Креативність на робочому місці – лише один із проявів
творчої природи людини. Творча людина креативна в усьому.
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У період квітня-травня 2016 року було проведено авторське
соціологічне дослідження, метою якого було виявити характерні
особливості креативних статусних груп у м. Львові, також проаналізована
система здійснених ними практик. Виділено 4 види практик: професійнотрудові (мати додаткову роботу, підвищити кваліфікацію для професійного
росту, використовувати комп‘ютерну техніку у професійній діяльності,
відвідувати курси, лекції, тренінги або заняття з метою вдосконалення своїх
знань, необхідних для роботи), фінансові (працювати на дачній ділянці, на
городі), споживчі (купівля продуктів та речей для дому у магазинах,
супермаркетах) та культурно-дозвіллєві (перегляд фільмів та телепередач
вдома, читання літератури; художня та прикладна творчість; відвідування
кінотеатру, театру, художніх виставок, громадська робота; домашні види
спілкування та відпочинку; поїздки за місто та відпочинок на природі,
екскурсійні подорожі).
Виділенні чотири види стилізованих практик формують стиль життя
креативних статусних груп. Особливості, які притаманні представникам
креативного класу: потреба в самоактуалізації, в реалізації своїх здібностей
та можливостей, у розвитку власної особистості.
На здійснення виявлених практик представників креативних статусних
груп, впливає їхня активна життєва позиція, яка визначається умовами
праці, матеріальною винагородою та організаційною культурою, а також
формами проведення дозвілля та відпочинку. Для усіх представників
важливе місце посідає спілкування із їхніми найближчими людьми: сім‘єю,
друзями та колегами по роботі. Це є свідченням передачі сформованного
стилю життя наступним поколінням, це означає, що діти представників
креативних груп також аналогічно будуть проводити вільний час,
відвідувати культурні заходи та відпочивати.
У сучасному українському суспільстві коло людей, які становлять
креативний клас можна зарахувати всіх, хто в межах своєї професійної або
соціальної діяльності є інноватором, генератором розвитку.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН У СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
На сьогоднішній день волонтерська діяльність є однією з
найпоширеніших видів суспільної активності. Вітчизняні активісти готові
братися за найважчі справи. І, часто зовсім неочікувано для загалу, їм
вдається вирішувати їх не лише швидко, але й ефективно. Це свідчить про
високий рівень самоорганізації українців, який сформувався і продовжує
зміцнюватись під впливом викликів сучасного світу.
«Волонтерство» вчені розглядають у багатьох аспектах: починаючи з
визначення цього поняття й вивчення громадської думки щодо діяльності
волонтерів і закінчуючи з'ясуванням мотиваційних чинників, які спонукають
волонтерів до здійснення такого виду діяльності. У багатьох вітчизняних
публікаціях волонтерство розглядається як одна із форм громадянської
участі в суспільно корисних справах, а також як ефективний механізм
вирішення актуальних соціальних проблем. Оскільки, це добровільна
неприбуткова діяльність фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на
надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги. Волонтер ж це та особа,
яка добровільно, за власною ініціативою допомагає іншим.
В умовах соціально-політичних та культурних змін українська історія
зазнає численних випробувань і потрясінь, які призводять до економічної,
політичної, культурної та суспільної криз. Гостра соціальна нерівність,
боротьба за людські та природні ресурси стають поштовхом до загострення
ситуації не лише в середині країни, але й зовні (конфлікт із Росією). Разом з
цим йдеться й про те, що у теперішній час існує безліч проблем, з якими, на
жаль, не може впоратися держава, а тому вирішення проблем існування і
діяльності людей потребують волонтерського втручання. Ще під час
Євромайдану багато людей були готовими до надання допомоги
мітингувальникам: безкоштовно надавали житло, годували, лікували,
обігрівали, допомагали з їжею та теплими речами. І це все з власної
ініціативи та безоплатно.
Згодом поняття «волонтерство» стає масовим і поступово відбувався
розподіл в окремі волонтерські рухи: «Євромайдан SOS», «Самооборона»,
«Автомайдан», «Армія SOS», «Волонтерська Сотня», «Крила Фенікса»,
«Повернись живим» тощо. І тепер із впевненістю можна стверджувати, що
саме такий процес став прикладом готовності українців до ефективної
самоорганізації і показав ефективну самоорганізацію людей, які здатні
знайти всі потрібні ресурси та вирішити проблеми будь-якого рівня
складності.
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Надзвичайно сильного поштовху до розвитку волонтерства в Україні
дав Євромайдан, Революція Гідності, а потім і війна на сході України. Групи
підтримки формувалися стихійно та об'єднували людей зовсім різних
професій, можливостей, вікових категорій, але всі вони були з єдиною і
спільною метою - допомогти тим, хто в ній має найбільшу потребу.
Президент
України
П.
Порошенко
відзначив
важливість
волонтерського руху в Україні і наголосив на тому, що український
волонтерський рух не має аналогів у світі. Причому подив, на його думку,
викликає те, що два роки тому соціологічні опитування свідчили, що лише
13% українців готові були зі зброєю у руках боронити українську державу. А
сьогодні 82% своєю конкретною справою підтримали Збройні сили України,
підтримали захист держави: хтось перерахунком грошей за допомогою
СМС, хтось активною участю у волонтерському русі, хтось у складі
добровольчих батальйонів, підпорядкованих ЗСУ, брав до рук зброю і
захищав Україну. Велика кількість з них - львів'яни та галичани. Населення
всіх куточків України продемонстрували, що таке насправді любити
державу, любити Україну [1].
Згідно з результатами дослідження Київського інституту соціології та
Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, у 2014 році
волонтерство сягало піку громадської довіри – 67%, випередивши церкву та
ЗСУ (62% і 55% відповідно). У 2015 році волонтерам довіряли 66%
українців, у 2016 - 58,8%, а у 2017 – 53,5%. Тобто, з 2014 по 2016 рр.
волонтерство було у лідерах громадської довіри, а у 2017 році має друге
після церкви [3]. Ці результати досліджень, на нашу думку, засвідчують
інституціоналізацію волонтерства як соціального феномену в українському
суспільстві.
У період березня-квітня 2016 року було проведено кількісне
соціологічне дослідження з використанням методу анкетування. Вибіркова
сукупність репрезентативна та становила 400 осіб. Це дослідження
дозволило виокремити найпоширеніші види волонтерства серед населення
міста Львова; частоту участі львів‘ян у волонтерстві; причини неготовності
львів'янами надавати волонтерську допомогу та, мабуть, найважливіше думки львів'ян щодо оцінки діяльності волонтерів.
Щодо найпопулярніших видів волонтерської допомоги, то найбільша
кількість львів‘ян надавала фізичну допомогу армії та переселенцям із АР
Крим або з зони бойових дій. Кожен десятий респондент на той час (початок
2016 року) ідентифікував себе як «волонтер». Третина опитаних львів'ян
допомагають українській армії, включаючи допомогу пораненим.
Отже, волонтерство є однією із форм громадянської активності
населення,
що
здійснюється
фізичними
особами
на
засадах
неприбутковості на засадах добробуту, заради процвітання спільнот і
суспільства загалом. А волонтери – це добровольці, громадяни, що беруть
участь у вирішенні суспільних проблем, соціально значимих проблем.
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Волонтери не отримують заробітної плати, натомість, частину свого
вільного часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно (без примусу чи
вказівок згори) витрачають на здійснення діяльності, яка є корисною окремій
людині або суспільству загалом.
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Домащенко М.А.
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Україна
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАТЕНТНО-КЛАСОВОГО АНАЛІЗУ У
ДОСЛІДЖЕННІ ЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА МУЗИЧНОГО
СМАКУ В УКРАЇНІ
Сфера соціологічних досліджень культури, починаючи з 90-их років
двадцятого сторіччя, переживає оновлений інтерес до зв‘язку соціальної
структури та музичного смаку. Початковим стимулом до дискусії розуміння
зв‘язку соціальної структури та культури були дослідження Р. Петерсона,
котрий, базуючись на припущеннях ДіМаджіо [4: 452] емпірично довів
постання та розвиток всеїдного смаку у музиці [7]. Всеїдний смак, на його
думку, свідчить про розмиття класово-статусних меж. Його знахідки стали
початком для низки емпіричних досліджень, котрі мали на меті спростувати
або підтвердити твердження Петерсона. Утім, хоча й існує певний
консенсус щодо суті явища та його наслідків, серед дослідників досі не існує
єдиного погляду на різноманітні ознаки всеїдства, а отже і всеїдних індивідів
[9: 149] та вплив такого роду смаків на соціальне розрізнення. У вітчизняній
науці зацікавленість питаннями зв‘язку музики та соціальних характеристик
слухачів продовжує великою мірою залишатися у сфері маркетингових,
психологічних, педагогічних, культурологічних досліджень. Тим часом,
зважаючи на те, що українське суспільство продовжує переживати значні
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економічні, політичні, а отже – і соціальні трансформації, дослідження
культурних смаків, зокрема, музичних смаків, соціологами можуть мати
пояснювальний потенціал, особливо для таких феноменів, як соціальне
розрізнення, судження на базі класово-статусних розбіжностей.
Як показує досвід попередніх досліджень у цьому напрямку, для оцінки
зв‘язку соціальної структури з культурним смаком недостатньо просто
оцінювати вподобання певних жанрів, а потрібно віднайти багатовимірний
зв'язок структури суспільства із структурою культурного смаку [2: 108]. Щоб
віднайти структури смаків, важливими є як участь у культурних практиках,
так і патерни вподобань певних жанрів [8: 124]. З цього випливає потреба у
пошуку методологічних підходів до такого роду досліджень. Зазвичай
використовують три основні підходи. По-перше, використовують регресійні
рівняння для того, щоб оцінити те, як соціальні змінні впливають на
вподобання певних жанрів або теоретично об‘єднаних дослідником груп
жанрів, які прирівнюються до смаків. По-друге, у якості альтернативи до
такого підходу пропонують багатовимірний аналіз відповідностей (англ.
«Multi-Correlation analysis»), адже за теорією П‘єра Бурдьє, котрій
суперечить підхід більшості досліджень всеїдства, культура є
багатовимірним простором, в якому перетинаються різноманітні поля
(наприклад, музика, література, мистецтво, цінності і т.і.), який, в свою
чергу, перетинається із багатовимірним соціальним простором [10: 309]. Потретє, для того, щоб знайти структуру культурних смаків, дослідники
вдаються
до
методів
класифікації,
як-от,
експлораторний
та
конфірматорний факторний аналіз або кластерний аналіз, які допомагають
визначити класи та рівні культури серед розмаїття продуктів культури,
оцінених респондентами [5: 212].
Як альтернативу для класифікації та знайдення структури смаків
пропонується застосовувати латентно-класовий аналіз (англ. «Latent Class
Analysis»), оскільки він має низку переваг перед традиційно
застосовуваними методами класифікації [2: 5]. Головною перевагою
латентно-класового аналізу є те, що цей метод дозволяє віднайти одну або
декілька латентних змінних, котрі зумовлюють зв'язок між декларованими
змінними [1: 4]. Особливо цінним для соціологічних досліджень культури є
те, що класифікація відбувається базуючись на патернах відповідей
респондентів.
Крім
того,
латентно-класові
моделі
дозволяють
проаналізувати приховані зв‘язки між дихотомічними або категоріальними
змінними, на відміну від традиційно застосовуваного факторного аналізу [1:
5]. Таким чином можна досліджувати вподобання індивідів, коли в
опитуванні їх запитували лише про факт вподобання, а не про частоту
слухання/ участі у практиці, або ступінь вподобання певного жанру.
Наступною перевагою є те, що класифікація відбувається базуючись на
патернах відповідей, завдяки чому можна оцінювати та описувати різницю
та схожість цих патернів [6: 536]. Це особливо важливо у дослідженнях
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культурних смаків та вподобань, оскільки дослідники зосереджені на
соціально та культурно сформованих типах або класах смаків, як
визначають персональні вподобання та патерни культурного споживання,
тобто диспозицію до вибору тих або інших продуктів культури.
Отже, латенто-класовий аналіз пропонується застосовувати у
дослідженнях культурних смаків, зважаючи на те, що цей метод не вимагає
інтервальних або псевдо-метричних змінних, лінійного зв‘язку та
нормального розподілу [1: 5], одночасно даючи змогу проаналізувати
патерни відповідей та віднайти латентні змінні, що зумовлюють
маніфестовані зв‘язки. Як показало застосування методу для
експлораторного аналізу структури музичних смаків українців, він дозволяє
виділити та описати 4 типи смаку українців.
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Дячук О. А.
Рівненського державного гуманітарного університету, Україна
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
Вивчення
благополуччя
людей
є
актуальним
в
рамках
реінституалізації держави добробуту, адже благополуччя є невід‘ємною
складовою такої держави, а проблема підвищення його рівня залишається
важливою в масштабах всієї планети і в Україні зокрема. Почуватися
благополучно, мати певний рівень достатку прагне більшість сучасних
людей, а водночас підняття суспільного добробуту на рівень
загальноприйнятих стандартів декларується одним із завдань соціальної
політики [2].
Сучасна соціологія вивчає благополуччя в індивідуальному та
соціальному вимірах. На індивідуальному рівні благополуччя можна
розглядати як «стан рівноваги або балансу, який може залежати від
життєвих подій або проблем» [6: 222]; соціальне благополуччя є певним
ідеалом суспільного розвитку, особливою соціальною цінністю, а його
досягнення входить у тому числі й у сферу завдань політики держави.
Соціальну політику можна розглядати як один з механізмів досягнення
держави добробуту. Визначення ефективності соціальної політики викликає
певні методологічні труднощі, адже єдині критерії її ефективності наразі
відсутні. В. Л. Погрібна та О. В. Волянська зазначають, що «єдиного підходу
до визначення ефективності соціальної політики на сьогодні немає, проте
існує безліч теорій, кожна з яких пропонує свої індикатори вимірювання, і
вибір теорії залежить від цілей, що їх переслідує дослідник» [1: 192].
Водночас Л. Л. Приходченко зауважує, що «граничної гостроти набувають
питання, пов‘язані з оцінюванням державної соціальної політики, оскільки
його проведення надає можливість підтримувати належну реалізацію
політики, визначати ступінь досягнення поставлених цілей, задоволення
потреб громадян» [3: 118].
Для визначення ефективності соціальної політики використовуються
різні індикатори. Так, найважливіший міжнародний індикатор – якості життя
– визначається через Індекс розвитку людського потенціалу, який
розраховується на основі трьох показників: очікуваної тривалості життя,
рівня освіти і рівня життя, що вимірюється на базі реального ВВП на душу
населення. Також до уваги беруться такі індикатори, як показники рівня та
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якості життя, мінімальні державні стандарти, соціально-демографічні
показники тощо [4].
На основі запропонованого В. Л. Погрібною та О. В. Волянською
підходу досягнення цілі при визначенні ефективності соціальної політики
(коли система діє ефективно такою мірою, якою вона виконує поставлені
цілі) [1: 202], та взявши до уваги, що підвищення суспільного добробуту є
одним з важливих завдань соціальної політики, можна дійти висновку, що
рівень благополуччя людей є одним з критеріїв ефективності соціальної
політики.
При цьому, оцінюючи індивідуальне благополуччя, важливо
враховувати не лише індикатори рівня життя (статистичний показник), але й
суб‘єктивні оцінки благополуччя, а також низку факторів (соціальний,
соціально-психологічний,
культурно-освітній,
політичний,
інвайронментальний), які в сукупності становлять соціологічні та соціальнопсихологічні показники.
Прикладом методологічного інструментарію, який в комплексі можна
використовувати для оцінки рівня благополуччя, є Інтегральний індекс
соціального самопочуття (ІІСС), розроблений науковцями Інституту
соціології НАН України Н. Паніною та Є. Головахою. Індекс містить
ставлення та оцінки різних аспектів життя людини, які визначають її
благополуччя. Так, згідно даних дослідження, у 2015 р. в Україні середній
показник цього індексу становив 39,2, традиційно залишаючись на низькому
рівні і не перетинаючи позначки 40 у напрямку середнього рівня [5]. Отже,
соціальна політика України потребує вирішення цілої низки завдань,
спрямованих на підвищення її ефективності, свідченням чого було б,
зокрема, зростання рівня благополуччя населення.
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Жуков В.І.
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СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНОСТЬ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
Чвертьвікова історія незалежного буття української держави, глибинні
соціальні
перетворення
в
усіх
сферах
суспільних
відносин
супроводжувались зростанням соціальної напруженості, підвищенням
конфліктної активності більшості соціальних суб'єктів.
Конфлікт у пострадянських суспільствах перехідного стану став не
дисфункцією, не аномалією, а нормою відносин між людьми та соціальними
групами.
За ці роки конфлікт пройшов усі стадії, починаючі від стану соціальної
напруги до найкритичної стадії соціального конфлікту – війни. Конфлікт став
звичним, «необхідним» елементом соціального життя, який, з одного боку,
дає вихід соціальній напрузі, а з іншого навпаки, її накопиченню і
перетворенню у більш жорстку фазу соціального конфлікту.
Поняття соціальної напруги, ще Т. Парсонсом пов‘язувалась із
розумінням внутрішніх змін, як таке, що обумовлює виникнення дисбалансу
у відносинах між структурними елементами соціальної системи. Звідки його
вислів, що напруга є тенденція до порушення рівноваги в балансі обміну
між двома або більше компонентами системи.
В соціології поняття «соціальної напруженості» тлумачилось поряд з
такими поняттями, як соціальна дезінтеграція або відсутність солідарності
взаємодіючих особистостей і груп, девіація, аномія, втрата соціальної
ідентичності, депривація й фрустрація основних потреб особистості, групи,
спільності, класова боротьба, міжнаціональні зіткнення, соціальна криза,
небезпека соціальної катастрофи, розпад усіх колишніх суспільних зв'язків і
відносин тощо.
Соціологів турбувало питання: який механізм переходу від
напруженості, тобто з передконфліктної стадії, до стадії саме конфліктної,
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де вона здобуває особливу специфічну форму свого існування й подальшої
ескалації у форму конфлікту, а також вимагає відповідних засобів для
регулювання.
Розв'язання конфлікту засобами регулювання й локалізації соціальної
напруженості припускає вивчення не тільки її складу й структури, а й
першоджерел та динаміки становлення в соціумі.
Базовим
поняттям
осмислення
сутності
напруженості,
як
передконфліктної стадії, вважається категорія «протиріччя», яка відображує
підстави розгортання конфлікту.
Процес переходу від напруженості, як стадії виникнення конфліктної
ситуації, як об'єктивного протиріччя, до відношення протиборства
конфліктуючих сторін відбувається, у першу чергу, через усвідомлення
даного протиріччя самими акторами як сторонами цього суперечливого
відношення. Тому конфліктологи вважають, що конфлікт — не що інше, як
усвідомлене протиріччя.
Тоді соціальні конфлікти, це процеси розгортання протиріч між
цінностями, інтересами, потребами двох або більше соціальних акторів у
зв‘язку з їх незадоволенням умовами або результатами їх
життєдіяльності.
Можна вважати, що первинною фазою соціальної напруженості є
незадоволеність, яка виникає як результат невідповідності, неузгодженості
цінностей, інтересів, потреб різних соціальних акторів.
Конфліктологи розглядають незадоволеність
як
соціальний
феномен, у просторі якого відбувається трансформація об’єктивного
протиріччя в процесі його усвідомлення соціальними акторами, тобто
перехід від об’єктно-суб’єктних до суб’єктно-суб'єктних відносин.
На думку Є. Степанова трансформація незадоволеності в суб’єктносуб'єктні відношення дозволяє розглядати її як специфічне явище
соціальної дійсності — соціальну напруженість. Якщо незадоволеність
виступає як сутність розглянутого типу відносин, то напруженість – їх явище
в соціальній дійсності, загострення якого відбувається у формі соціального
конфлікту.
Розгортання протиріч між цінностями, інтересами, потребами
соціальних акторів у зв‘язку з незадоволенням їхніми умовами або
результатами їх трудових відносин породжує трудові конфлікти.
Трудові відносини – це стійкі, укорінені форми соціальної взаємодії
учасників цих відносин (роботодавець, найманий працівник та їх
організації) з приводу захисту їх економічних і соціальних інтересів
(зайнятість, заробітна плата, безпека праці, соціальне страхування
тощо), засобами колективно-договірного регулювання, за участю держави
як арбітра (виконавча влада і органи місцевого самоврядування), із
залученням громадянського суспільства в якості контролера.
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Трудовий конфлікт – це форма соціальної взаємодії у вигляді
зіткнення протиріч трудових відносин, що викликана розбіжностями потреб,
інтересів, цінностей акторов індивідуальних і колективних відносин у
просторі праці.
Соціальна напруженість в трудових відносинах— це індикатор
кризового стану системи, про порушення балансу її структур і функцій в
процесі деформації соціальної взаємодії акторів (роботодавці, наймані
працівники та їх організації), що призвела до виникнення протиріч між ними,
як результату незадоволення їх потреб та інтересів.

Злобіна О.Г.
Інститут соціології НАН України, Україна
СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ У МІЖОСОБИСТІСНИХ ТА
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КООРДИНАТАХ
Поняття «соціальна напруженість» широко використовується як у
буденному, так і у науковому контекстах. Очевидно напруженість виникає у
найрізноманітніших проблемних ситуаціях. Якщо звернутися до даних
моніторингу інституту соціології, одразу можна побачити низку маркерів, які
інтерпретуються як ознаки соціального напруження. Насамперед йдеться
про прямі показники, зокрема дослідження соціальної напруженості в
контексті
проблематики
конфліктного
потенціалу
суспільства
із
застосуванням індексу Н. Паніної. В якості індикаторів соціальної
напруженості на соціогруповому рівні застосовують такі показники як: 1)
високий рівень незадоволеності населення умовами життя (насамперед –
матеріально-економічними); 2) посилення недовіри до офіційних структур
влади й політичних лідерів; 3) рівень політичної залученості – участі
населення у легітимних формах громадсько-політичного життя (членство у
партіях, громадсько-політичних рухах, асоціаціях, участь у виборах,
контакти з представниками влади та ін.); 4) рівень політичної активності відчуття людиною неможливості законним (легітимним) шляхом впливати
на соціальні процеси й політичні рішення, що заторкують її безпосередні
інтереси. Існують і показники, що характеризують особистісний вимір
соціальної напруженості. Це, наприклад, рівень тривожності, або
переживання респондентами різноманітних стресових ситуацій чи відчуття
невпевненості і страху перед майбутнім. Зокрема, за даними 2014 року
лише 34% опитаних зазначили, що не переживали за останні 12 місяців
складних життєвих ситуацій, а за даними 2016 р. 46% опитаних відчували
страх та/або тривогу, уявляючи майбутнє країни.
51

Водночас досить парадоксально, що феномен напруженості, який
представлений різноманітними індикаторами, належить до слабко
розроблених теоретично. Фактично існує лише дві теоретичні лінії, які так чи
інакше застосовують концепт напруженості. Одна з них розробляється в
дослідженнях девіантної поведінки, інша - в дослідженнях соціальних
конфліктів. Тобто в центрі уваги скоріще не соціальна напруженість як така,
а її роль як чинника соціально небезпечної поведінки.
В дослідженнях девіацій представлено цілу низку теорій, які отримали
загальну назву теорії напруги. Класичним підґрунтям виступає тут концепція
аномії Р.Мертона, на основі якої розвивалися інші теоретичні конструкції
С.Коена, Р. Клоуорда та Л. Оуліна тощо. Найбільш сучасна версія в
розробці цього напряму представлена Загальною теорією напруги Р. Агнью.
В основі теорії Мертона була досить чітка суперечність між
прагненням досягти цілей, які індивід мусить реалізовувати, спираючись на
суспільно визнані цінності успіху, та доступом до легітимних засобів їх
досягнення. Проте ця проста формула надалі все більше «розмивалася»
шляхом розширення переліку соціально визнаних цілей (крім фінансового
успіху до нього поступово додавалися статус, популярність серед
однолітків, незалежність тощо). У Загальній теорії напруги (ЗТН) з‘явилося
нове важливе положення про існування інших типів напруги, зокрема таких,
що виникають, коли люди незадоволені тим, як з ними поводяться.
Класична теорія розглядає лише такі негативні відносини, які виникають на
шляху досягнення позитивно оцінюваних цілей. Загальна теорія напруги
додає до аналізу ситуації, в яких виникає загроза втратити те, що людина
має (саме це показує індикатор «переживали складні життєві ситуації») або
загроза отримати негативний статус. Виникає нова площина аналізу –
бажання людини, щоб до неї ставилися справедливо. Це вивело
дослідників на питання справедливої винагороди і напруги, яка виникає в
таких ситуаціях (в нашому моніторингу це фіксується низкою індикаторів,
присвячених вимірюванню задоволеності, насамперед у матеріальноекономічній сфері).
Другий дослідницький напрям пов'язаний з темою соціальних
конфліктів і роллю в них соціального напруження. Достатньо глибока
аналітична робота була проведена у межах RECWOWE (європейської
дослідницької мережі, створеної для просування наукових досліджень
передового досвіду в царині розуміння напруженості між добробутом і
працею і пошуком шляхів її зменшення). Результатом цієї роботи стала
доповідь SOCIAL TENSIONS: SOME GENERAL ELEMENTS, яка важлива
насамперед ретельним оглядом існуючого світового наукового доробку.
Зокрема бібліографічні дослідження, проведені у "JSTOR" та "Science
Direct", показали, що проблематика напруженості є дотичною до
проблематики суспільних рухів (Charles Tilly, Doug MacDAm or Donella duella
Puerta), а безпосередні дослідження напруженості мають переважно
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точкову природу, обмежуються конкретним конфліктом в конкретних
умовах. Виявилося, що у JSTOR, представлена лише одна стаття саме про
соціальну напруженість. Йдеться про статтю С. Дода «Теорія напруги
соціетальної дії», опубліковану в American Sociological Review в 1939 р.
Хоча стаття містила спробу операціоналізації напруженості через поняття
«незадоволеність бажань» та «конкуренція», запропонована низка рівнянь
надалі практично не застосовувалась.
Слід також відмітити значну кількість публікацій з проблеми соціальної
напруженості у російськомовному соціологічному дискурсі. Хоча ці публікації
зовсім не представлені у згаданому вище аналізі RECWOWE, їх чимало і
вони безпосередньо торкаються того аспекту соціальної напруженості, який
є для нашого дослідження пріоритетним. Йдеться про так звану «тривалу
напруженість», яка супроводжує радикальні суспільні перетворення,
зокрема пострадянський перехід до нової економічної та політичної
системи. Дослідження, які активно розпочалися саме у соціологічному
контексті, наразі більшою мірою сконцентровані у конфліктології, а
соціальна напруга цікавить дослідників насамперед з точки зору умов її
переростання у соціальний конфлікт. Певним парадоксом можна вважати
те, що якщо в огляді RECWOWE акцентується відсутність чітких ознак
соціальної напруженості, які можна було б виміряти, більшість російських
досліджень присвячена як раз проблемам методології та методів
вимірювання. Як приклад можна навести методику Г. Баранової та В.
Фролова,
які
запропонували
механизм
вимірювання
соціальної
напруженості, шо поєднує метод опитування та аналіз статистичних
показників. Проте самі автори зазначають, що для самоорганизаційних
соціальних систем точний прогноз в принципі неможливий. Прогнозувати
можна лише область можливих значень напруженості.
Дотепер недостатньо розробленим залишається напрям досліджень,
пов'язаний з виявленням соціально-психологічних чинників зростання
соціальної напруженості та соціально-психологічних ресурсів її мінімізації у
кризовому соціумі.
Контури дослідницької проблематики окреслюються при цьому низкою
перспективних завдань, серед яких:
- виокремлення
форм
вияву
соціальної
напруженості
на
міжособистісному, міжгруповому та загальносуспільному рівні;
- теоретичне обгрунтування чинників соціальної напруженості як
актуалізованих «розмежувань» в суспільстві, що переживає процес
соціального трансформування;
- виокремлення типових конфігурацій чинників напруженості;
- визначення
типових
співвідношень
конструктивного
і
деструктивного векторів напруженості;
- виявлення латентних ознак соціальної напруженості, формування
інструментарію для їх діагностики;
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обгрунтування соціально-психологічних ресурсів мінімізації стану
соціальної напруженості.
-

Іванкова-Стецюк О.Б.
Інститут народознавства НАН України, Україна
Селещук Г.П.
Міжнародний благодійний фонд Карітас України, Україна
ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: МОДЕЛІ ТА ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ
Соціальний запит на забезпечення потреб вимушених переселенців
(ВПО) та їх інтеграції на тлі пролонгованого збройного конфлікту на Сході
України [1: 5-6] актуалізує використання концепцій соцієтальної інтеграції
[2]. Їх високий евристичний потенціал демонструє низка досліджень,
присвячених виявленню механізмів «зчеплення» локальних груп і
домінантного соціуму [3]. Із визначеної теоретичної перспективи, для
ідентифікації потреб вимушених переселенців та пошуку відповідей на
виклики їх інтеграції, наприкінці 2016 — початку 2017 рр., під керівництвом
та за участю авторів, було проведено серію (7) фокус-груп в середовищах
осіб, які здійснюють соціальне служіння. Дослідження проводилось під
егідою Міжнародного благодійного фонду Карітас України, який тривалий
час здійснює комплексну підтримку ВПО, в містах, де діють програми фонду
з підтримки переселенців (локації – Запоріжжя, Краматорськ, Дніпро,
Дрогобич, Київ). Одне із завдань дослідження полягало у виявленні базових
«сценаріїв» (або ж – актуальних моделей) їх інтеграції. При аналізі
отриманих даних було використано результати наших попередніх
досліджень, присвячених виявленню базових моделей інтеграції мігрантів
[4: 122-132].
Загалом дослідження показало, що описані нами попередньо моделі
інтеграції бачаться актуальними для сучасних вимушених переселенців.
Однак їх смислове навантаження є особливим і суттєво відрізняється від
того, яким воно є у ситуаціях добровільної міграції. Для прикладу, модель
«МАЯТНИК», яка передбачає регулярне переривання перебування в
«іншому» соціальному середовищі, через повторні виїзди / в‘їзди, бачиться
привабливою для трудових мігрантів, даючи їм можливість вирішувати
матеріальні проблеми, підтримуючи тісний зв‘язок із середовищем виходу.
Натомість в ситуації вимушеного переселення дана модель виглядає
драматичною, адже в цьому разі йдеться про людей, які під звуки обстрілів
покинули рідні домівки і переселилися на підконтрольні Україні території,
однак, до цього часу змушені здійснювати регулярні поїздки «додому»,
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наражаючись на осуд знайомих, по обидві сторони «лінії розлому». Такі
подорожі можуть мати місце з різних причин, наприклад, через необхідність
доглядати лежачих хворих родичів; бажання підтримувати своє
господарство у прийнятному стані, сподіваючись повернутися туди, звідки
довелося втікати через загрози життю; зрештою, просто через потребу у
відчутті свого Дому. В цьому разі модель «МАЯТНИК» стає наближеною до
моделі «ГЕТТО», в рамках якої має місце відчуженість мігрантів (і
переселенців в т.ч.) на тлі обриву старих соціальних зв‘язків і, водночас, їх
гіпертрофоване фокусування на проблемах найближчого оточення,
«всезростаючі» потреби та роздратування від відсутності їх задоволення. А
ось перехід до моделі «ПОВЕРНЕННЯ» бачиться мало реальним. Швидше
тут йдеться про почуття ностальгії. Особливо це стосується дітей
вимушених переселенців, які, на відміну від дітей трудових мігрантів [5: 1751], зазвичай знаходяться з батьками, однак, будучи вирваними зі звичного
оточення, важко переживають зміни, мріючи про повернення. В ситуації ж з
дорослими це може, серед іншого, виражатися в бажанні не від‘їжджати
далеко від дому і «осідати» в «прикордонних» містах.
Підсумовуючи, звернемо увагу, що виклики інтеграції постають не
лише перед вимушеними переселенцями, але й приймаючими громадами.
Останні при цьому опиняються в ситуації вимушеного «дрейфу» -- від
громади-рецепієнта до громади з високим ступенем гетерогенності.
Вимушеність такого «дрейфу» зумовлена об‘єктивною потребою у
налагодженні соціальних взаємодій для оптимізації соціальних відносин,
через пошук дієвих механізмів «зчеплення» з домінантним соціумом.
Використання концепцій соціальної інтеграції у їх вивченні бачиться й
надалі доцільним та виправданим.
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ДЕПРЕСИВНОСТІ
Депресія у сучасному світі є поширеним та серйозним розладом.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) депресія є
четвертою серед причин інвалідності у всьому світі, а у 2020 року може
зміститись на друге місце [1]. Як показують дослідження, існує значна
варіабельність в оцінках поширеності депресії між різними країнами [2].
Дискусійним фактом є те, що депресія є навіть вищою у економічно
розвинених країнах. Висловлюється припущення про те, що депресія є
хворобою достатку [3].
Можна виділити два напрямки у вивченні глобального поширення та
наслідків депресії. З одного боку, це епідеміологічні дослідження, що
базуються на вивченні різноманітних показників, що можуть бути
пов‘язаними з формуванням депресивного стану (рівень доходів, сімейний
статус, зайнятість, вік тощо) , або є наслідком депресії (суїциди). З іншого
боку – це суб‘єктивні оцінки власного психоемоційного стану, які можна
класифікувати у якості корелятів депресії.
Слід зазначити, що широке вивчення депресії не тільки лікарями або
психологами, але й соціологами підтверджує думку про існування досить
значного впливу соціальних факторів на переживання та прояв
депресивних станів. Соціальні стандарти, інтеріорізуючись, здатні
змінювати або трансформувати фізіологічні реакції індивіда, змушуючи його
переживати соціально або ситуативно-прийнятні емоції. Соціокультурний
контекст формує певне смислове поле у вигляді сценаріїв для реалізації
емоцыйних переживань різного спектру, що опосередковує розуміння подій
та емоційне ставлення до них.
Метою даної роботи є вивчення суб‘єктивного переживання
депресивного стану у різних країнах.
Для реалізації мети виділені наступні завдання:
1.
Рівень та особливості прояву депресивності по країнах.
2.
Аналіз співвідношення деяких факторів (соціальна активність,
цінності) з особливостями переживання депресивного стану.
Проаналізовані результати дослідження ESS-7 (2014) [19] по всіх
країнах, що прийняли участь в опитуванні. Результати оброблялись за
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допомогою програми STATISTICA 7 (описова статистика та факторний
аналіз).
Рівень депресивності по країнах коливається досить широко – від
14,1% в Угорщині до 2,3% у Норвегії. Для більш детального аналізу
відмінностей між країнами вони були розподілені на три групи: з
підвищеним рівнем депресивності – більше 8% (Угорщина, Польща, Чеська
Республіка, Португалія, Іспанія), з відносно низьким рівнем депресивності –
менше 4% (Данія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія). Всі інші країни
були віднесені до групи з середнім рівнем депресивності.
Основні результати аналізу особливостей переживання депресивного
стану.
1.
У країнах з підвищеним рівнем переживання депресивного стану
негативні емоції пов`язані з недостатнім рівнем соціальної активності та
взаємодії з іншими людьми.
2.
У країнах зі зниженим рівнем переживання депресивного стану
негативні емоції пов`язані загальним зниженням суб`єктивного вдоволення
від життя та зловживанням алкоголем.
3.
У країнах з середнім рівнем переживання депресивного стану
негативні емоції пов`язані з обома виділеними причинами – з недостатньою
соціальною активністю та загальним зниженням суб`єктивного вдоволення
від життя. Крім того, до виділеної групи ввійшли люди, що поділяють
традиційні цінності.
4.
Суб`єктивний комплекс, протилежний депресивному стану,
включає орієнтацію на креативність, взаємодію з іншими та добре здоров`я.
У країнах з низьким та середнім рівнем відчуття депресивного стану ці
параметри увійшли до другого фактору з позитивними значеннями, що
означає, фактично, наявність даних характеристик у житті жителів даних
країн. З іншого боку, серед країн з підвищеним рівнем відчуття
депресивного стану вказані параметри увійшли до другого фактору з
негативними значеннями, що свідчить про невдоволення даних параметрів
саме у цих країнах.
Таким чином, проведений аналіз показує, що соціальні фактори теж
відіграють досить велике значення у формуванні відчуття депресивного
стану. Якщо порівняти країни з підвищеним рівнем депресії (Угорщина,
Польща, Чеська республіка, Португалія, Іспанія) та зниженим рівнем (Данія,
Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія), то можемо побачити, що
соціально-економічний рівень країн першої групи значно нижчий порівняно з
країнами другої групи. Власне, виділені фактори причин депресивного стану
дозволяють стверджувати, що у країнах зі зниженим соціально-економічним
рівнем депресивний стан у більшій мірі опосередкований соціальними
чинниками, в той час як у країнах з високим економічним розвитком –
причини частіше мають суб`єктивний характер. Факторами, що зменшують
вірогідність виникнення депресивного стану є цінності, пов`язані з
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можливістю індивідуального самовираження. У країнах з підвищеним рівнем
переживання депресивного стану потреби індивідуального самовираження
недостатньо задовольняються, що виступає додатковим фактором
підвищення депресивного стану. Слід зазначити, що зазначені фактори не
слід відносити до суб`єктивного спектру, виходячи з того, що вони
виділились у самостійний фактор у всіх країнах, що відображає певну
системну характеристику. Додатковим аргументом сказаного є те, що
орієнтація на традиційні цінності також має позитивну кореляцію з
підвищеним рівнем переживання депресії.
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THE DYNAMICS OF THE SOCIO-RELIGIOUS DEVELOPMENT OF
INHABITANTS OF RZESZÓW IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES.
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ROMAN CATHOLIC PARISHES IN THE CITY
An interesting subject of sociological research in modern times is Roman
Catholic parish in a regional city in Central Europe - Rzeszów. This
transformation was influenced by many factors, including the dynamic
development, which from a provincial town became a regional metropolis. As we
can observe this city development was conditioned by industrialization, social
modernization, technological progress and rationalization. As a result, basic
factors appeared which, according to the renowned sociologists, support society
secularization. During the communist era in Poland, religion was fought against
administratively, and the main objective of this oppressive policy was the
complete atheization of the society.
The sociological and historical research has shown that in Rzeszów, since
1965, the dynamic development of parish structure took place, and a parish
became an important centre of religious and social life. In Rzeszów - it is easy to
indicate - that parishes no secularization processes took place, which are typical
for many European countries and commonly result in the decreasing influence of
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religion on public life. Rather, an inverse trend could be observed, as both the
religiosity and the parish activity of Rzeszów laymen was very dynamic, and
affected the public life. After 1989 the number of parishioners loosely bonded
with their parish increased. At the same time, the percentage of parishioners
attending Sunday masses decreased. The discrepancy between the parishioners
moral attitudes and Roman Catholic Church doctrine is more and more visible.
Within the local parish communities of Rzeszów, the continuity of social
processes is accompanied by their transformation and modification on the social
basis closely connected to the community tradition. The past has a tremendous
impact on the lives of city residents, who inherit particular values and customs.
Sociological research confirm that this strong and vivid religiosity of Rzeszów
residents is quite specific, and religion is still one of the key elements of their
identity.
The percentage of dominicantes and communicantes is an important
indicator of Rzeszów parishes religiosity. The dominicantes ratio is the
percentage of parishioners present at a Sunday mass in comparison to the total
number of parishioners within the given territory. For all of the parishes in
Poland, it was presumed by the Institute of Catholic Church Statistics SAC that
parishioners obligated to participate in Sunday masses account for 82% of the
total number of parishioners. The remaining 18% are Roman Catholics who for
various reasons have no legal (canonical) or moral duty to participate in a mass
(e.g. children under the age of 7; old, disabled or ill people, etc.). Because there
is always a group of parishioners among the dominicantes which receives Holy
Communion, so there is the possibility of determining the second important
religiosity indicator. It is the communicantes ratio – the percentage of
parishioners who take Communion in comparison to the total number of those
obligated to participate in a Sunday mass. (Zdaniewicz, Adamczuk, 2000: 451452; Gudaszewski, 2006: 73-74).
The collected statistical data made it possible to determine that in 2010,
80,000 parishioners took part in selected Sunday masses, what accounts for
54% of all Rzeszów parishioners. According to the methodology of the Institute
of Catholic Church Statistics, the dominicantes ratio amounted to 65.6% and was
slightly lower than the dominicantes ratio for Rzeszów diocese, which amounted
to 66.8%. At the same time, the dominicantes ratio in Poland came to 41%.
When comparing these dominicantes ratios, one can notice that Rzeszów
parishioners are much better at performing their duty of a Sunday mass
presence than average Poles, thus it can be deducted that they feel more closely
connected to their parishes. (Own study. Compare: Sadłoń, 2010; Gudaszewski,
2006: 77-106)
During that Sunday survey in Rzeszów parishes, 22,464 parishioners took
Communion, what accounts for 15.1% of all the parishioners and for 18.4% of
those obligated. This result is almost identical to the result of the Institute of
Catholic Church Statistics for Rzeszów diocese, where the communicantes ratio
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amounted to 18.3% of the obligated in 2010. Same year, the communicantes
ratio in Poland came to 16.4%. (Own study. Compare: Sadłoń 2010).
From what Rzeszów parish priests gather, in the last few years a slight
increase of the communicantes ratio goes hand in hand with a decline of
dominicantes ratio. This trend is confirmed by the results of national research.
The upward trend of the communicantes ratio indicates that religiosity of many
people becomes more mature and deepened as they try to truly participate in a
mass and receive Communion. The communicantes ratio is also growing
because of the responsible and active involvement in the activities of parish
groups and associations. Their members consolidate their communion with God
and neighbours through spiritual and intellectual formation, and active
participation in parish life.
The bond between the parishioners and the Church is expressed through
taking part in the activities of local Catholic groups and associations. Being an
active parishioner means involving in the Church apostolic mission of ensuring
that Christian rules are permeating the entire human existence. That way
parishioners can oppose secularization and privatization of religion, affecting
modern society, and bring back sacrum into the public. They also show the
potential of Roman Catholic religion in times of social modernity. The place
where laymen can really engage themselves in the Church life is a parish.
Parishioners participate in its microstructures and become members of religious
communities and associations. Thus, the Roman Catholic laity becomes coresponsible for the parish, cooperates with the clergymen and supports them in
various activities and initiatives designed for the common good
Keywords: roman catholic church, transformation, parish, Poland, Central
Europe
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CHANGES OF MEDIA MARKET IN POLAND AFTER 1989
The market for goods and media services is generally the purchase and
sale of media products between manufacturers (media providers) and
consumers (media users). The media market can be divided into media and
media services, ie, the television and radio services market, publishing, music,
film, press, new media (the Internet) market. Media producers are not limited to
participating in only one market segment, but sometimes are present in several
segments simultaneously (resulting in a decrease in average cost of production).
Media products, including the press, television, film, and computer programs, are
material goods, although this feature does not appear to be an obvious attribute.
In the media is immaterial content (content, sound), i.e. the usable value of the
media product (otherwise the ability to meet the needs of information and
entertainment). Unlike other material goods, which are characterized by
repetition of the act of consumption, media products meet the demand for
novelty in general. In the case of media products in the production process we
deal with the reproducibility of the mild and the production process (in the short
term) and the content is constantly changing. An analysis of the media market
relations leads to the conclusion that media products actually exist
simultaneously in two markets, which is defined as a dual product market, a dual
market product or a dual market product. They also appear as a media product
(media service), the essence of which is content, and as a means of reaching
advertisers (listeners, readers). The media market is regulated by the National
Broadcasting Council granting concession to broadcasters and supervising their
work. The liberalization of new media ventures, ownership transformations, and
in particular the privatization of a large part of the media, foreign capital inflows,
technological development, advertising market boom, marketing strategy
requirements are fundamental phenomena that radically transformed the
character and structure of the media system after 1989 in Poland. The
fundamental dilemmas faced by the entire media market were the changes
resulting from the shift from the centralist model of the doctrinal order of the
previous regime to the functional, open governance that would promote and
support the formation of local communities and minority groups. Four stages can
be distinguished in the transformation process. The first stage lasted from May
1989 until the middle of May 1992. The first changes were made in the media
market (they mainly concerned the press market). This period was characterized
by a great deal of new independent publishing initiatives (also local). The
liquidation of the state-owned concern RSW Press Book Movement of the
existing publishing monopoly in Poland and the change of the market's character
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from the market of the publisher to the reader's market has been eliminated (the
success of the magazine has been decided by the reaction of the consumers).
Foreign capital emerged. The reading habits of the past decade have changed
dramatically. There was a collapse of reading old press titles, which was
accompanied by distrust of many of the new titles. New media initiatives also
concerned the radio. However, in public reception, the main role on a national
scale was still played by the Polish public radio station, whose programs in the
following periods were losing listeners. There was a general decline in radio
coverage. Public and private television appeared in Poland after the collapse of
the communist system. Prior to this, there was only government television,
subordinate to the Radio and Television Committee, which as a state
administration had a monopoly on the creation and broadcasting of radio and
television programs. The television sector has made important technological
changes, mainly due to the emergence of satellite television. At first, however,
this did not change the structure of the market nor the viewership of television.
The Polish Television Program (TVP), the only television program broadcast
nationally and focused on a mass audience, was dominated by social media.
Stage two started with the opening of the first concession process. The decisive
fight for the media market, The audiovisual market lasted from the beginning of
1993 to the end of August 1994. During this period, the changes were more
about the radio and television market than the traditional media markets (press
and publishing). Private radio and television stations, which have been operating
on the market without any permits and concessions, have been able to receive
them. Thanks to the progressive expansion of the cable television network in
large and medium towns, the inhabitants of the agglomeration offer 7 8 channels
broadcast in Polish. These channels are still only supplementing the offer of
public television
Key words: media, change, media market, Poland, mediasphere
References:
Adamowski J., (red.), (2008), Wybrane zagraniczne systemy medialne,
Warszawa: WAiP
Dobek-Ostrowska B., (2007), Media masowe na świecie. Modele
systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław: Wyd. U. Wr.
Hallin D.C., Mancini P., (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i
polityki w ujęciu porownawczym, Kraków: WUJ

62

Dorota Rynkowska
Institute of Sociology, Faculty of Sociology and History, University of Rzeszów,
PhD, Dr, Assistant Professor, Rzeszów, Poland
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE FAMILY ENVIRONMENT FROM A
SENIOR PERSPECTIVE
The current demographic trends indicate that we will be an increasingly
aging society, with all its determinants of changes in everyday life, family,
neighborhood and social encounters. One of the basic conditions of human
functioning in social life are relations and family relations.
The concept of family and family environment has changed over the
centuries. However, regardless of the changes in the functioning and structure of
the family, it is the most important social group. At present, the family may
include broadly understood agreements between two or more people, even
unrelated, but assuming the responsibilities and responsibilities of establishing a
family characterized by strong emotional bonds.
In the case of elderly people, consideration of the family is necessary
because of their functioning, role and status, we can not speak without referring
to their family situation. Reducing the contacts and social roles associated with
retirement or deteriorating health make relationships with your loved ones
particularly important. Family is the most important place where old people can
maintain constant and close contact with younger generations. At such meetings
there is an intergenerational connection, a sense of participation in society, or
exclusion from it.
In intergenerational relationships, different systems can be observed - from
living together and running a household, by living separately and maintaining
frequent contacts, to a complete lack of contact between a multi-generational
family. The past times are full of transformations, both in the civilization and in
the cultural dimension. The family has changed over the centuries, it is no longer
as traditional and stable as it used to be. In Polish society, older people generally
have a privileged position in the family than in Western countries. This seems to
be the result of stronger family ties, socio-cultural determinants of demographic
processes.
This article attempts to characterize the role, importance and issues of the
family environment in the context of the functioning of the elderly.
Keywords: old age, senior, family, change
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SOCIAL NETWORKING SITES AS A PLATFORM FOR COUNTERACT OF
SOCIAL DIVIDE
The number of people using the Internet is constantly increasing, and
consequently increases the number of users of social networking sites
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy
2017).
The concept of social networking is understood as the Internet community. It is a
community of people where interactions take place via the Internet. B. Jarosz
(2008, p.1 for: http://mediarun.pl 2008) says that it is a group of people with
common interests or goals, focused around a specific internet tools which allow
for the realization of these objectives. While Pamuła M. (2007, p.9) states that
social media platform is a type of online community where users can exercise
the natural need for contact and interaction with other people as well as explore
the needs related to their interests, gaining information, or experiences. Similarly
assumes M. Juza (Niewiadomska 2011 s.160, too: Juza 2006) claiming that
social networking sites allow you to present your network of contacts with others
as well as yourself large group of Internet users. Social networking can also be
understood as a platform in the virtual space allowing users to meet new friends,
where participants, while using a special interface, exchange all kinds of
information based on their individual profiles (Niewiadomska 2011 s.160).
Whatever the exact definition, there can be distinguished many types of online
communities, for example forums, blogs, instant messaging, e-mail discussion
lists, computer games created in the virtual world, or the online city.
Social networking sites are becoming increasingly popular. The study
"Current problems and events" carried out from May 14 to May 20 2015, based
on direct face-to-face interviews using computer-assisted method CAPI, used
random samples of 1,048 persons representing Polish adult citizens showed that
almost two-thirds (64 percent) at least once a week are using the Internet (CBOS
2015, p.1). As reported by CBOS (2015, p.1), in the last two decades there were
drastic changes in terms of the number of Internet users. Only ten years earlier,
in 2005, they accounted for just over one-quarter of Poles (28 percent), and five
years later more than half the adult population (51 percent.). Although users
sites such as Facebook, Twitter or Instagram are dominated by young people
(92 percent of persons aged 18-24 and 83 percent of 25-34), the percentage of
users among the elderly also increased (compere to previous year, in 2015 there
was an increase of 14 percent in the 55-64 age group and by 4 percent for
people over the age of 65). 66 percent of the respondents participating in the
study acknowledges that it has an account on at least one of the popular social
networking sites (CBOS 2015, p.16). Today, a large part of social interaction was
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transferred from the real world to the Internet. Using social networks people
communicate with each other, establish new friendships, find prospective dates
among many others activities. The Internet allows users to exchange recipes,
search for inspiration for interior decoration for their apartment or comments
about products or services they are interested in. Social networking sites have
become a substitute for living in "real world", and easy access to all kinds of
information cause the Internet is the first place people turn to while looking for
answers to asked questions. With such a huge Internet popularity it should not
be surprising that currently the Internet is being used to support all kinds of
activities, from charitable to religious or promoting sports. Regardless of the
nature of the activities that are being promoted on the Internet, they have one
common goal - to reach the widest possible audience and encourage people to
participate in a particular event. Some actions are not intentional as it were
automatically created. Sometimes a slogan, an idea, thrown at the right time can
motivate others to act. One such action is the "recovery ". It involves people
dealing with eating disorders, including anorexia. Although in Poland, the
movement is not yet that popular, Instagram shows more and more accounts
created by young Polish girls who continually relate their struggles with the
disease. Term recovery, in fact, has a fairly broad meaning and can be
understood as a period of convalescence in general, not only in connection with
eating disorders. However, in Poland this term is mainly related to the fight
against anorexia. How such posts affect other anorectics who are following the
profile of patients sharing their experiences and struggles with the condition? Are
they drawing inspiration and motivation to fight their own disorder? What
consequences such actions could have on those who are posting them?
Today, a large part of social interaction is transferred to the Internet. Using
social networks people communicate with each other, establishing new contacts,
and friendships. The Internet allows users to share ideas, seek inspiration or
look for reviews for products and services. Social networking sites have become
a substitute for life in the real world, and easy access to all kinds of information
means it is the internet we turn into first when looking for advice or answers to
questions. In recent years, popularity are also gaining blogs run by people
struggling with anorexia. Statistical data show that anorexia affects around 1
percent of girls school age (Namysłowska 2000 s.88). The cause of this eating
disorder is still not fully understood, and treatment is difficult and often requires
hospitalization of the patient struggling with the condition. The mental attitude
towards proposed treatment plays a very important role in the healing process of
the person suffering from anorexia. Without a change in the mindset of a patient,
the treatment, even if it brings initial immediate results, might not prove
sustainable on a long term. Is it possible that collaborative internet networks
uniting people with eating disorders may help them in the healing process? What
are the threats that we should be aware off?
65

Keywords: eating disorders, anorexia, regeneration, social networking
support.
References:
Instagram – dobry czy zły?, 2016,
http://realcoverypoland.tumblr.com/post/145519282426/instagram-dobry-czyz%C5%82y [10.02.2017r.].
Instagramowe ,,inspiracje‖, 2016,
http://notskinnyhappiness.blogspot.it/2016/06/instagramowe-inspiracje.html
[10.02.2017r.].
Jarosz B., Portal Nasza-klasa – fenomen wielopokoleniowy czy „nasza
umarła klasa‖?, http://www.jarosz.up.krakow.pl/ARTYKULY/jarosz%202008.pdf
[08.02.2017r.], za http://mediarun.pl, 2008.
Niewiadomska E., Wpływ portali społecznościowych na rozwijanie
umiejętności informatycznych, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/282011/si-28-159.pdf [08.02.2017r.], according to: Juza M., Sieć społeczna –
nowoczesne plemię. Serwis www.orkut.com jako przykład możliwości Internetu
w upowszechnianiu sieciowej formy porządku społecznego, w: Wielka sieć.
Eseje z socjologii Internetu, red. Kurczewski J., Trio, Warszawa 2006.
CBOS, Internauci 2015, Komunikat z badań społecznych, 90/2015,
Warszawa
2015,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF
[09.02.2017r.].
Malara B. etc., Rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania wśród młodzieży
w wybranych miastach województwa śląskiego, ,,Prob Hig Epidemiol‖, 91(3),
2010, http://www.phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-3-388.pdf [09.02.2017r.].
Namysłowska I., Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny i bulimia,
in:
,,Przewodnik
lekarza‖,
6/2000,
http://www.termedia.pl/Zaburzeniaodzywiania-jadlowstret-psychiczny-i-bulimia,8,1807,0,0.html [09.02.2017r.].
Niewiadomska E., Wpływ portali społecznościowych na rozwijanie
umiejętności informatycznych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
,,Studia informatica‖ 656(28), 2011,
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-159.pdf
[08.02.2017r.].
Pamuła M., Serwis internetowy do komunikacji wewnątrz grup, Uniwersytet
Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa 2007,
page 9, http://students.mimuw.edu.pl/SR/prace-mgr/pamula/pamula2007-0809.pdf [08.02.2017r.].
Rokowanie
w
anoreksji,
2010,
http://anoreksja.mamefke.pl/index.php?go=rokowanie [10.02.2017r.].
Sajda E., Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, otyłość, Kielce 2013,
http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument437.pdf
[09.02.2017r.].
66

Serwis społecznościowy,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy
[08.02.2017r.].
Sim L. etc., Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń odżywiania się w
podstawowej opiece zdrowotnej, ,,Mayo Clin Proc‖ 85(8), 2010,
https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/905/original/Stro
ny_od_MpD_2011_07-6.pdf?1468486205 [10.02.2017r.], according to: Perry L. i
in., Screening for symptoms of eating disorders: reliability of the SCOFF
screening tool with written compared to oral delivery, ,,Int J Eat Disord‖ 42(7),
2002.
Wasilewska-Ostrowska K., Motylki czyli Anorexia nervosa, 2016,
http://m.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,633,motylki-czylianorexia-nervosa.html [10.02.2017r.].

Hubert Kotarski
Institute of Sociology University of Rzeszow, PhD, Doctor, Assistant Professor,
Rzeszów, Poland
PROPOSED TITLE OF PAPER: IDENTITY AND SOCIAL POSITION OF
YOUTH OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
The main research problem in the study was the thesis that cultural capital
and social capital are factors of the identity and social position of the youth of the
border region of three countries of Central and Eastern Europe - Poland,
Hungary and Ukraine, on the example of the youngest generation - secondary
school students. Operationalization of research issues proved to be a question of
whether cultural capital and social capital as factors of the identity and social
position of the youngest generation, are similar to those of secondary schools in
the Polish-Ukrainian-Hungarian borderland, or they differ from one another. In
theoretical terms, the purpose of the article is the systematic confrontation of
Pierre Bourdieu's cultural capital theory and the theory of social capital with the
social reality of the border of three Central and Eastern European countries. This
confrontation will cover both theoretical reflection, focusing on the problem of the
application of Bourdieu's theory and the social capital theory of other authors to
describe the societies of Central and Eastern European countries, as well as the
results of empirical research conducted among secondary school students in
Poland, Ukraine and Hungary.
The results of the analyzes discussed in this text are from a study carried
out between March and June 2015 in three countries - Poland, Hungary and
Ukraine. The research sample consisted of students of upper secondary schools
in Słubice, Zielona Góra, Racibórz, Krosno, Rzeszów, Przemysl, Hrubieszów
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(Poland), Debrecen (Hungary) and Drohobych and Uzhgorod (Ukraine). The
study was conducted using the technique of an audit questionnaire conducted in
the drawn schools. Total research sample of 2900 people.
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TQM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Measuring the quality of work of educational institutions is important not
only for school directors, but also for teachers, parents and students. The
concept of "quality measure" is not related to control, and even if it is only in an
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indirect way. The main aim of measuring the quality of work in educational
institutions to diagnose the actual state educational institutions, and thus to
analyze the good and bad aspects of the establishment and implementation of
the recovery plan dysfunctional elements. Therefore, those who are involved in
measuring the quality of the work of an educational institution should be
positively inclined to do so, as it can only bring benefits to improve the quality
and effectiveness of teaching.
The term "measuring the quality of school work," appeared in 1999, when
the outdated already Regulation of the Minister of National Education defines
that "measuring the quality of schools and institutions is the act of an organized
and systematic analyzing and evaluating the compliance of a school or institution
of the requirements under Its tasks, including the opinions of students, parents
and teachers"(Kordziński 2004: 5-6).
Interest in the quality of work and quality improvement in organizations has
emerged in the 40s of the twentieth century with the activities of the William
Edwards Deming, who along with Joseph Juran developed the concept of total
quality management (TQM). In this concept, every element of the organization or
its environment affects quality. The essence of TQM is to combine the goals of
the organization with the goals of the customer, the commitment of employees
and management, focus on the facts and continuous improvement. In an
organization that follows TQM principles, it is crucial to implement teamwork
culture and to communicate beyond organizational units (Elsner 1999). The
Deming's (PDSA) work quality control measures are as follows: (1) plan, (2) do,
(3) investigate, (4) act. According to the Deming cycle, each change should be
preceded by an analysis of the current state, careful planning of the steps,
including measurement methods, and notify staff of planned changes. Then, pilot
implement changes on a small scale, and most importantly, to analyze the
effects of the implementation of changes. The final result in the Deming cycle is
the creation of new standards of action (Wyrębek 2009).
The most important principle of comprehensive quality management is that
it is user-oriented (in the context of school for pupil, parent) and can not be
imposed on outside organizations. Therefore, the subject of TQM in educational
institutions are students - customers, while education is a service. In this way,
you should interpret all TQM tools in relation to education. Conversion tools
tailored to companies that produce products and services in some cases it is
arduous, but not impossible. Tools of TQM, which can be used in educational
institutions (in order to improve the quality of teaching, a solution of educational
problems, improve the functioning of the organization or increase its
attractiveness in the market of educational services) may include, among others:
the method 5Why, Ishikawa diagram, Pareto-Lorenz analysis Kaizen, PDC(S)A,
QFD, key success factors, five-force, benchmarking, SWOT analysis, relational
diagram, relationship diagram and arrow diagram.
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FROM INPERSONAL TO WEBPERSONAL COMMUNICATION.
DESCRIPTION OF CHANGES
Both in the real world and in the virtual world, the problem of identity is
occupied by the attention of social communication researchers. They recognize
that the knowledge of the identity of the interaction partner is the basis of mutual
understanding.
Leaving the paradigm as if a human being is a social being becomes
important if we take into account the identity factor. Determination of it is
possible only by analyzing the external premises generated by other members of
the community. American sociologist Charles Cooley called this relationship
reflected in the self. Such reference means both self-comparison (which leads,
among other things, to the development of a personal identity), such as
identifying oneself with some groups (leading to the development of social
identity). (Grzelak, Jarymowicz 2000)
Interdisciplinary of the notion of identity enables it to be used in various
disciplines of science. Despite the multitude of definitions, each of them refers to
its basic meaning. This gives you the definitions of a legal identity or a
psychological identity in a language. According to the "Dictionary of the Polish
Language" (PWN 1978), identity is synonymous with identity: being the same,
not something or someone else. The term is, however, referred not so much to
objects as such, but to the configuration of features that allow them to be
identified. (PWN 1978). As Mandrosz-Wróblewska (1988) points out, identity as
a sense of uniqueness and integration in a given society gives a sense of
integration with the group and is a reference point in the study of other social
groups. In social sciences, the notion of identity refers to the recognition of
people: various communities and individuals. Identifying someone's identity,
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identifying someone relies on recognizing his or her specific attributes, that is,
the characteristics that distinguish a person or group from all others (Grzelak,
Jawryłowicz 2000).
Key words: identity, communication, virtual chanels
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ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Уже більше трьох років, як Україна уперше зіткнулася із явищем
внутрішнього переміщення осіб. Окупація Російською Федерацією території
Автономної Республіки Крим, а також збройний конфлікт на сході України
призвели до того, що мільйони осіб вимушені були покинути свої домівки та
стати переселенцями. Станом на 27 лютого 2017 року, за даними
структурних підрозділів соціального захисту населення, взято на облік 1 626
137 переселенців. Перед ними постала ціла низка проблем і організаційних
труднощів, а саме: забезпечення їжею і житлом; виплата пенсій і соціальних
виплат; доступ до соціальних послуг; забезпечення місцями в дитячих
садках і школах; вступ і продовження навчання у ВНЗ; надання медичної
допомоги особам, що потребують спеціалізованої чи висококваліфікованої
медичної допомоги; пошук роботи і працевлаштування; відновлення
документів тощо. Одна з найважчих серед них – пошук нового місця праці.
На сьогоднішній день усім звичне поняття переселенець. Все ж
некоректно вживати його до означення тих, хто здійснив переміщення по
території України. Тому, в Законі України4 прописано таке визначення:
«внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це громадяни України, іноземець
або особа без громадянства, яка перебуває на території України на
законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру».
Збереження матеріальних ресурсів та можливість пристосування до
приймаючого середовища є важливим у житті кожного мігранта. Термін
4

Закон України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. - Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
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«соціальна мобільність» означає рух окремих людей і груп від однієї
соціально-економічної позиції до іншої [1:268]. Мобільність поділяється на
потенційну та реальну, може бути як індивідуальною, так і груповою.
Трудова мобільність характеризується зміною індивідом або соціальною
групою місця в соціальній структурі суспільства [2:20]. На здійснення
трудової мобільності впливають об‘єктивні суспільні умови та дії соціальних,
демографічних та економічних законів. У суб‘єктивному аспекті вона
залежить від таких індивідуальних характеристик як: потреби, інтереси,
ціннісні орієнтації, моральні якості й інші визначальні мотиви.
У лютому - березні 2016 року було реалізовано авторське
дослідження, під час якого було проведено 9 глибинних інтерв‘ю з ВПО. На
його основі класифіковано типові трудові практики внутрішньо переміщених
осіб у місті Львові: активні-відпочивають (не працюючі, навчаються і
планують шукати роботу), активні-безробітні (виникають труднощі з
пошуком роботі, але водночас займаються громадською діяльністю)
активні-працюючі (знайшли роботу і займаються самоосвітою). Більшість
внутрішньо переміщених осіб зазначили, що основними джерелами
сприяння у їхньому працевлаштуванні були друзі та знайомі, громадські
організації, Інтернет-ресурси та випадкові оголошення. Натомість державні
служби зайнятості не є популярними. Досягнути матеріальної стабільності –
такої, яка була до переїзду, складно, не лише через ситуацію на Сході
країни, але й тому, що Україна перебуває в складному соціальноекономічному становищі. Слід відзначити, що до міста Львова переїхали
переважно висоресурсні ВПО з високим рівнем освіти та достатку, які,
використовуючи власний соціальний капітал, підтримку серед друзів,
знайомих, змогли швидко знайти місце праці, адаптуватися до нових
соціальних і культурних умов. Більшість з них зареєстровані як ВПО в
органах соціального захисту, проте не всі отримують соціальну допомогу
через бюрократичні механізми.
У ще одному дослідженні, яке було проведено вже в період з грудня
2016 по січень 2017 року, використано онлайн-опитування внутрішньо
переміщених осіб. Вибіркову сукупність склали 240 ВПО з Луганської та
Донецької областей. Результати показали, що структура зайнятості значно
відрізняється в 2014 і 2016 роках. Значна частина ВПО займаються
самоосвітою та не проявляють бажання виїхати за кордон на роботу.
Змінюється ставлення до ВПО у приймаючого населення, через
загострення проблеми з працевлаштуванням через збільшення конкуренції
на ринку праці [4].
Можливим вирішенням цієї проблеми є навчання, перепрофілювання
та створення нових робочих місць у регіонах, які приймають найбільшу
кількість внутрішніх переміщених осіб зі Сходу та Криму. Це забезпечить
належну зайнятість серед працездатних ВПО та не дозволить зрости
показникам безробіття [3:125]. Підсумовуючи слід зазначити, що ВПО стали
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індикаторами багатьох соціальних проблем та рушійною силою змін у
суспільному житті країни та тих міст, куди вони переїхали. Проте для тих
ВПО, які здійснили переміщення до міста Львова, характерна доволі висока
адаптивність й активність у здійсненні трудової діяльності та у налагодженні
життя у різних сферах своєї життєдіяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ СТАТУСНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УОРНЕРА В ЕМПІРИЧНОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ
ДОСЛІДЖЕННІ
Фундаментальне дослідження, результатом якого стала розробка
Індексу Статусної Xарактеристики Уорнера, знайшло своє відображення у
праці Л. Уорнера «Соціальний клас в Америці». Антропологічний метод,
яким користувався автор та його колеги, що в подальшому був
трансформований у чіткий інструмент вимірювання положення індивіда у
соціальній структурі набув величезної популярності з середини ХХ ст. Як
наслідок, розроблений індекс піддався критиці та великій кількості перевірок
надійності та валідності, зокрема, у працях О. Дункана, Г. Фаутса, Г. Ізона,
П. Крауфорда, П. Хатта тощо [3,4,5].
В результаті дослідження було вироблено чіткий інструмент
визначення соціального статусу особи. Цей інструмент отримав назву
Оцінка Приналежності або ЕР (Evaluated Participation) [10] та є методом
дослідження класової приналежності. Він включає в себе наступні
елементи:
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1. Шкала Відповідності Угодам (Rating by Matched Agreements);
2. Шкала за Символічним Розташуванням (Rating by Symbolic
Placement);
3. Шкала за Статусною Репутацією (Rating by Status Reputation);
4. Шкала Порівняння (Rating by Comparison);
5. Шкала Простого Віднеснесення до Класу (Rating by Simple
Assignment to a Class);
6. Шкала Інституціональної Приналежності (Rating by Institutional
Membership).
Згодом названі вище компоненти були трансформовані у
мультрикритеріальний Індекс Статусної Характеристики. Цей Індекс було
розроблено через те, що використання ЕР (Evaluated Participation) не є
раціональним у масштабному соціологічному дослідженні, адже потребує
значних людських, фінансових та часових ресурсів.
Далі
розглянемо
детальніше
будову
Індексу
Статусної
Характеристики. Вимірювання соціального статусу відбувається за
допомогою чотирьох соціоекономічних факторів, які зважуються у такій
послідовності: рід занять, джерело доходу, тип помешкання, район
проживання [1,2]. Показники ―тип помешкання‖ та ―район проживання‖
заповнюються інтерв‘юером на основі заданих дослідником інструкцій. В
інструкції, зокрема, надано список характеристик, за якими оцінюються дані
характеристики. Характеристики, що відповідають показнику ―район
проживання‖ розроблено на основі думки експерта-аналітика у сфері
нерухомості.
Кожен із показників має свою вагу, в залежності від ступеня
важливості того чи іншого критерія у визначенні соціального статусу
індивіда.
Таблиця 1
Шкала роду занять та джерела прибутку
Рід занять
Категорія
Професіонал високого класу або
власник великих підприємств
Професіонал або власник
середнього бізнесу
Офісний працівник (клерк)
Кваліфікований робітник
Власник дрібного бізнесу

Джерело прибутку
Ба
л

Категорія

Бал

1

Успадкований статок

1

2

Зароблений статок

2

3
4
5

Відсотки від вкладів, гонорари
Зарплата помісячна
Зарплата погодинна
Приватна допомога (на утриманні
у приватної особи)
Соціальна допомога від держави

3
4
5

Малоосвічені робітник

6

Некваліфікований працівник

7
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6
7

Таблиця 2
Тип помешкання та район проживання
Тип помешкання
Категорія
Прекрасний
Дуже хороший
Хороший
Середній
Задовільний
Поганий
Дуже поганий

Бал
1
2
3
4
5
6
7

Район проживання
Категорія
Дуже престижний
Престижний
Все вище середнього
Середній
Нижче середнього
Низький рівень престижу
Дуже низький: нетрі

Бал
1
2
3
4
5
6
7

Індекс Статусної Характеристики обчислюють за формулою:
ISC = (показник «рід занять»)×4 + (показник «джерело прибутку»)×3 +
(показник «тип будинку»)×3 + (показник «район проживання»)×2
Відповідно до результатів обчислення В. Л. Уорнер пропонує наступну
систему стратифікації:
Таблиця 3
Класифікаційна система за Індексом Статусної Характеристики
Уорнера
Клас
Вищий-вищий
Нижчий-вищий
Вищий-середній
Нижчий-середній
Вищий-нижчий
Нижчий-нижчий

Проміжок показника
12-17
18-24
25-37
38-50
51-62
63-84
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Конончук О. Г.
Рівненський державний гуманітарний університет , Україна
ІНДЕКС СТАЛОСТІ СУСПІЛЬСТВА (THE SUSTAINABLE SOCIETY INDEX):
МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ
Індекс сталості суспільства був розроблений з ініціативи
нідерландських дослідників Герта ван де Керка та Артура Мануеля під
егідою Фонду сталого суспільства в 2006 р. До редакційної ради видання
індексу входять представники низки дослідницьких центрів і незалежні
міжнародні експерти, які використовують у своїй роботі аналітичні розробки
та статистичні дані міжнародних організацій. Аудит, структура і методологія
індексу забезпечуються Об‘єднаним дослідницьким центром Європейської
комісії.
Індекс вимірює досягнення країни з точки зору стійкості суспільного
розвитку за шкалою від 0 (найменший ступінь стійкості) до 10 (найвищий
ступінь стійкості) на основі 21 показника (індикатора) в трьох базових
категоріях: благополуччя людини; економічне благополуччя; екологічне
благополуччя [1] (див. табл. 1).
Таблиця 1
Показники Індексу сталості суспільства

За кожним індикатором складається окремий рейтинг досліджуваних
країн, який публікується раз у два роки в доповідях Індексу сталості
суспільства.
Первинні бали в рамках конкретних індикаторів не є сталими і можуть
відрізнятись між собою, наприклад, достаток питної води визначається у
відсотку від 100% (топ рейтингу) до нижньої межі, яка в даному випадку
становить 39,7 % у Папуа-Новій Гвінеї станом на 2014 р. Інший приклад –
приріст населення: у цьому випадку топ рейтингу очолюють країни з
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негативним приростом. У 2014 р. перші дві позиції поділили Латвія та Литва
з показником -7,5 %, у кінці списку опинився Катар з результатом 77,9 %.
Після вторинного перерозподілу балів показники як в першому, так і в
другому прикладах видозмінюються в 10-бальну шкалу [2].
Національний топ-рейтинг за трьома базовими категоріями станом на
2016 р. виглядає таким чином:
1. Благополуччя людини: Фінляндія (9 балів); Німеччина (8,8 бала);
Нідерланди (8,8 бала).
2. Економічне благополуччя: Норвегія (8,4 бала); Швейцарія (8,4
бала); Естонія (8,1 бала).
3. Екологічне благополуччя: Бурунді (8,1 бала); Того (8,1 бала); Лесото
(7,9 бала) [3; 4].
Для України характерні такі показники сталості розвитку (2016 р.):
благополуччя людини – 8 балів; економічне благополуччя – 2,9 балів;
екологічне благополуччя – 4,8 балів [4]. У 2014 р. в рейтингу країн світу
Україна займала 33 (8,1 балів), 88 (3,7 балів) і 75 (4,2 балів) місця
відповідно [2].
На основі середнього показника всіх досліджуваних держав
складається регіональний рейтинг. Європа, Азія, Америка, Африка та
Океанія розбиті на 19 регіонів, за якими і проводиться регіональне
дослідження.
Особливістю регіонального рейтингу є те, що він формується не за
сумою середніх показників усіх держав певного регіону, а саме за
динамікою змін за певний проміжок часу, тобто регіон може мати незначні
середні показники загального розвитку, проте динаміка змін може бути
вищою, ніж у більш розвинених регіонах світу. Наприклад, у категорії
економічного благополуччя за 2016 р. перші три позиції посіли регіони
Східної Африки, Західної Африки та Центральної Африки відповідно. Ці
регіони показали найкращу динаміку економічного росту з 2014 по 2016 рр.,
хоча рівень економічного розвитку в них є одним із найнижчих у світі.
Крім регіонального та національного рейтингів в Індексі сталості
суспільства виділяють два глобальні, або світові рейтинги за трьома
основними категоріями: благополуччя людини, економічного та екологічного
благополуччя. Перший рейтинг характеризується як динаміка змін за два
останні дослідження, тобто рейтинг за 2016 р. включає зміни, що відбулись
протягом 2014–2016 рр. Другий рейтинг включає зміни сталості суспільства
за весь період досліджень, що проводились, тобто з 2006 по 2016 рр.
До 2012 р. в Індексі сталості суспільства виокремлювали загальний
індекс сталості як середнє значення за трьома базовими категоріями, проте
з 2014 р. від цього індексу відмовились, оперуючи нерівнозначністю базових
показників. Зупинилось відповідно і загальне рейтингування за регіонами і
державами. Станом на 2016 р. рейтинги держав, регіонів та сталості
світового суспільства проводяться окремо за кожною з базових категорій [3].
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Отже, Індекс сталості суспільства (Sustainable Society Index) має
доволі складну методологічну базу та методику дослідження, проте на
сьогодні він є одним з найдієвіших індексів по вимірюванню рівня сталого
розвитку суспільства одночасно на глобальному, регіональному та
національному рівнях.
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Корж К.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
(МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ)
Вивчення соціальних відхилень (девіацій) їх причин та наслідків
завжди цікавили науковців із різних галузей суспільствознавства.
Проблемам соціальних відхилень приділяли в різний час значну увагу
представники практично всіх соціально-філософських та соціологічних
напрямів. Наразі тільки у вітчизняній соціології інституціонально
виокремлюються: соціологія девіантної поведінки, кримінологія, соціологія
злочинності, предметну область яких складають різні форми того явища,
яке називається «соціальними відхиленнями». Існують дискусії між
представниками різних напрямів, проводяться емпіричні дослідження,
формуються конкретні програми подолання причин і наслідків негативних
соціальних відхилень, тощо.
Проте, досі відкритим для дискусії залишається понятійнотермінологічний аспект фіксації соціальних відхилень як об'єкту пізнання.
Це, на нашу думку, пов'язано з тим, що дослідницькі проблеми, в першу
чергу, виникають на гносеологічному рівні і стосуються в тому числі і
дефінітивного аналізу. Слід констатувати, що дискусії серед науковців
свідчать: 1) про відсутність чіткого визначення змісту поняття «соціальні
відхилення», 2) про ознаки наявності концептуальної кризи, яка
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відображається в дуалістичності поглядів як на природу, так і структуру і
функції соціальних відхилень, 3) про теоретико-методологічні проблеми при
класифікації та типологізації соціальних відхилень взагалі у зв'язку з
недорозробленістю категоріально-понятійного апарату і неоднозначним
тлумаченням самого поняття «соціальні відхилення» , 4) про недостатню
узгодженість теоретичних поглядів стосовно розуміння теми соціальних
відхилень в системі соціологічного знання.
При аналізі прийнятих в соціальних науках означень поняття «соціальні
відхилення (девіації)» виявляється ряд суперечностей, які значно впливають на
його зміст. Перш за все необхідно звернути увагу на те, що існують
невідповідності у визначенні того соціального феномену, який слугує «точкою»,
«межею», перетнувши яку дія або поведінка стає відхильною, девіантною.
Можна виділити два основних підходи:
«нормативний»: до соціальних відхилень (девіантної поведінки)
відносяться дії, які порушують норми права;
«нормалістський»: до соціальних відхилень (девіацій) відносять дії, що
порушують «соціальні норми», що значно ширше, оскільки останні включають в
себе як правові формальні норми, так і норми моралі, звичаї тощо, головне,
щоб останні розділялись більшістю членів даного суспільства.
Очевидно,
що
«нормативний»
підхід
більш
притаманний
нормативістським (емпіричним) парадигмам, які переважно акцентують увагу
на вивченні злочинності та інших форм негативної поведінки (екстремізм,
наркоманія, проституція тощо), тобто - делінквентної поведінки, що є
предметною областю і основним напрямком досліджень в кримінології,
аддиктології, соціології злочинності і подібних дисциплін.
Підхід, який ми назвали «нормалістським», має більш широкий об‘єкт
дослідження, який охоплює цілий ряд дій, які часом можуть бути цілком
протилежні за своєю суттю. Ці форми дії внутрішньо притаманні всім
соціальним явищам і процесам, а деякі з них, набуваючи сталості,
повторюваності і масштабів і самі можуть розглядатись як соціальні явища. В
сукупності дані форми дій в усьому їх розмаїтті створюють область соціальних
відхилень, їх об'єднує одна важлива ознака – дані дії, окрім всього іншого,
виходять за межі, порушують загальноприйняті, найбільш поширені в даній
групі чи в суспільстві правила і зразки.
Таким чином, предметна область соціальних відхилень включає в себе: 1)
позитивні відхилення, до яких відносяться позитивні інновації, різні прояви
соціальної творчості, надмотивованість, талант і геніальність тобто те, що
викликає позитивну реакцію в групі чи суспільстві і передбачає «винагороду»; 2)
негативні відхилення, що включають злочини та правопорушення (делінквентна
поведінка), аддиктивну і аморальну поведінку, соціальний нігілізм, соціопатичну
поведінку і інші форми дій, які засуджуються суспільством і передбачають
реакцію «покарання»; 3) модальні відхилення, що включають зразки поведінки,
які виходять за межі загальноприйнятих, проте ще не віднесені до двох
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попередніх, т.т. перебувають поза зоною санкцій, хоча і сприймаються як
«незвичні».
Вищесказане дає підстави стверджувати про можливість і необхідність
створення спеціальної соціологічної теорії – соціології соціальних відхилень.
Підняття наукового дискурсу на вищий рівень допоможе зняти протиріччя в
об'єктивістських концепціях між представниками нормативістського і
соціологічного напрямку шляхом формування теорії соціальних відхилень
(щось на зразок соціології соціальних змін) на єдиній концептуальній основі,
фундамент якої, на нашу думку, закладено ще в класичних соціологічних
теоріях.

Костенко Н.В.
Институт социологии НАН Украины, Украина
МЕДИАТИЗАЦИЯ «EMERGENCY»
Участие украинских медиа в продуцировании общественного климата
остается довольно существенным, несмотря на их пошатнувшийся
авторитет необходимого и достаточного информатора. Как известно,
традиционные и новейшие медиа перманентно уточняют координаты
любых
возможных
идентификаций,
производят
многочисленные
согласованные и рассогласованные эффекты, конституируя и изготовляя
«emergencies» - те состояния, в которых пребывает ныне украинское
общество [1]. Медиа способны транслировать и генерализованные образы
с глобальным охватом, и фрагментарные имиджи в рамке национальных
вещательных
фреймов,
инвестируя
аффективные
атмосферы
неотложности
и
ожидания,
темпоральной
рассредоточенности,
колеблющейся топологии существования. Идеология медиа такова, что они
настойчиво оповещают аудитории о том, что «в действительности» есть
стоящим предметом для беспокойства и размышлений. Это никак не
предполагает исключительную внимательность публики к повестке дня
медиа, напротив, невнимание и индифферентность характерна для
значительной ее части. Однако привычность, рутинность, с которой медиа
присутствуют в нашей жизни, давно уже приучили нас к
«медиатизированной социальности» (Фрош), что проявляется, например, в
феноменах «дистанционного страдания» и обратном эффекте «усталости
от сочувствия» [2:19-20], столь характерных для украинского общества с
длящимся военным противостоянием.
Медиатизация «emergency» обеспечивает особые темпоральные
нарративы,
одновременно
возбуждая
удручающие
переживания
относительно настоящего и ближайшего будущего, но и наделяя их
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немалыми шансами. Исследователи указывают на свойственный
современным медиа механизм премедиации будущего, что не подвержена
прогностическим амбициям прежних времен или задачам контролировать
грядущее. Премедиация не затрагивает вопроса о том, насколько
аутентичны репрезентации причинно-следственных связей событий и
явлений, предлагая различные версии «дискурса истины». Медиа
подразумевают незнание публики на этот счет и упрочивают его структуры,
определяя
незнание
предпосылкой
воображения
будущего
и
ремедиатизированного прошлого [2]. Незнание расценивается как
допустимое и приемлемое, как «регулируемая утрата информации» в
условиях ее избытка и дефицита времени современного человека [3:19].
Доверием к медиа незнание легитимируется поскольку служит
своеобразным
«инструментом
институциональной
экономии»
(Розанваллон), упраздняющим задачу проверять информацию и
устанавливать ее достоверность. Установка на незнание характерна для
тех, кто ориентирован на медиа, оставаясь вполне уверенным в своей
финансовой выдержке, невзирая на «атмосферное давление» инфляции, и
заслоняясь от возможных когнитивных диссонансов. Но незнание - это и
платформа для невнимания, отсутствия интереса к медиаинформации или
ее неприятия, подозрения в недоброкачественности и предвзятости. В
особенности это свойственно социально неблагополучным категориям, чье
существование в усугубляемом состоянии «emergency» граничит с
экзистенциальным и физическим выживанием, и официальные сведения об
обнадеживающем управлении их ситуацией не воспринимаются
убедительными [4]. Доверие утрачивает способность компенсировать эти
когнитивные пробелы и аудитории приобретают «право не знать» и не
доверять, чем расширяется функциональная пригодность незнания. Перед
рефлексирующим потребителем возникает дилемма: или искать новые
источники информации, или и дальше пребывать в состоянии
медиатизированной неопределенности и напряженности. Резонно
рассуждать о типах темпоральных проекций, формирующихся как
достаточно сложные комплексы рационализированных представлений и
субъективных значимостей индивидов.
Впрочем, публичная сфера модифицируется структурно и сущностно,
конституируясь с подключением новейших медиа. Именно таков ее
современный вариант, где определяющая роль принадлежит телесному
взаимодействию людей с гаджетами онлайн коммуникации, молниеносно
связывающих информационные сети в разных направлениях. События
Майдана очевидно это продемонстрировали, должно быть впервые
предоставив нам опыт столь масштабной добровольной мобилизации,
основанной на медийных инверсиях публичного и приватного, но также
человеческого и технического. Т.е., подобные смещения в социальной
онтологии не в последнюю очередь обусловлены медиа-зависимыми
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онтическими операциями, которые в ходе технико-материальной
деконструкции видятся процессорами особого медиального пространства,
не принадлежащего ни воспринимающему субъекту, ни воспринимаемому
объекту [5:12-14]. Антропологические аналогии могут здесь быть не менее
впечатляющими, что требует соотнесенности, совмещенности и
избирательности дискурсивных и нон-дискурсивных аргументов в
осмыслении медиатизации «emergency», чем производятся новые
системные уязвимости.
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УСПІШНІСТЬ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА
СОЦІОСТРУКТУРНИХ ЗМІН
Соціоструктурні зміни вносять корективи у визначення успішності
шлюбно-сімейних відносин як на рівні самих суб‘єктів цих відносин, так і на
рівні визначення наукових понять. Дослідники розрізняють поняття
стійкість та стабільність. Стабільність – характеристика фактичного та
юридичного збереження шлюбно-сімейних відносин, яка не залежить від
якості. А поняття стійкий шлюб – сім‘я благополучна, в основі якої
задоволеність відносинами, оцінка їх як успішних, взаємо підтримка та
розуміння. Зростання кількості розлучень – свідчення того, що стабільність
без стійкості перестає бути ціннісно-нормативним підґрунтям для
збереження шлюбу.
До стійких шлюбів відносять гармонійний шлюб, який забезпечує
особистісний розвиток, творче зростання всіх членів сім‘ї. Близькі емоційні
стосунки та впевненість у партнері поєднуються з чіткими правилами, що
регулюють взаємовідносини. Комунікація відбувається в горизонтальному
напрямі, як між рівними. Конфлікти, які відносно не часто виникають,
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вирішуються конструктивно. Створення такого шлюбу базується на симпатії,
сумісності, емоційній близькості, коханні, взаєморозумінні.
Дисгармонійні
нестійкі
шлюби.
Вони
характеризуються
напруженістю взаємовідносин, конфліктністю, відчуженістю та самотністю.
Безперервне порушення психологічної рівноваги партнерів призводить до
стресів. Комунікація переважно в авторитарному безапеляційному стилі.
Такий шлюб не забезпечує особистісного розвитку та можливості
самореалізації [3.].
Ян Щепанський важливим фактором успішності та стабільності шлюбу
та сім‘ї визнавав соціальний контекст. Сімейна єдність підтримується як
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Взаємне кохання, як визначальна
умова вибору шлюбного партнера; почуття відповідальності щодо дітей та
партнера; взаємне прагнення кар‘єрного зростання, добробуту для сім‘ї;
взаємне піклування про дім, дітей, розподіл домашніх обов‘язків; прагнення
виправдати очікування родичів та більш широкого кола спілкування;
прагнення реалізувати власні мрії (які складалися в дошлюбний період);
можливість гармонійного розвитку особистості та використання шлюбу як
засобу самореалізації – це внутрішні сили стабільності. Зовнішні сили –
магічні санкції, які ускладнюють чи унеможливлюють розлучення; тиск
громадської думки чи системи санкцій щодо розлучених членів суспільства;
економічний тиск; вимоги соціального середовища щодо піклування про
дітей [6: 146-147]. Вагомість як зовнішніх, так і внутрішніх чинників важко
переоцінити. Але соціальні трансформації позначаються на обох складових
успішності та на їх впливовості.
Соціологічні та психологічні дослідження, що визначають низку
факторів ризику стабільності та/ чи стійкості шлюбно-сімейних відносин,
зазвичай виокремлюють дві групи: дошлюбні та шлюбні фактори [5].
С.Н. Бурова визначає успішність шлюбно-сімейних відносин як
складну інтегральну оціночну категорію, характеристику, яка відображає
якість в цілому життєдіяльності сім'ї та комплексу відносин: подружніх,
батьківських, родинних [2: 119].
Для оцінки успішності застосовуються об'єктивні та суб'єктивні
показники. Успішною можна вважати сім'ю за умови виконання належним
чином всіх суспільно-значущих функцій: репродуктивної, виховної,
соціалізаційної, рекреаційної, ведення домашнього господарства і т.д. Це
стосується об'єктивних показників - відповідності норм шлюбно-сімейного
життя потребам суспільства. Суб'єктивні показники - оцінка успішності
шлюбно-сімейних відносин членами сім'ї: задоволеність життєдіяльністю у
шлюбі та сім'ї [2: 119].
"Задоволеність шлюбом, подружніми відносинами є одним і важливих
компонентів в задоволеності життям в цілому та фактором психологічного
здоров'я та психологічного благополуччя дорослої людини. Дослідники
подружніх стосунків відзначають, що задоволеність шлюбом змінюється зі
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стажем та етапом життєвого циклу" [4: 6]. Народження дитини постає
ключовим фактором успішності та задоволеності відносинами в сім'ї. Але ці
зміни також мають свою специфіку в залежності від: статево вікових
характеристик як батьків, так і дітей, попереднього стажу спільного
подружнього життя; соціально-економічних умов та статусів; особистісних
рис подружжя та дитини; особливостей подружніх стосунків в попередній
період до народження дитини; специфіки відносин у батьківських сім'ях
кожного з подружжя; рольових розподілів, виконання домашніх обов‘язків та
часу, який подружжя проводять разом після народження дитини, а також
того факту чи вагітність була запланована і очікувана, чи ні [4: 6].
Роль дітей, як чинника успішності шлюбно-сімейних відносин, також
варіюється в часових, просторових та соціокультурних координатах.
Показовим стає відтермінування, планування дітонародження, зменшення
кількості дітей у сім'ї, зростання частки дітей народжених поза шлюбом.
Яскраво ці тенденції проявляються в високорозвинених європейських
країнах. В багатьох країнах відбувається перехід від батьківської моделі
сім'ї до подружньої. Що означає зменшення вагомості батьківських ролей та
відносин в сім'ї та превалювання подружніх. Зростання цінності
задоволення власних потреб, зменшення важливості, а подекуди і
зникнення, бажання виконання батьківських ролей.
"Емоційно-психологічна функція в сучасній сім'ї стає центральною,
найбільш значущою та цінною. Таким чином, самим важливим показником
еволюції сім'ї можна вважати історичне зміщення акцентів з батьківства та
родинності (як кровних відносин) на подружжя (як соціально-емоційний
зв'язок, що приводить до ослаблення властивості – відносин близькості між
людьми, що виникають із шлюбного союзу одного із родичів). Сьогодні
головними цінностями в подружжі виступають задоволеність подружжя
міжособистісними відносинами, відчуття ними щастя, інтимність та секс,
побутова та репродуктивна функції, а також виховання дітей – як сімейні
функції – переходять на другий план" [1: 8-9].
Отже, стабільність – поняття, яке характеризує формальне
збереження шлюбних відносин, а стійкість – це характеристика їх якості або
успішності, що передбачає суб‘єктивну оцінку відносин [5: 5].
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ
ЧИННИКІВ ТА ЕМПІРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ
Докорінні зміни, що відбулися в сучасному українському суспільстві,
спричинили відповідні трансформації в економічному, політичному та
соціокультурному середовищі. Нездатність більшості соціальних груп
суспільства швидко реагувати на процеси складних та неоднозначних
структурних трансформацій значно посилює соціальне відчуження та
провокує ріст соціальної напруженості.
Необхідність глибокого, всебічного вивчення факторів і причин, що
сприяють виникненню соціальної напруженості в Україні, безпосередньо
пов'язано з вирішенням проблем ефективного управлінського реагування і
профілактикою деструктивних форм соціальної взаємодії в регіонах.
Дослідження соціальної напруженості є досить складною проблемою,
бо неможливо побудувати жорстку ієрархію чинників соціальної
напруженості для будь-якого регіону. У кожній ситуації буде свій набір таких
чинників як детермінант зниження адаптивного потенціалу індивідуальних
та колективних соціальних суб'єктів та розвитку різноманітних форм
протестної активності. Стан соціальної напруженості та її динаміку потрібно
визначати по цілому ряду параметрів, кожний з яких має потребу в
детальному аналізі й вивченні, як у теоретичному, так і в емпіричному
аспектах. Виявлення основних факторів, що визначають соціальну
напруженість на регіональному рівні, переслідує мету наукової ідентифікації
емпіричних показників якості та рівня життя, які безпосереднім чином
відображають базові інституціональні структурно – функціональні
характеристики соціальних взаємодій конкретного суспільства.
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Однак, можна виробити концептуальну схему, в якій дослідник буде
оцінювати відносну вагу окремого фактора, а також їх взаємозв'язок для
своєчасного вжиття заходів, щоб ефективно впливати на різноманітні
конфліктогенні фактори взаємодій та комунікацій між людьми. З нашої точки
зору, основні чинники що впливають на соціальну напруженість певного
регіону діляться на глобальні, державні та регіональні.
Систему глобальних чинників соціальної напруженості складають
загальносвітові процеси, міжнародні тенденції розвитку, зовнішні політичні
актори, які мають вплив на регіон. Наприклад, світова економічна криза,
кольорові революції, міжнародні кризи, руйнування біполярного світу і т.п.
Процес функціонування окремої держави-нації об‘єктивно пов'язаний з
різноманітними наслідками неефективного політичного управління
соціальними процесами, що призводить до кризи інститутів державної
влади, легітимних засад соціального порядку, посилення девіантної
поведінки громадян, що є важливими чинниками соціальної напруженості.
Виділення регіонального рівня факторів, що впливають на соціальну
напруженість, передбачає уточнення поняття «регіон». Проясненню
значення даного концепту присвячена окрема дискусія.
Регіональний рівень представлений набором факторів: економічні,
географічні, ресурсні, соціальні, політико-інституційні, культурні, конфесійні,
екологічні, демографічні, історичні, етнічні, правові та ін.
Економічні чинники відображають економічні проблеми даного регіону:
безробіття, інфляція, відсутність інвестицій, зупинка функціонування
підприємств і ін.
Політико-інституційні
чинники
представлені
проблемою
невідповідності повноважень і вирішуваних завдань, структурної
напруженістю.
Демографічні чинники включають зміна демографічного балансу в
даному регіоні, міграцію, низьку або високу народжуваність та ін.
Екологічні фактори - погіршення екологічної ситуації, техногенні
катастрофи та ін.
Конфесійні чинники - поліконфесійність, радикальні релігійні течії та ін.
Культурні чинники - полікультурність, традиції частини суспільства,
неприйнятні іншою частиною цього суспільства і ін.
Правові фактори - прийняття регіональних законів, що ущемляють
інтереси деяких груп суспільства та ін.
Геополітичні фактори - прикордонний характер територій та ін.
Комунікативні фактори - позиція засобів масової інформації,
пропагування ідей, що сприяють політичного розколу в суспільстві та ін.
Засоби масової інформації, особливо Інтернет, є потужним засобом
політичної мобілізації.
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Соціальні чинники - загальний рівень життя населення, соціальна
диференціація в суспільстві, структура соціальних зв'язків (наприклад,
клановість)[1].
Таким чином, соціальну напруженість в Україні можна визначати як
інтегральну характеристику стану в регіоні що має складну внутрішню
структуру, та включає в себе широкий спектр таких факторів, як: 1)
незадоволеність життєвими умовами, 2) самооцінку людьми повсякденного
настрою, 3) оцінку економічного становища країни, 3) матеріального
добробуту родин, 4) показники соціального оптимізму в сфері економіки,
політичної ситуації, 5) ступінь довіри до соціальних інститутів і, особливо, до
інститутів влади.

Мал.1 – Інформація з сайту Урядового контактного центру
Підтвердженням
застосування
вищезазначеної
методики
є
―Інформація про звернення до органів виконавчої влади, що надійшли на
урядову «гарячу лінію» Урядового порталу та веб-сайту Урядового
контактного центру у березні 2017 року».(Мал.1) На розгляд органам
виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів надіслано
53273 звернення (42,6% від отриманих). Переважно у них порушувалися
питання: соціального захисту населення (15160 звернень, або 28,5%),
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комунального господарства (8390, або 15,7%), діяльності посадових,
службових осіб, корупції (5 049, або 9,5%), оплати праці (2182, або 4,1%),
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
(2139, або 4,0%), пенсійного забезпечення (1 736, або 3,3%)»[2].
Найчастіше, у розрахунку на 10 тисяч населення, зверталися (при
середньому показнику по Україні 11,3 звернення) жителі м. Києва (28,5),
Дніпропетровської (22,4), Харківської (18,0), Херсонської (16,4), Запорізької
(15,3), Кіровоградської (14,1), найменше – Тернопільської (4,6) та
Волинської (5,1) областей [2.].
Таким чином, дослідження рівня соціальної напруженості й
прогнозування причин, що сприяють її зниженню або виникненню, можна
проводити в режимі моніторингу на основі нормативної моделі, яка являє
собою формалізовану систему емпіричних показників (індикаторів)
статистичного і соціологічного характеру, кожен з яких відображає реальне
співвідношення із гранично-критичними значеннями соціально-економічних
ресурсів розвитку суспільства та його регіонів.
На основі узагальнення наявного досвіду визначення системи
емпіричних показників соціальної напруженості, ми прийшли до висновку,
що основними компонентами даної формалізованої системи є наступні
емпіричні показники:
1)
обсяг ВРП на душу населення;
2)
індекс фізичного обсягу промислової продукції;
3)
рівень доходів на душу населення
4)
індекс споживчих цін;
5)
реальні грошові доходи;
6)
рівень безробіття;
7)
рівень довіри до влади;
8)
низький рівень життя;
9)
соціальна незахищеність населення;
10) житлові проблеми населення;
11) рівень злочинності;
12) якість та доступність вищої освіти;
13) рівень захворюваності населення;
14) рівень
довіри
до
діяльності
органів
місцевого
самоврядування;
15) соціально-політичні орієнтації і активність населення;
16) рівень згрунтованості регіональних еліт та їх підтримка;
17) розвиток бізнесу;
18) порушення прав і свобод громадян.
Всі показники мають рівний пріоритет у впливі на підсумковий
показник соціальної напруженості. Коефіцієнт впливу визначається як
відношення фактичного показника до критичного або навпаки - залежно від
напрямку впливу конкретного показника.
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Пропонуємо в подальшій роботи визначити Коефіцієнт впливу для
кожного показника більше, менше, або дорівнює одиниці. Коефіцієнт впливу
>1 буде свідчити про перевищення критичного значення. Значення
показника, близьке до 1, означає передкритичний стан відповідного
показника.
Універсальним показником соціальної напруженості виступає рівень
протиріччя інтересів соціальних груп, що піддається виміру, але оцінну силу
він має тільки в сполученні з іншими емпіричними показниками
запропонованої формалізованої системної моделі.
Проте варто зазначити, що при розробці системи емпіричних
показників соціальної напруженості вважливо враховувати, що поширені
дослідницькі орієнтації, які спрямовані на розробку інтегрального індексу
соціальної
напруженості
не
мають
належного
концептуального
обґрунтування. Тому цей індекс доцільно замінити узгодженими
показниками, які відображають різні конфігурації соціальної ексклюзії в
регіонах України. Ключовими для вимірювання соціальної напруженості є
індикатори розриву соціального зв‘язку між індивідуумом і суспільством як
цілим.
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Лисогоря В.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ГЕНДЕРНІ НЕРІВНОСТІ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток незалежної демократичної держави неможливий вирішення
ключових проблем, які є в країні. Ці проблемні ситуації є залишками
минулих культурних зразків, тому задля їх вирішення потрібно
переосмислити ті традиційні схеми, що досі функціонують в суспільстві,
проте вже втратили актуальність. Існують економічні, політичні, культурні та
інші види соціальних нерівностей, які функціонують на всіх рівнях
суспільного життя. Не можна заперечувати і те, що існує гендерна
нерівність, яка є перешкодою на шляху до демократичного суспільства.
Гендерна проблематика широко обговорюється, адже її вирішення є одним
із чинників спаду соціальної напруги. Гендерна нерівність у сфері зайнятості
присутня в багатьох країнах, і Україна не є виключенням, хоча рівність між
чоловіками та жінками зафіксована на законодавчому рівні. Це є наслідком
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структурних передумов: горизонтальної та вертикальної сегрегації.
Гендерна теорія передбачає зміну соціальної реальності, мета якої –
забезпечення гендерної рівності, яка значно сприятиме успішному
економічному розвитку України, а на ідеологічному рівні є однією з основ
демократичного суспільства. Тому дане питання вже давно стало
актуальним, таким же лишається і зараз.
Мета даної теоретичної розвідки – висвітлити стан гендерної
нерівності в сфері зайнятості в Україні.
Існує досить багато теорій в соціології, які розглядають гендер крізь
призму нерівностей у суспільстві.
Структурно-функціональний підхід. Даний підхід грунтується на тому,
що окреслення гендерних статусів на основі статевої диференціації
відбувалося одночасно з формуванням людської цивілізації: здавна жінки
опікувалися дітьми, а чоловіки здобували харч. З розвитком цивілізованих
інститутів для реалізації цих статусів не обов'язковою була наявність саме
фізичної сили, але самі статуси та ролі залишилися. Представник даного
підходу Т.Парсонс розглядав гендерні особливості, відводивши експресивну
роль жінці, а чоловікові – інструментальну [4: 67].
Теорія конфлікту. Р. Коллінз вважав, що статева нерівність зумовлена
конфліктом між пануючою (чоловіками) і залежною групою (жінками).
Відповідно, початкова основа панування чоловіків над жінками зводилася
до того, що чоловіки насильно підпорядковували жінок задля отримання
сексуального задоволення.
Феміністична теорія. Даний підхід характеризується наступними двома
аспектами. По-перше, чоловіки і жінки займають у суспільстві нерівні
положення: жінки володіють меншими матеріальними ресурсами, мають
більш низький соціальний статус, менше можливостей для самореалізації,
ніж чоловіки. По-друге, така нерівність виникає внаслідок організації
суспільства, а не біологічних, особистісних відмінностей між жінками та
чоловіками [4: 89].
Гендерна рівність – це рівна оцінка суспільством подібності й
відмінності між жінками і чоловіками, різних соціальних ролей, які вони
виконують; це рівне соціальне становище жінок і чоловіків, яке створюється
за допомогою надання їм рівних умов для реалізації прав і творчого
потенціалу особистості [2: 32].
Соціологічний аналіз ринку праці дозволяє виявляти тенденції у
розвитку трудових відносин. Науковець В. Радаєв дійшов до висновку, що
соціальні нерівності у сфері занятості та на ринку праці – це результат
поглиблення соціально-економічної неоднорідності праці, зміни її
соціальних функцій, в тому числі перебудови трудової мотивації зайнятих,
значного розриву в оплаті праці окремих категорій працівників та працівниць
[8: 246].
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Наявність гендерної асиметрії – це «об'єктивна закономірність, що
виявляється в диспропорції питомої ваги чоловіків і жінок у конкретних
сферах життєдіяльності і відображає явну або приховану нерівність
чоловіків і жінок за ознакою статі» [3: 82].
Зафіксована наступна тенденція, характерна для більшості країн:
розподіл зайнятих чоловіків за галузями економіки відрізняється від
зайнятих жінок [6: 142]. Дослідження показують, що галузева гендерна
сегрегація в більшості країн поступово збільшується – чоловіки частіше
представлені в галузях економіки, які вважаються «чоловічими», а жінки,
відповідно, «жіночими». Професійна гендерна сегрегація характеризується
наступними аспектами: а) чоловіки становлять більшу частину серед
робітників, а серед менеджерів і керівників; б) жінки ж домінують у таких
професійних групах, як працівниці сфери обслуговування, а також технічні,
службові працівниці[1: 110].
Професійна сегрегація і гендерні стереотипи взаємопов'язані. У
повсякденній свідомості існують вкорінені уявлення про розподіл
професійних занять за ознакою статі. Саме найменування професії
найчастіше іманентно містить в собі гендерну ідентифікацію. Наприклад,
частіше вживається термін «прибиральниця», хоча офіційна назва –
«прибиральник». «Прачка», «швачка» не мають чоловічого аналога, а
«прораб» – жіночого [6: 112].
У сучасному суспільстві виявляється системна, прихована гендерна
нерівність. Соціологічні дослідження дозволяють зробити висновок:
«Проблема гендерної нерівності в трудових відносинах не сприймається
адекватно не тільки самими працівниками і працівницями та керівниками і
керівницями підприємств, але також інститутами, які є представниками
інтересів найманих працівників» [7: 108].
Висновки. Коли мова йде про гендер, то мають на увазі насамперед
нерівність, а не лише відмінність між чоловічими і жіночими типами
поведінки. Разом із нерівністю йдеться про ієрархію, стратифікацію і владу,
яка вбудована у гендерні відносини. Гендерна теорія передбачає зміну
соціальної реальності, мета якої – забезпечення гендерної рівності. Сфера
зайнятості – це одна зі сфер соціального життя, де індивід може
реалізовуватися та самовдосконалюватися. Тому обмеження прав та
свобод в даній сфері означає перекриття доступу країни до суспільного
прогресу, до соціальних змін у висхідному напрямі. Вирішення проблеми
гендерної нерівності у сфері праці має забезпечити умови для розвитку
демократичного суспільства, де рівність прав і свобод є найвищою цінністю.
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Лесняк В.Ю.
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
МІСЦЕ ГРОМАДЯНСЬКОГО ДІАЛОГУ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН
МІЖ ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ
Досвід демократичних держав світу засвідчує, що участь громадських
об‘єднань у процесі прийняття політичних рішень сприяє більшій
ефективності державного управління, відкритості та прозорості влади,
підвищує рівень довіри громадян до політичних еліт. В Україні подібна
взаємодія є вкрай необхідною, оскільки країна перебуває в умовах
кардинальних змін. Тим не менше, роль інститутів громадянського
суспільства не стає ключовою в організації суспільно-політичного життя.
Ставлення влади до громадських організацій залишається досить
вибірковим, залежно від поточних пріоритетів. Політичні еліти, як правило,
заохочують громадські організації до співпраці будучи прагматично
вмотивованими задовольняти лише власні потреби.
Тому для виявлення можливих шляхів вдосконалення взаємодії влади
та суспільства потрібно опиратись на світовий досвід реформування такої
співпраці. Польща, як відомо, стала на шлях демократизації однією з
перших серед країн Центральної та Східної Європи. Здобуті ж польською
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нацією трансформаційні результати є успішними та показовими, як і досвід
у реалізації громадянського діалогу.
Саме ж поняття «громадянський діалог» є формою контактної
взаємодії між владними інститутами та організаціями третього сектору, яка
полягає у обміні інформацією, позиціями та думками з приводу цілей,
інструментів та стратегій реалізації публічної політики. Загалом прийнято
вирізняти такі форми та техніки громадянського діалогу, як: інформування
(виставки, тренінги, звіти), консультування (диспути, громадські слухання,
фокус-групи) та спільне прийняття рішень (консультаційно-дорадчі ради,
громадянські суди, примирювальні конференції тощо) [2: 155-162].
На формування громадянського діалогу у Польщі впливають такі
фактори, як: значна ресурсна база громадянського суспільства,
демократичність, легітимність влади, наявність високого рівня довіри серед
громадян. Крім того, до процесу вироблення державних рішень
залучаються як органи державного управління, так і громадські організації,
засоби масової інформації, академічні центри тощо. Тому польський досвід
викликає інтерес як з теоретичної, так і практичної точки зору, оскільки
вдало реалізовуються програми та проекти, спрямовані на поглиблення
громадянського діалогу та подолання бар‘єрів між владою та суспільством
(«Громадянський бюджет», «Фонд громадянських ініціатив», «Людський
капітал» тощо).
Наприклад, в урядовому документі «Принципи соціального діалогу»
зазначається, що неурядові організації можуть брати участь в розробці і
реалізації програм, ініційованих державними органами і доповнювати
діяльність адміністрації, де остання не в змозі самостійно виконувати
соціально вагомі завдання. Громадянський діалог може проявлятися у
формі усуспільнення механізмів прийняття рішень; збалансування
соціальних інтересів; підготовки якісних рішень в сфері соціальноекономічної політики; підготовки суспільства до ефективного здійснення
публічної політики; доповнення традиційних форм контролю за процесом
державного управління. Результатом громадянського діалогу у такий спосіб
стає, з одного боку, соціальний спокій, а з іншого, — стійкий і
збалансований розвиток країни і суспільства [4].
Громадянський діалог вимагає розроблення та створення певної
інституційної структури, що забезпечувала б ефективність його
функціонування. На думку проф. Войчєха Мішталя, до найістотніших
чинників, пов‘язаних з функціонуванням громадянського діалогу, належать
насамперед правові, політичні та суспільні передумови [2: 154].
Варто підкреслити, що стан розвитку громадянського діалогу у Польщі
не вважається вповні задовільним. Так, на думку Даґміра Длуґоша [1: 92],
до наявних проблем в цій сфері належать: як недостатня культура і низька
організаційна ефективність державної служби у сфері співпраці з
неурядовими організаціями, так і відсутність (особливо серед деяких
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соціальних партнерів) репрезентативних та компетентних структур для
проведення діалогу з адміністрацією. Натомість ключовою проблемою, з
якою стикаються у ході залучення громадян до прийняття рішень, є
інструменталізація відповідних механізмів співпраці [3: 8], оскільки часто
такі механізми служать виключно легітимації прийнятих адміністрацією
рішень поза межами діалогових процедур.
Таким чином, громадянський діалог у системі взаємовідносин між
владою та суспільством є важливим чинником розвитку демократичного
політичного процесу. Польський досвід доводить, що владні інститути
виконують роль домінуючого регулятора громадянського діалогу,
окреслюючи за допомогою нормативних актів цілі, принципи, форми,
інституції і механізми громадянського діалогу.
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Локтєва І.І
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна
ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО РИНКУ ПРАЦІ ЖІНОК З ЧИСЛА ВПО
Однією з основних проблем ВПО залишається інтеграція до ринку
праці у приймаючих громадах. Результати 4 раунду Національної системи
моніторингу ситуації з ВПО 2016 року демонструють недостатній рівень
зайнятості переселенців. Тільки 40% ВПО повідомили, що їм вдалося
знайти роботу у новому місці проживання, 38% опитаних вважали себе
безробітними, а 22% відповіли, що не мали потреби у роботі, оскільки
отримували соціальні виплати [1: 6]. Виявлено, що частка безробітних ВПО,
які шукають роботу (15%) в майже чотири рази більша порівняно з
представниками цієї ж групи, які є місцевими мешканцями (4%) [2, с. 3].
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Тобто встановлення чинників інтеграції ВПО до ринку праці є з
пріоритетною складовою формування політики держави.
Чинники інтеграції ВПО до ринку праці пов'язані з їх соціальнодемографічними характеристиками, якістю людського капіталу (рівень освіти),
рівнем демографічного навантаження у домогосподарстві, наявністю доступу
до засобів пошуку роботи (ІКТ), рівнем довіри до місцевого населення тощо.
Важливим чинником успішності локальної інтеграції ВПО виступає регіон їх
проживання [3: 35; 4]. Найвищий рівень інтеграції ВПО до ринку праці
спостерігається на Заході, а найнижчий – на Сході країни [1: 6].
Для визначення чинників інтеграції до ринку праці використано масив
результатів дослідження «Оцінка потреб внутрішньо переміщених жінок та
осіб похилого віку в Україні» 5. З метою аналізу застосовано метод бінарної
та багатовимірної логістичної регресій. Залежна змінна аналізу "Інтеграція
до ринку праці": дихотомічна змінна, що набуває значень ―0‖, коли
респондент обрав варіанти відповідей ―Так, працюю повний робочий день (8
годин)‖ або "Так, працюю неповний робочий день (4 години)" і ―1‖ – "Не
працюю, але активно шукаю роботу" і "Не працюю і НЕ шукаю роботу".
Аналіз здійснено серед жінок, які є головами домогосподарств, що не
знаходиться у декретній відпустці або у відпустці по догляду за дитиною
(n=521). За результатними аналізу розраховано відношення шансів (OR)
бути інтегрованим до ринку праці залежно від різних чинників і довірчі
інтервали (CI) для зазначених оцінок (табл. 1).
Результати аналізу окремих змінних свідчать, що статистично
значущими чинниками інтеграції до ринку праці серед жінок з числа ВПО є
рівень освіти, вік респонденток, рівень довіри до місцевого населення,
наявність доступу до Інтернету та регіон поточного проживання. Кількість
дітей у домогосподарстві не взаємопов'язана з шансами бути інтегрованою
до ринку праці.
Багатовимірний аналіз показав, що шанси інтеграції до ринку праці
зростають у 1,289 раза при збільшенні рівня освіти опитаних жінок
переселенок (OR:1,289;CI:1,013–1,642). За умови скориговано аналізу
шанси бути інтегрованою до ринку праці знижуються на 28% при зменшенні
рівня довіри до місцевого населення (OR: 0,723; CI: 0,594–0,881). Для тих,
хто відповів, що немає доступу до Інтернету, шанси бути інтегрованою до
ринку праці знижуються на 63% (OR:0,368;CI:0,231– 0,587). Регіон
проживання залишається статистично значущим чинником інтеграції до
ринку праці при включенні до аналізу інших змінних: для тих, хто проживає
5

Дослідження проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка
за технічної підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні у грудні 2014 – січні 2015
рр.. Цільовою групою дослідження є ВПО, які переїхали із місця свого постійного
проживання у Донецький чи Луганській областях та проживають на інших територіях
України.
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на Сході, шанси бути інтегрованої до ринку праці знижуються на 39% (OR:
0,612; CI: 0,399 – 0,939) порівняно з тими, хто проживає на Півночі, Заході,
Центрі, Півдні та м. Київ.
Таблиця 1
Зв'язок між інтеграцією до ринку праці та її різними чинниками:
результати логістичної бінарної регресії
Двовимірний
аналіз
OR [95% CI]

Чинники інтеграції до ринку праці

Рівень освіти
[початкова освіта; базова середня освіта; повна загальна 1,352
середня/професійно-технічна;базова вища освіта; повна [1,105 – 1,654]
вища освіта; вчена ступінь]
0,975
Вік
[0,958– 0,992]
1,203
Кількість дітей
[0,966 – 1,499]
Довіра до місцевого населення
[шкала з полярними судженнями, де "1" "Я довіряю
0,732
жителям населеного пункту, в якому проживаю", а "6" –
[0,629– 0,851]
"Я не довіряю жителям населеного пункту, в якому
проживаю" ]
Чи є у Вас доступ до Інтернету – Ні
0,340
[реф. кат. – Так]
[0,231 – 0,501]
Регіон поточного проживання – Схід
0,619
[реф. кат. – Інші регіони: Північ, Захід, Центр, Південь,
[0,415– 0,922]
м. Київ]

Багатовимірний
аналіз
OR [95% CI]
1,289
[1,013 – 1,642]
0,980
[0,960 – 1,001]
–

0,723
[0,594 – 0,881]
0,368
[0,231 – 0,587]
0,612
[0,399 – 0,939]

Примітка: Напівжирним виділено значущі коефіцієнти на рівні p<0,05.
Отримані результати аналізу свідчать, що при формуванні політики,
програм і проектів, спрямованих на інтеграцію ВПО до ринку праці особливу
увагу потрібно звертати на окреслені чинники.
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЯК ФОРМА
СУСПІЛЬНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ВЛАДОЮ ТА СОЦІУМОМ
Дієвість процесу соціального діалогу у сучасному українському соціумі
певною мірою залежить від ступеня довіри між різними соціальними
інституціями. Моніторингові дослідження щодо ефективності та динаміки
соціальних змін в українському суспільстві, які періодично проводяться
провідними дослідницькими установами, констатують, що показник довіри
до влади взагалі та до певних владних соціальних інституцій зокрема не
можна назвати високим. Це впливає на ефективність взаємодії між владою
та соціумом, і як наслідок, спостерігаємо збереження соціальної
напруженості в українському суспільстві. Соціальний діалог, як правило,
передбачає певну соціальну взаємодію, «конструктивний контакт» між
соціальними групами, що по-різному усвідомлюють свою відповідальність і
участь у вирішенні соціальних проблем. На сучасному етапі суспільних
трансформацій в Україні ступінь дієвості та спрямованості сучасних
соціальних, економічних та політичних перетворень вже більшою мірою
залежить від тих соціальних груп, які мають можливість впливати на
суспільне життя, спираючись на професійні знання, творче мислення,
нетрадиційне сприйняття та інновацію [1: 72]. На нашу думку, незалежний
моніторинг і оцінювання (МіО) ефективності дії влади (державного сектору)
інституціями громадянського суспільства може виступати тією формою
суспільного діалогу між владою та соціумом, яка призведе до підвищення
рівня довіри до владних структур, трансформації та закріплення у
суспільстві ефективних форм суспільного діалогу.
Українською асоціацією оцінювання з 2012 р. проводиться
дослідження стану та розвитку потенціалу МіО в Україні у державному,
громадському та донорському секторах, зокрема через з‘ясування
розуміння сутності моніторингу та оцінювання, аналіз попиту та пропозиції
на їх проведення, а також оцінку рівня їх організаційного оформлення
(інституціоналізації).
Аналіз показав, що потенціал оцінювання в Україні використовується
слабо: поле/масштаб діяльності обмежений через брак людських та
фінансових ресурсів, а головною рушійною силою є потреби донорів у
звітності та управлінні програмами. У державному секторі поняття
«моніторинг» та «оцінка» часто плутають із контролем та перевіркою. Не
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зважаючи на те, що певна нормативно-правова база щодо МіО у
державному секторі України існує, проте практичне оцінювання проводиться
нерегулярно та часто формально. Крім того, існує певний брак чітких та
ефективних показників і механізмів для збору даних. Державні органи не
замовляють зовнішнє оцінювання державних програм з власної ініціативи.
Рівень політичної волі щодо розвитку оцінювання в Україні низький.
Керівники вищої ланки державної служби та представники урядових
структур не повною мірою розуміють і визнають важливість оцінювання,
тому результати моніторингу та оцінки часто не використовують у прийнятті
політичних рішень, а проведена оцінка не впливає на перебіг програм чи
політик [2].
Зазначені проблемні моменти є наслідком не дуже добре розвиненої
культури оцінювання як у суспільстві в цілому, так і в державних органах,
хоча існує тенденція до її зростання. Усі міністерства і відомства мають
підрозділи з контролю, але рідко підрозділи з моніторингу. Практично кожен
структурний підрозділ в межах своєї компетентності має фахівців з
моніторингу, проте немає достатньої кількості кваліфікованих оцінювачів, які
могли б здійснювати оцінку державних програм та політики. Кількість
спеціальних навчальних програм також обмежена. Крім того, експерти
потребують методологічної підтримки. У цілому можна констатувати, що
впровадження системи моніторингу і оцінювання в Україні відбувається під
тиском міжнародних донорів. Через зростання міжнародної допомоги на
підтримку реформ, вирішення питань переселенців, донори також
вимагають використання інструментів оцінювання від державних інституцій
[3].
Таким чином можна зазначити, що держава намагається за допомогою
моніторингу та оцінювання ефективності діяльності владних структур вести
соціальний діалог з суспільством (вживаються заходи щодо поширення
оцінювання програм, подолання фрагментарності в їх оцінюванні, а також
для того, щоб прийняті програми мали систему оцінки і моніторингу;
спостерігається тенденція до врахування результатів МіО в практичній
діяльності та залучення громадськості до проведення моніторингу й оцінки
програм, що закріплюється на нормативному рівні; місцевими радами
затверджуються й порядки моніторингу місцевих програм тощо). Проте для
підвищення рівня довіри у суспільстві державному сектору бракує як
культури оцінювання, так і попиту на оцінювання, йому властиві слабка
пропозиція та відсутність інституціоналізації, не вистачає кваліфікованих
фахівців і методик, а також надійних даних. Втім, в України нема іншого
шляху, окрім всебічного розвитку МіО та його поширення на усіх рівнях.
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СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ В КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасне українське суспільство характеризується високим ступенем
соціальної напруженості. Політична та економічна нестабільність, війна на
Донбасі в поєднанні з різким погіршенням рівня життя і втратою колишньої
системи соціальних гарантій відбивається на соціально-психологічному
стані всіх верств населення, суспільства в цілому. То ж теоретичне
вивчення підвалин, на яких ґрунтується дана соціальна напруженість, є
одним з найактуальніших завдань української соціології і соціальної
психології.
Проблематика, що пов'язана з аналізом і осмисленням соціальної
напруженості в нашому суспільстві, не є новою для вітчизняної соціології.
Поняття «соціальна напруженість» увійшло в соціологічний тезаурус
наприкінці 1980-х років. На цей період припадає активне його використання
як соціологами, так й представниками інших соціально-гуманітарних наук.
Термін «соціальна напруженість» дуже точно відбивав стан суспільних
відносин і масової свідомості, характерних для тих часів, і саме тому дуже
часто використовувався науковцями-гуманітаріями, а також політиками,
журналістами і навіть пересічними громадянами в якості синоніма
неблагополучної, гострої, кризової ситуації.
Аналіз соціологічної літератури з цього питання вказує на відсутність
чіткої наукової дефініції самого поняття «соціальна напруженість». Цей
термін зазвичай використовується в гранично широкому, швидше
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публіцистичному, ніж науковому значенні. У результаті його межі стають
розмитими, а зміст невизначеним, що призводить до підміни даного поняття
іншими, близькими за змістом, але не тотожними йому («конфлікт»,
«аномія», «депривація», «передконфліктна ситуація» тощо).
Західна соціологічна традиція вивчення соціальної напруженості тяжіє,
з одного боку, до індивідуалізації напруженості при аналізі несприятливих
соціальних ситуацій, зміщуючи акцент з соціального на індивідуальноособистісний рівень аналізу проблеми, з іншого – до зведення проблеми
соціальної напруженості до вивчення соціальних конфліктів і способів їх
розв‘язання (Р. Дарендорф, Г.Блумер, Л.Козер, Р.Майерс).
Незважаючи на те, що проблема соціальної напруженості має досить
широку літературну базу в соціології та наявність неабиякої кількості
публікацій,
присвячених
дослідженню
взаємопов'язаних
питань
безпосередньо в суміжних дисциплінах, очевидна необхідність проведення
подальшої роботи в напрямі операціоналізації і концептуалізації цього
поняття в соціологічній науці.
Ряд принципових питань теоретико-методологічного і методичного
характеру також опинився за межами розгляду. Зокрема, недослідженими
залишилися концептуальні проблеми, пов'язані з аналізом співвідношення
понять
«соціальна
напруженість»,
«соціальне
самопочуття»,
«задоволеність/незадоволеність», «соціальний стрес» та ін. Недостатньо
вивчені питання про соціально-психологічні механізми визрівання і
закономірності розвитку соціальної напруженості й, відповідно, про ресурси
її подолання в процесі виходу з кризового стану. Відсутня критична
рефлексія з приводу методичного арсеналу, накопиченого вітчизняними та
зарубіжними дослідниками для вимірювання рівня соціальної напруженості.
На даний час практично відсутні роботи, присвячені комплексному
дослідженню соціальної напруженості в сучасному українському суспільстві
та визначенню шляхів її подолання.
Соціальна напруженість може розглядатися як складний соціальний
феномен, який акумулює динаміку емоційно-психологічних станів
соціального суб'єкта (суспільства в цілому, його частини або окремих
соціальних груп), детермінованих ступенем задоволеності людей умовами
та якістю життя в суспільстві і своїм становищем в ньому. Рівень соціальної
напруженості дозволяє судити про ступінь соціальної стабільності,
зростаючи в умовах і обставинах порушення сформованого соціального
порядку, що сприймається суб'єктом як перевищення суб'єктивно
допустимої міри тиску з боку природного чи соціального середовища і
мобілізує його на активні дії для нейтралізації джерел напруги.
Соціальна напруженість стає деструктивним фактором в результаті
стійкої і впродовж тривалого часу не розв‘язаної ситуації неузгодженості між
потребами, інтересами, соціальними очікуваннями соціальних суб'єктів і
ступенем їх задоволення, що серйозно ускладнює, або взагалі робить
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неможливою реалізацію цілей та втілюється в накопиченні невдоволення,
посиленні агресивності окремих груп і категорій людей, наростанні
психологічної втоми і дратівливості у більшості і, відповідно, формуванні
протестних настроїв в суспільстві. Посилення почуття незадоволеності веде
до підвищення рівня соціальної напруженості, і якщо не знайдений
прийнятний варіант компромісного вирішення конфлікту, то в поведінковому
плані актори переходять від конструктивних форм соціальної активності до
деструктивних практик, що підсилює безлад і нестабільність серед
спільноти.
Рівень соціальної напруженості підвищується до критичних значень,
коли більшість людей починає суб'єктивно відчувати неможливість
повноцінно задовольняти свої соціальні, економічні, політичні, національні,
культурні та інші життєво важливі потреби, що призводить до формування
критичної маси індивідів, які готові до активних дій з тим, щоб практично
змінити існуючий порядок речей.
Соціальна напруженість як феномен проявляється на соціальнопсихологічному і поведінковому рівнях і виражається в таких формах, як:
1) поширення настроїв незадоволеності існуючою ситуацією в тій чи
іншій життєво важливій сфері;
2) втрата довіри до влади та найважливіших соціальних інститутів;
3) посилення страхів, наростання песимізму і невпевненості в
майбутньому;
4) стихійні масові прояви ажіотажного попиту на продукти харчування і
товари першої необхідності з метою створення «стратегічних запасів на
чорний день»;
5) добровільна і вимушена міграція в інші регіони і за кордон;
6) протестні форми поведінки, що свідчать про загострення конфліктів
(мітинги, демонстрації, страйки та інші форми громадянської непокори);
7) активізація криміналу і діяльності різного роду екстремістських груп,
терористичні акти, різні форми безпосереднього протистояння і боротьби
соціальних груп аж до збройного.
Актуальною проблемою соціології є з'ясування закономірностей
процесів виникнення і динаміки соціальної напруженості, причин і наслідків
відхилень рівня соціальної напруженості від «нормальних значень»,
способів прогнозування та профілактики кризових ситуацій, пов'язаних з
цими відхиленнями від «фонового» рівня. Завдання полягає не в тому, щоб
повністю усунути соціальну напруженість, а в тому, щоб не допустити її
розвитку в некерований і руйнівний конфлікт, який не допускає
компромісного рішення і можливості консенсусу.
Соціальна напруженість тісно пов'язана з динамікою громадської
думки і соціальних настроїв. Суб'єктивними референтами соціальної
напруженості виступають думки людей, що виражають їх ставлення до тих
чи інших подій; оцінки умов життя і ступеня задоволення життєво важливих
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потреб, стану суспільних відносин в різних сферах життя, дотримання
основних прав і свобод; довіра до соціальних інститутів і соціального
середовища і т. п.
У міру посилення «детонуючих моментів» наростання соціальної
напруженості проходить наступні фази:
1) латентне наростання невдоволення, підвищення рівня тривожності і
фрустрації в суспільстві – ця фаза характеризується неорганізованим і в
основному вербальним вираженням незадоволеності, зростанням
стурбованості і страхів у зв'язку з порушенням звичного ходу речей без
ясного усвідомлення причин і масштабів наступаючих змін;
2)
загострення
напруженості,
пов'язане
з
усвідомленням
незадоволеності існуючим станом, усвідомлення ситуації як такої, що
реально загрожує інтересам соціальних суб'єктів, конкретизація інтересів,
причому зростання рівня напруженості веде до поляризації інтересів
соціальних груп і переходу їх на рівень конфліктних взаємодій – в цій фазі
відчуття ненормальності того, що відбувається, приймає форму
аргументованих оцінок з боку більшості населення та водночас
сполучається з пошуком причин та суб'єктів, «відповідальних» за ситуацію,
що склалася;
3) формування установок на протестні дії, спрямовані на
нейтралізацію джерел напруги, готовності до активних дій з метою
досягнення поставлених цілей – для цієї фази характерно виникнення
осередків протистояння на рівні окремих соціальних груп по лінії «ми вони», які зникають лише тоді, коли криза розв'язана або конфлікт
вичерпаний).
Таким чином, соціальна напруженість є перехідним станом від
спокійного, збалансованого характеру взаємодії соціальних суб‘єктів до
конфліктного їх протистояння і в залежності від конфігурації усього анклаву
чинників, що тією чи іншою мірою впливають на ситуацію, здатна
створювати підґрунтя для соціальних трансформацій.

Мельников А.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА В СОЦИОЛОГИИ
Проблема социальной напряженности в последние годы приобрела
большую значимость не только для осмысления перманентного кризисного
состояния украинского общества, но также и для рассмотрения
деструктивных тенденций функционирования социума в его глобальном
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измерении.
Социологи
все
чаще
констатируют
факты
смены
относительного миротворческого оптимизма второй половины XX века
более холодным взглядом, фиксирующим рост напряженности в связи с
факторами вооруженных конфликтов, терроризма, бедности и неравенства,
миграций, резкого роста новых технологий и изменений природной среды.
Актуальной становится разработка адекватного теоретического подхода,
способного глубоко и целостно отобразить закономерности указанной
проблематики.
На
роль
такого
подхода
может
претендовать
экзистенциальная социология, для которой проблема социальной
напряженности изначально представляла существенный научный интерес,
уходящий корнями в философский экзистенциализм.
Специфическая интерпретация проблемы социальной напряженности
обозначилась в экзистенциальной социологии еще с момента ее
зарождения в 1960-1970-е годы (Э. Тирикьян, Дж. Дуглас, Дж. Джонсон, Д.
Хейм и др.) [1]. Стремление к более точному и корректному пониманию
данной
интерпретации
требует
ретроспективного
обращения
к
предпосылкам зарождения экзистенциально-социологического подхода.
Экзистенциализм
не
без
оснований
считают
радикально
субъективистским или номиналистским направлением, не принимающим
классического социологического взгляда на общество. С такой позиции
социальная напряженность объясняется как состояние, возникающее из
неустранимого конфликта между индивидом и обществом по причине
неаутентичности и конфликтогенности социальной среды как таковой.
Однако, при детальном анализе, в творчестве всех без исключения
экзистенциалистов
обнаруживаются
элементы
социологически
релевантных идей и сегодня все чаще предпринимаются попытки изучения
социологического содержания философии С. Кьеркегора, Н. Бердяева,
Г.Марселя, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Бубера, М. МерлоПонти, Н. Аббаньяно [2-6].
Традиционные социологические трактовки социальной напряженности
нередко сосредоточены на таких ее ―онтических‖ (М. Хайдеггер) аспектах
как увеличение социального неравенства, аномия, снижение доверия к
социальным институтам, протестные настроения и т.д. Экзистенциалисты,
напротив, стремятся раскрыть онтологические, глубинные пласты этого
феномена, к которым относится прямое переживание состояния
напряженности, а также связь этого состояния с мировоззренческими
ориентациями и степенью интенсивности или смысловой наполненности
конкретного повседневного опыта субъекта. В социальном ракурсе такая
позиция выразилась в обращении к проблемам массового общества,
отчуждения, объективации индивидуальной свободы и деаутентификации.
В теоретико-методологическом плане это способствовало последующему
переносу в экзистенциальную социологию принципов неклассической
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науки, смещению акцентов от проблемы порядка к проблеме конфликта и
установлению субъект-центрированной (first-person) перспективы.
Все вышеизложенное позволяет заключить, что специфика
рассмотрения проблемы социальной напряженности в философском
экзистенциализме сделала ее одним из важных структурных элементов
экзистенциальной социологии, помещенных в более общий контекст
проблематики кризиса и негативного социального опыта. При этом
становится очевидным, что даже радикальная трактовка общества как
полностью негативного для субъекта феномена не может означать
принципиальную антисоциологичность экзистенциализма. Проблема
социальной напряженности для экзистенциальной социологии состоит в
теоретической и, что особенно важно, в эмпирической проверке
утверждений о конфликтной или негативной природе социальной жизни.
Особенность подхода к этой проблеме заключается в стратегии
онтологизации, которая выражается в максимальной конкретизации опыта
социальной напряженности с позиций субъективного реализма.
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Мироновська Т. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
КОНСТРУЙОВАНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЦІННОСТІ В
РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТЕНТ – АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛІВ)
Рекламні повідомлення є не лише потужним інструментом комунікації
з потенційними споживачами, вони є соціальним конструктом, які
відображають бажані цінності для окремих груп або ж для суспільства в
цілому. Для вивчення цінностей, які конструюються, було проведено
контент – аналітичне дослідження журналів, цільовою аудиторією яких є
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молодь від 18 до 35 років. Вибірку наукового дослідження складають 12
випусків журналу «Cosmopolitan» та 12 випусків журналу «Maxim». Контент
аналітичне дослідження повністю охоплює 2015 рік. Кодифікатор контент –
аналітичного дослідження індивідуальних та колективних цінностей
створювався на основі методики для вивчення цінностей провідного
ізраїльського науковця Шалома Шварца. В даній статті будуть
проаналізовані конструйовані індивідуальні та колективні цінності в
рекламних повідомленнях в глянцевих журналах.
Найбільш широко представленою індивідуальною ціннісною в
рекламних повідомленнях є насолода життям. Дана цінність становить 17%
від загальної сукупності індивідуальних цінностей представлених в
рекламних повідомленнях в молодіжних журналах «Махім» та
«Cosmopolitan». В засобах масової комунікації формується особистість –
гедоніст, яка має матеріально орієнтований та корисний погляд на життя.
Це підтверджує тенденцію, яка спостерігалася в рекламних повідомленнях,
в яких зазначені колективні цінності, де найбільш широко представленою
була субкатегорія «Життя повне вражень». Рекламними повідомленнями
конструюється образ людини – гедоніста з очевидною корисливою метою –
збільшення продажів продукту та розширення аудиторії його споживачів.
Також, рекламні повідомлення апелюють до того, що варто потурати
своїм бажанням та обов‘язково виконувати їх, та проте, рекламні
повідомлення закликають до виконання лише матеріалістичних бажань. Ця
тенденція підтверджує теоретичні положення Жана Бодріяра, які були
зазначені в книзі «Суспільство споживання». Загалом дослідження
цінностей споживання підтверджує ті положення, які зазначені науковцем та
його послідовниками [3: 154].
В рекламних повідомленнях широко представлений концепт
самостійності (13% від всієї сукупності) та цілеспрямованості (складає 12%
від всієї сукупності). Тобто, рекламні повідомлення формують образ selforiented person, закликаючи до задоволення лише своїх потреб. В
суспільстві споживання образ self-oriented person є більш прийнятним та
навіть більш конструктивним.
На основі даних, які отримані в ході контент–аналітичного дослідження
може бути висновок, що в рекламних повідомленнях в журналах переважає
кількість повідомлень, які апелюють до індивідуальних цінностей ніж до
колективних цінностей. Індивідуальні та колективні цінності співвідносяться
в відношення 53% до 47 %. Рекламні повідомлення підкріплюють
індивідуалістичні цінності та індивідуалізм загалом. Проте, в рекламних
повідомленнях відображаються колективні цінності. На мою думку, це є
підтвердженням драматургічної теорії Ірвіна Гофмана. Залучаючись до
процесу споживання, засвоюючи образ та відповідні цінності, які
представлені в рекламних повідомленнях індивід успішніше представляє
себе в соціальній грі у повсякденному житті. Відштовхуючись від цієї теорії
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престижні товари є її реквізитом, який може привести її на головну роль в
соціальній виставі. І для здобуття реквізиту індивід може витратити значну
кількість зусиль [2: 127]. Індивідуалістичні цінності дійсно зростають у своїй
впливовості.
Зростання
індивідуалізму
пов'язане
зі
зростанням
економічного благополуччя країни та її громадян загалом.
За теорією Пітера Бергера та Томаса Лукмана концепт, який є штучно
сконструйований професіоналами і став частиною об‘єктивної реальності
незабаром
стане
частиною
суб‘єктивної
реальності
[1:150].
Індивідуалістичні цінності проявляються частіше (53% індивідуальних
цінностей проголошених в рекламних повідомленнях та 47% колективних
цінностей, які представлені в рекламних повідомленнях в журналах «Maxiм»
та «Cosmopolitan»).
Список використаних джерел
1. Berger P. L. The social construction of reality: A treatise in the sociology of
knowledge / P. L. Berger, T. Luckmann. – London: Penguin UK, 1991. – 125 с.
2. Goffman E. The presentation of self in everyday life / E. Goffman. – London:
Penguin, 1990. – 256 с.
3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж.
Бодрийяр, Пер. с фр. Самарская Е.А.. – М.: Республика, 2006. – 269 с. –
(Культурная революция). – (Мыслители XX века).

Мороз Є.О.
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СОЦІАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЦЕСУ РЕПРОДУКЦІЇ КУЛЬТУРНОГО
КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Необхідність зміни стратифікаційних моделей у новому суспільстві
усвідомили і сформулювали у своїх роботах європейські теоретики, які
розробляли альтернативні традиційним концепції соціальної структури
суспільства. В різних термінологічних і концептуальних контекстах всі
дослідники звернули увагу на одне і те ж явище – перетворення багатьох
характеристик індивіда, що не виступали ще 50-70 років тому в масовому
масштабі як значимі види ресурсів, в сучасному суспільстві в активи, що
прямо впливають на економічний стан, життєві шанси і ризики [1].
Приділяючи, як і П.Бурдьє, Д.Белл, Е.Соренсен і У.Бек, особливу увагу
знанням – найважливішому виду ресурсів у новому суспільстві – М.Кастельс
розглядає виробництво знань і ресурсів як основу своєї концепції соціальної
стратифікації [2]. З іншого боку, свого року проявом кризи методології стала
концепція еліт, яка, як відзначав Е.Гідденс, є своєрідною відмовою від
класового аналізу [3]. Поява концепції еліт відобразила чисельне зростання
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вищих класів і зміну їх складу за рахунок державних службовців, топменеджерів приватних компаній та інших.
Ускладнення сучасного розуміння культурної еліти як специфічного
соціального актора внаслідок прискорення науково-технічного прогресу
кінця ХХ ст., що в свою чергу вимагає орієнтації на дещо інший тип
здобування знання, частково відтісняючи цим традиційну культурну еліту,
яка фактично репродукувала знання щодо «високого мистецтва». У
сучасному ж постмодерному соціумі, таким чином, формується нова
правляча еліта, що вирізняється від старої високим рівнем знання та
компетентності в сфері актуального високо конвертованого знання
(зокрема, технологічного, комунікаційного, інноваційного).
Вочевидь, коріння формування сучасної культурної еліти має деякий
вплив традиційної французької культури. Так, в межах французької традиції
розуміння інтелігенції даний соціальний суб'єкт виступає як особливий
соціальний прошарок, що контролює культурний капітал і зберігає
одночасно за допомогою останнього своє особливе соціальне становище. Із
цього можна зробити висновок про те, що статус культурного капіталу в
свою чергу обумовлює та визначає престиж та статус інтелігенції [4: 47].
Необхідно додатково підкреслити наявність суттєвої відмінності щодо
пострадянської (зокрема, української) та європейської культурних еліт, що
має прояв у сукупному володінні капіталів різних типів. Пострадянська та
європейська культурні еліти мають деяку специфіку, що полягає у
яскравому розрізненні культурної та економічної еліти, тобто порівняно
низьке матеріальне положення першої як специфіка культурного капіталу
пострадянського простору [5-8]. В роботах сучасних вітчизняних соціологів,
що досліджують концепцію культурного капіталу у традиціях П.Бурдьє,
можна досить часто зустріти емпіричні та теоретичні результати, які
підтверджують так звану консервацію капітальної структури суспільства (у
даному випадку – українського або російського). Переважна більшість
студентства поповнюється із заможних родин зі значним рівнем культурного
капіталу.
Значущості
саме
культурно-освітньої
еліти
(інтелігенції
чи
інтелектуалів – за різною термінологією) як провідного соціального агента
сьогодення у пострадянському соціокультурному просторі навіть не
зважаючи на значну цінність матеріального благополуччя та економічного
статусу (зокрема, щодо українців ці положення були запропоновані за
результатами ESS та Інституту соціології НАН України) підтверджує низка
досліджень. Так, спираючись на положення П.Бурдьє, російські соціологи
(Ю.Крельберг [5], Г.Мкртчян [6], Я.Рощіна [7] та інші) спробували розглянути
з урахуванням сучасних російських реалій (перехід освіти на платну основу)
досить важливе питання: наскільки моделі з вертикальною мобільністю в
освітній сфері виявляють вплив матеріального положення сім'ї на
досягнення учнів. Виявилося, що визначальну роль, швидше за все, відіграє
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саме культурно-освітній рівень батьків і ціннісно-орієнтаційна установка
студентів, а прямий зв'язок між добробутом сім'ї і академічним досягненням
респондентів є незначним. Таким чином, саме культурний капітал є тим
фактором, що найбільшим чином впливає на процеси особистісного
розвитку та соціальної мобільності, однак, механізми такого впливу та їх
характер є до кінця невизначеними. Іншої точки зору на природу
перерозподілу вартості капіталів та їх конверсійного потенціалу у період
трансформації суспільних систем дотримується І.Шуригіна [8]. Аналізуючи
соціально-психологічний стан населення колишнього Радянського Союзу,
автор приходить до висновку, що основна проблема пригніченого стану
останніх полягає не стільки у нестачі матеріальних коштів, скільки у тому,
що вони соціально дезадаптовані, оскільки їх життєві стратегії, адекватні
колишнім соціально-економічним умовам, при зміні цих умов призводять до
бідності.
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ПОРОГОВА МОДЕЛЬ ГРАНОВЕТТЕРА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Порогові моделі колективної поведінки є такими моделями, що
передбачають наявність декількох індивідів (їх називають агентами), які
приймають рішення про те, чи діяти їм в тій чи іншій ситуації, чи ні.
Приймаючи рішення, агент поводить себе конформно, тобто бере до уваги
ту обставину, що на нього здійснюється соціальний тиск (тиск з боку
оточення): якщо певна кількість (або частка) його «сусідів» діє, то діє і він.
Мінімальна кількість/частка діючих «сусідів», за якої агент активізується,
називається його порогом [2: 8]. Найбільш простою є порогова модель
американського соціолога Марка Грановеттера. Власне, надалі вона і буде
розглядатися. Модель Грановеттера передбачає, що кожен агент діє
раціонально, а також те, агенти діють одночасно та незалежно один від
одного.
Як вже було наведено вище, кожен агент має своє значення порогу .
Поріг в моделі Грановеттера показує, який відсоток діючих агентів призведе
до того, що індивід прийме рішення про необхідність дії. Значення порогу
варіюється від 0% до 100%. Агент з порогом, що становить 0% буде
ініціатором дії і першим розпочне її. Агент з =100% є особою, яка за
жодних умов не приєднається до дії. Що ж до тих агентів, значення порогів
яких знаходяться між позначками 0% та 100%, маємо наступне. Якщо
відсоток діючих агентів дорівнює чи вищий за значення порогу даного
агента, то він діє, якщо ця частка менша за поріг агента, він не діє.
Позначимо функцію розподілу порогів як
, а частку агентів, які діють в
момент часу позначимо як
. Тоді
являє собою відсоток осіб, що
мають поріг, який не перевищує
[1: 37]. Це означає, що в наступний
момент часу буде діяти саме ця частка агентів, тобто справедливе наступне
відношення:
.
Через якийсь час досягається положення рівноваги, коли до дії вже не
приєднується ніхто. Положення рівноваги досягається тоді, коли
Ця рівновага може бути стійкою або нестійкою (тобто триває
недовго).
Виникає питання: навіщо ж ця модель взагалі потрібна? Грановеттер
наводить перелік сфер, де її можна використовувати. А Бреєр конкретизує
кожен з цих прикладів ситуацій. В Таблиці 1 нижче, власне і представлено
приклади цих ситуацій [1: 40].
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Таблиця 1
Приклади ситуацій застосування моделі Грановеттера
Ситуація/дія

Соціальний тиск

Індивідуальний спротив

Участь в погромах,
забастовках

Частка тих, бере участь в
погромах, забастовках

Небажання мати проблеми з
законом

Розповсюдження чуток

Кількість знайомих, які
розповіли про новину

Рівень довіри до думки інших

Вибори (голосування за того
чи іншого кандидата)

Кількість осіб, що
проголосували за того чи
іншого кандидата

Схильність піддаватися впливу
інших, небажання, щоб голос
було втрачено

Вибір професії

Кількість випускників, що
обрали дану професію

Готовність до конкуренції на
ринку праці, індивідуальні
вподобання

Ситуація, коли особа іде, не
додивившись фільм до кінця
(буденні ситуації)

Кількість тих, хто вже пішов,
не додивившись фільм до
кінця

Ввічливість по відношенню до
тих, хто створив цей фільм або
небажання турбувати, хто ще
дивиться фільм

Імміграція

Потік осіб, що виїжджають з
країни

Бажання/небажання змінювати
звичний уклад життя

Звісно, перелік сфер, наведений в Таблиці 1, можна продовжувати.
Таким чином, бачимо, що модель Грановеттера може застосовуватися у
різних сферах, але принцип її використання однаковий для всіх ситуацій.
Список використаних джерел
1. Бреер В. В. Пороговые модели коллективного поведения [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://mipt.ipu.ru/sites/default/files/page_file/Бреер.pdf
2. Управление толпой: математические модели порогового коллективного
поведения/В. В. Бреер, Д. А. Новиков, А. Д. Рогаткин. – М.: ЛЕНАНД, 2016. –
168 с.
110

3. Granovetter M. Threshold Models of Collective Behaviour/M. Granovetter//
The American Journal of Sociology. – Vol. 83. – №6 (May, 1978). – pp. 14201443.

Мудрак Вікторія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Зміни, яких зазнають суспільства в умовах глобалізації, ставлять
перед соціологічною наукою нові питання. Глобалізована соціальна
реальність вимагає нових теоретичних підходів до свого аналізу, здатних
описати та пояснити ті чи інші структурні трансформації. Зокрема,
переосмислення потребують класичні концепти соціології, в тому числі і
поняття соціальної інтеграції.
Визначення соціальної інтеграції можна звести до двох основних
підходів: інтеграція як розвиток і функціонування соціальної системи як
цілісності, в сукупності складних зв‘язків, які виникають між підсистемами
суспільства та інтеграція як виникнення та розвиток взаємозв‘язків між
індивідом і суспільством через засвоєння ціннісно-нормативної системи
суспільства [2:201].
В умовах глобалізації соціальна інтеграція ускладнюється і набуває
нових форм. Ми можемо спостерігати взаємодію індивідів-представників
різних суспільств на міжособистісному рівні, тобто соціальну інтеграцію. З
іншого боку, суспільства стають підсистемами глобального суспільства, чим
забезпечують системну інтеграцію на глобальному рівні. Однак, можливим
стає ще один спосіб інтеграції індивіда – залучення до глобального
суспільства. Індивід може бути залученим до глобального дискурсу через
засоби масової комунікації, пізнання інших культур, відтак засвоювати
переважаючі ціннісно-нормативні системи глобального суспільства, а не
того, до якого він належить. Хоч держава може створювати перешкоди на
шляху до такої інтеграції, або ж навпаки додаткові стимули, рівень
інтегрованості до глобальної спільноти буде залежати від окремого
індивіда.
Наразі, основними акторами глобальної інтеграції визначають
індивідів та суспільства, виділяючи індивідуальну (персональне включення)
та колективну інтеграцію (об‘єднання держав як суб‘єктів колективної волі
для реалізації спільних інтересів) [3:11]. Такої ж логіки дотримується
методологія Індексу глобалізації [1]. Його оцінка базується на основі 24
індикаторів, поєднаних в 3 групи: економічні (об‘єм міжнародної торгівлі,
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торгові потоки, тощо), соціальні (міжнародні особисті контакти,
інформаційний потік тощо), політичні (членство в міжнародних організаціях,
ратифікація договорів, участь в місіях ООН тощо).
Аналізуючи проблематику ключових акторів глобалізації, варто
звернутись до прихильників поміркованої позиції (Е.Гідденс, М.Кастельс,
С.Сесен), котрі стверджують про трансформацію суспільства і перерозподіл
балансу сил на користь суспільних рухів, влади соціальних сил [4].
Традиційний підхід до розгляду глобалізації через основних агентів
(індивідів та суспільств) може бути доповнений соціальними організаціями,
які є частиною глобальних соціальних рухів чи об‘єднань, однак не включені
до сфери економічного чи політичного. Так, до Індексу глобалізації може
бути включений показник наявності та активності представництв глобальних
релігійних, екологічних та інших соціальних рухів.
Культурна взаємодія є однією з ключових ознак та складових процесу
глобалізації та провокує дискусії вчених. Представники табору скептиків
(П.Гірст, Г.Томпсон, Дж.Грей) вважають глобалізацію проектом Заходу,
боротьбою за гегемонію, а тому визнають нав‘язуванням суспільствами
Захожу власних ціннісно-нормативних систем. На противагу їм, у своїй
праці «Нестримний світ» Е.Гідденс заявляє про децентралізацію процесу
глобальної інтеграції, а А.Тойнбі у свою чергу, вбачає ініціатором
наступного етапу її розвитку Китай. Натомість значну поширеність
елементів американської культури все частіше знаходимо в її азійських
аналогах. Глобалізація більше не є синонімом вестернізації, що формує
необхідність розробки альтернативних способів виміру глобалізації в сфері
культури.
Отже, у зв‘язку зі зміною балансу сил, на арену глобалізації виходять
нові актори – представництва глобальних соціальних рухів, заміри
активності яких можуть стати вдалим доповненням при аналізі
глобалізованості суспільств. Беручи до уваги децентралізацію глобалізації,
ми більше не можемо її ототожнювати з вестернізацією, а отже постаємо
перед необхідністю розробки альтернативних методів виміру культурної
глобалізації.
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ПОВЕДІНКОВІ ІНДИКАТОРИ ЦІННОСТІ САМОВИРАЖЕННЯ: ПОШУК ТА
ОБҐРУНТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ
Ш. ШВАРЦА
В порівняльних дослідженнях цінностей поряд з іншими підходами до
їх вимірювання часто використовують розроблену та протестовану на
багатьох вибірках методику Шалома Шварца, теорія якого постулює
існування десяти спільних для різних країн та культур базових цінностей [1].
Шварц стверджує, що всі індивідуальні цінності ґрунтуються на
базових умовах людського існування (одному або більше) і є
універсальними: потребах людини, прагненні до соціальної взаємодії і
приналежності до групи [2]. Коли людина замислюється над власними
цінностями, вона в першу чергу зважує, що для неї є важливим в житті, що
становить пріоритет, а що в даний період життя не є значимим. Проте
досягти відповідних цілей вона може при взаємодії з іншими суб‘єктами, у
співпраці та спілкуванні з ними, перебуваючи в певній соціальній групі.
Уточнена теорія базових цінностей Шварца, яка перевірялася на
прикладі 11 країн, має свої обмеження, зокрема вибірку складала більшість
респондентів з вищою освітою. Країни, на яких перевірялася ціннісна
структура, відноситься до розвинених країн та країн, що розвиваються [2].
Англомовну версію PVQ-57 було перекладено на українську мову та
протестовано в межах пілотажного дослідження протягом жовтнялистопада 2016 року. Вибірка становила 960 респондентів (229 чоловіків та
731 жінок) віком від 17 років та старше років (середній вік становить 34
роки).
Результати кореляційного та факторного аналізу дозволили оцінити
наскільки перекладені українською твердження, що вимірюють 19 цінностей,
відтворюють теоретичну структуру цінностей, запропонованою Шварцем.
За результатами пілотажу, добре спрацювали твердження, які
навантажуються на один фактор разом з іншою групою тверджень однієї
цінності (коефіцієнт навантаження яких більше 0,6): цінностей
«Самостійність – Дії», «Традиція», «Універсалізм – Турбота про природу»,
«Універсалізм – Турбота про інших», «Міжособистісний конформізм»,
«Особиста безпека», «Соціальна безпека», «Влада-Ресурси». Інші
твердження навантажувалися одночасно на декілька факторів або мали
низькі коефіцієнти навантаження (менше 0,6).
Вибір респондентами альтернатив по кожному з запропонованих
формулювань мав спільний характер. Зазвичай вони користувалися тільки
невеликою частиною шестибальної шкали при обранні відповіді на те чи
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інше твердження. В середньому респонденти сприймали всі запитання в
позитивній конотації, тобто обирали варіанти відповідей на запитання, які
описували ті чи інші життєві пріоритети людини, яка може бути схожа на
них.
Такий результат може свідчити про те, що респонденти всі
запропоновані твердження сприймали як такі, що відповідають їх уявленням
про себе та давали часто соціально-бажані відповіді. На наступному етапі
дослідження переклад тверджень має містити глибше змістовне
наповнення, яке допоможе нівелювати соціально бажаність відповідей.
Окрім вивчення надійності україномовної версії PVQ-57 окремою
задачею дослідження є доведення її валідності, що передбачає пошук та
перевірку зв‘язків цінностей з поведінковими проявами. Подібну перевірку
сили зв‘язку десяти цінностей та поведінки людини здійснювали в своїй
спільній роботі Шварц та Барді на вибірці 182 студентів. Дослідники довели,
що зв'язок між ціннісно виразною поведінкою має таку ж структуру
мотиваційного кола, яку складають окремо взяті цінності [3: 1214].
В моєму дослідженні до уваги взято цінність самовираження, яка є
одним з індикаторів для оцінки розвитку суспільства. Цей термін
запропоновано Інглехартом та використовуються в порівняльних
дослідженнях (напр. Світове дослідження цінностей), що дозволяє
прогнозувати демократичний розвиток окремо взятої країни [4].
За Інглехартом, зв'язок між цінностями самовираження і
демократичними інститутами проходить на межі самостійного вибору
людей: він відображає співвідношення між прагненням до вибору і
юридичним правом на вибір. Коли люди надають свободу вибору вищу
пріоритетність, вони починають вимагати надання їм права на такий вибір у
всіх інших сферах. Якщо існуючі інститути не можуть задовольнити цей
попит, в суспільстві зростає тиск задля зміни режиму і встановлення
демократичного ладу, який більшою мірою забезпечує людям юридичні
права на вибір [4: 415].
В порівняльних дослідженнях Інглехарта цінність самовираження
вимірюється запитаннями, які стосуються відчуття щасливості людини, її
ставлення до гомосексуальних стосунків, участі у підписанні петицій, довірі
до людей [4]. В моєму дослідженні запропоновано вимірювати цю цінність
через групу цінностей Шварца: цінності, які на мотиваційному колі
об‘єднуються в групу ―Відкритість до змін‖: ―Самостійність-думки‖,
―Самостійність-дії‖,
―Стимуляція‖
та
групу
«Самоствердження‖:
―Досягнення‖, ―Влада-Ресурси‖, ―Влада-Домінування‖.
Для пошуку релевантних індикаторів вимірювання проявів поведінки
людини, у якої виражені ті чи інші цінності, що складатимуть цінність
самовираження, я зібрала відповіді респондентів на відкриті питання,
використовуючи техніку номінування [5]. Сутність такого підходу полягала в
тому, що респонденти виступали в ролі експертів, які описували конкретну
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ситуацію та вчинок людини, у якої, на їх думку, яскраво виражені певні
цінності. Наприклад, ―Пригадайте конкретну людину з Вашого особистого
життя, яка повністю підпадає під наведений нижче опис. Наведіть
приклад конкретного вчинку, який є найяскравішим вираженням описаної
характеристики — Для неї важливе незалежне мислення, зміна
нормального стану речей на щось кардинально інше, генерування
неординарних ідей».
В ході пілотажу було зібрано більше 20 експертних думок, які
слугували емпіричним матеріалом для формулювання індикаторів, що в
подальшому вимірюватимуть поведінку людини у зв‘язку з її цінностями. До
уваги взято попередні напрацювання Шварца та Барді.
Результати пілотажу показали, що експертам було доволі важко
дібрати конкретний приклад до кожного опису людини, у якої яскраво
виражена та чи інша цінність. В поодиноких відповідях приклади вчинків
радше стосувалися опису іншої цінності, ніж запропонованої. Проте в ході
пілотажу отримано змістовні відповіді для розробки переліку поведінкових
індикаторів цінності самовираження.
Наведу декілька влучних прикладів поведінкових індикаторів: 1)
Людина, для якої важливе незалежне мислення, зміна нормального стану
речей на щось кардинально інше, генерування неординарних ідей, за
думкою експертів є інноватором, винахідником (напр. як Ілон Маск), озвучує
та пропонує нові ініціативи або думки; генерує нові ідеї у своїй роботі.
2) Для кого важливо діяти незалежно від думки інших, одноосібно
приймати рішення, бути вільним у власних діях – відмовляється слідувати
правилам, створює окремі групи, збирає однодумців та пропонує проекти
для створення альтернативи; будує будинок власними руками за планом,
що склав(ла) самостійно; відмовляється від високооплачуваної роботи, на
якій свобода дій і рішень є обмеженою; не зважаючи на зауваження, страхи
та попередження інших, приймає рішення та створює власний бренд одягу;
приймає рішення опублікувати статтю в газеті, не заважаючи на заборону
друку, адже вважає її актуальною та потрібною.
3) Для кого важливим є азарт, новизна, екстрім, отримання якомога
більше нового досвіду, пошук нових вражень – підкорює гори та відвідує
різні країни, опановує нові види спорту; любить екстремальні види спорту,
мріє стати альпіністом, вивчає найвищі гори на планеті; починав зі
скелелазіння, продовжує роуп-джампінгом, стрибає з невеликої висоти з
парашутом; обожнює екстрім, тому заснував фірму з джампінгу - стрибків з
мосту; програє всі гроші в покер та просить в борг.
4) Для кого важливо бути успішною за усіх, ставити перед собою
конкретні цілі та досягати їх, щоб всі захоплювалися її успіхами - кидає
навчання, починає розвиватись у протилежному напрямку у сфері краси,
опановує мережевий маркетинг і захоплюється тим, як просувається її
власна кар‘єра; навчилася шити, в'язати, створювати ковдри в техніці
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петчворк, робить прикраси у стилі стім-панк, завжди ділиться своїми
успіхами з усіма; пройшла стажування за кордоном, працює у відомій
компанії, заробляє гарні гроші, допомагає батькам.
5) Для кого важливе відчуття значущості, яке надають гроші, бути
заможною, мати високий статус у суспільстві - вирішує займатись
прибутковою сферою, яку не дуже любить, але знає, що там швидко зможе
розвинутися: йде у сферу інтернет-реклами, де швидко росте і стає
керівником у неповні 25 років, починає вести тренінги аби мати фінансову
стабільність; виставляє у соціальних мережах фотографію з віялом купюр
високого номіналу, фото з брендовими та модними речами, навіть якщо
прибутки цього не дозволяють; бере участь у різних конкурсах, виграє
гранти, не зупиняється на досягнутому, не може дозволити собі заробляти
менше, ніж звикла, залучається до різних проектів; звертає увагу на речі, які
носять друзі, коментує вартість цих речей, де вони були придбані, оцінює у
грошовому еквіваленті, якість, дороговизну майна, людей, які є заможні,
поважає більше.
6) Для кого важливо контролювати людей, демонструвати свою
владу над іншими, впливати на думку інших, бути головним у своєму колі
друзів, компанії - звільняє з роботи тих, хто їй не підкорюється, чинить
утиски і не сприймає чужу точку зору; сперечається у компанії друзів, колег
або незнайомців, доводить свою думку, навіть якщо всі проти або її думка
насправді така сама, як у всіх; завжди усіх повчає: "я читаю багато книг,
тому я розумний, краще слухай мене"; періодично проводить свій робочий
день в кабінеті у підлеглих, щоб контролювати їх роботу; спроба не
погодитися з думкою закінчилася затягуванням процесу прийняття рішення,
тому довелося погодитися; не можна заперечувати і не погоджуватися з
рішеннями керівника.
Отже, попередні результати пілотажного дослідження уточненої
методики Шварца показали, що інструмент потребує доопрацювання на
предмет соціально-бажаних відповідей респондентів. Для перевірки зв‘язку
цінності самовираження та поведінкових аспектів зібрано можливі варіанти
вчинків, які є найяскравішим вираженням описаної характеристики людини,
яка має одну з шести цінностей. Отримані відповіді слугують емпіричним
матеріалом для розробки конкретних запитань, що вимірюють поведінкові
прояви цінності самовираження, які в свою чергу будуть апробовані на
наступному етапі тестування уточненої методики Шварца.
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ГЛОБАЛЬНА ОЙКУМЕНА: МОЗАЇКА КУЛЬТУР В ДИНАМІЦІ
КОНФІГУРАЦІЙ
Культура суспільства є системою і цілком відтворює в своїх
структурних компонентах властивості, притаманні всім системам як таким.
Зокрема вона має елементи які забезпечують її захист, збереження,
відтворення. Структурним компонентом, відтворюючим ці властивості, є
культурна традиція і центральна зона культури, які утворюють внутрішню
будову системи культури і визначають її специфіку, унікальність Саме вони
роблять ту чи іншу культуру особливою, не схожою на інших. Кожне
суспільство незалежно від того на якому рівні розвитку воно знаходиться і є
частиною глобальної ойкумени - світового глобального простору (У.
Ганерсон) [1: 56], де постає країною-лідером, регіональним лідером чи
перефірійною країною. Попри це, якій би статус країна не мала будова її
культури залишається структурно незмінною. Тобто в кожній системі
культури є культурна традиція і центральна зона культури. Отже культури
різних суспільств різні. Різними вони є змістом структурних компонентів
центральної зони культури – харизматичними змістами формуючими
унікальну картину світу [2]. Саме різний історичний досвід, вид діяльності і
територія проживання сформувала з кожної культури унікальну.
Незважаючи на те сучасні культури суспільств можна типологізувати.
Так, типи культур можна виділити за різними кліше світосприйняття,
рисами психології і типом характеру, тобто тими ознаками, які є одночасно і
маркерами, що відображають харизматичні змісти центральної зони
культури. Аналізуючи цю типологію за Г Хофстеде [4], за такими критеріями,
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як фемінність - мускулінність, індивідуалізм – колективізм, мала і велика
дистанції влади ми бачимо як вони специфічно корелюють і розшаровують
країни в глобальному просторі світової ойкумени. Розглянемо ці критерії
детальніше, спробуючи віднайти залежності.
Так, центрові країни – лідери, які задають світові тренди і зараз є
домінантними (США і ЕС) є переважно мускулінними, індивідуалістичними, з
малою дистанцією влади. Їхні найближчі опоненти, які мають амбіції на
світове лідерство – Росія і Китай є навпаки фемінними, колективістськими
країнами з великою дистанцією влади. Тому в культурному сенсі світ
продовжує бути полярним, і як між інь і янь, та і між країнами – лідерами і
країнами претендентами на лідерство точиться постійна конфронтація.
Важливо відзначити що фемінність більше притаманна перефірійним і
залежним країнам, тоді як країни мускулінні завжди намагаються бути
лідером. Серед мускулінних країн переважна більшість регіональних
лідерів, тоді як фемінні культури часто залежні. Цікаво відзначити, що
мускулінні культури більше схильні до анклавізації в культурному сенсі, тоді
як фемінні до гібрідізації. Є однак тут і виключення (Росія).
Індивідуалізм не так сильно пов'язаний з лідерством як мускулінність. І
серед індивідуалістичних, і серед колективістських країн достатньо, як
регіональних лідерів, так і перефірійних, залежних країн. Індивідуалізм у
культурі іноді призводить до культурному ізоляціонізму. Колективістським
культурам це менш властиве, вони скоріше схильні до культурної експансії,
культурної колонізації.
Дистанція влада – важлива характеристика культури, яка пов‘язує
культуру з соціальною і політичною сферою, допомагає зрозуміти чому
деякі країни швидко демократизуються і відзначаються прозорістю влади, а
в деяких домінує жорстка ієрархія. В цьому сенсі всі культури діляться на
культури Х і У матриці (за Б. Кірдіною) – як жорстка і не жорстка статусна
ієрархія. Країни – лідери в цьому сенсі теж демонструють полюсовість
(різність). США і ЕС мають малу дистанцію влади (Х – матриця), а Китай і
Росія – навпаки – велику, тобто жорстку статусну вертикаль, залежність і
сакральність влади, чітку субординацію і т.д. Важливо відмітити, що серед
країн з малою дистанцією влади більше регіональних лідерів, а велика
дистанція влада характерна для частіше фемінних і колективістських країн.
Отже, наразі ми маємо наступну картину світового культурного
простору – глобальної ойкумени. У центрі переважаючу сукупність
утворюють мускулінні, індивідуалістичні країни, з малою дистанцією влади.
Серед таких країн більше регіональних лідерів, країн другого рівня. Меншу
сукупність утворюють країни фемінні, колективістькі, з великою дистанцією
влади. Серед них більше залежних, перефірійних країн, країн третього
рівня.
Центр же глобальної ойкумени в культурному вимірі переважно досі
домінантно мускулінний, індивідуалістичний, з тенденцією на зменшення
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дистанції влади. Макроцивілізаційний процес зміни постмодернізму
постматеріалізмом [5], з супутніми останньому тенденціями синглізації,
атомізації, віртуалізації, полікультурності і т.д. притаманний саме йому.
Громадянська релігія, екосвідомість, трансформація інституту родини і норм
девіацій – культурні тренди саме культур центру ойкумени.
Країни залежні, залишаючись в просторі постмодерного часу часто
модернізуються повільно і в силу власної культурної специфічності. І це
часто абсолютно культурно детермінова річ, тобто властивість не змінна.
Так, для деяких країн, з високою дистанцією влади, важкою і неприйнятною
є демократизація і пов‘язані з нею процеси. Прийняття демократизації в цих
країнах часто є травматогенним, бо їх культура тримається на інших
уявленнях про статус і статусну ієрархію, надто сакралізованим
залишається відношення до влади. Нав‘язування демократизації за
інокультурним кліше деструктивно впливає на такі культури. Попри це в них
залишається варіант адаптації інокультурних зразків, їх трансформація під
«запити» власної культури.
Динаміка глобальної ойкумени є постійною і видається як флуктуація і
переструктурація країн в прицентровій зоні, яка незмінно має мережу
локусів напруження, як сукупність міжкультурних конфліктів. Змінюється
форма конфліктів, вони переходять в віртуальну фазу, інформаційні
конфронтації. Разом з тим це ніколи не вичерпує змісту непорозумінь і все
тому, що останні лежать в ціннісно-культурній площині, що видається
перспективою подальших досліджень.
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ДОВІРА ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
Соціальна довіра традиційно розглядається соціологією як основа
соціального порядку. Інтерес до поняття довіри зростає в багатьох наукових
дисциплінах, у тому числі соціології, політології, економіці, психології,
історії, політичній теорії та філософії, управлінні та організації досліджень,
119

антропології. Соціальна довіра між громадянами вносить свій внесок у дуже
широке коло явищ, у тому числі в економічне зростання та ефективність
ринкової економіки, стабільне та ефективне демократичне правління,
справедливе надання суспільних благ, соціальну інтеграцію, співпрацю і
гармонію. Довіра знаходиться в центрі кластера інших понять, які не менш
важливі і в теорії соціальної науки, і в практиці повсякденного життя.
Високий рівень соціальної довіри, як і недовіри до соціальних
інститутів, зокрема до інститутів влади, також може виступати значущим
деструктивним чинником та фактором виникнення соціальної напруги в
суспільстві. В класичній соціології довіра розглядається як розуміння
мотивів і дій іншої людини, відмінної від тебе. Недовіра ж, навпаки,
характерна для ситуації непередбачуваності, дестабілізації норм і цінностей
в рамках того або іншого соціуму. Саме в таких умовах стає неможливим
передбачити вчинки інших людей і виникає соціальна недовіра. Таким
чином, в класичній соціології недовіра розглядалась як тимчасове явище,
що притаманне суспільству в стані аномії. Феномен недовіри, в такому
випадку, має по відношенню до соціуму та індивіда деструктивний характер.
На противагу класичним концепціям, П.Штомпка розглядає концепт
недовіри як очікування того, що людина поведе себе інакше, ніж мала б, і
дозволяє створювати індивідам «охоронні бар'єри» проти зовнішніх
небезпек. Коротко кажучи, ми ведемо себе максимально обережно, якщо є
можливість того, що той чи інший індивід (група) може заподіяти нам шкоду
[1].
У колективній монографії «Суспільство без довіри» Є. Головаха
зазначає, що масова сліпа довіра до влади частково стає джерелом
деградації та краху суспільства з наступним тривалим періодом його
відродження з соціальних руїн. У цьому контексті рівень недовіри до
неефективної влади в Україні можна розглядати певним чином як
конструктивний елемент суспільного розвитку. Індивіди поєднуються проти
когось, кому не довіряють і довіряють власній спільності. Таким чином
відбувається поділ на «своїх» та «чужих», в наслідок чого виникає і не лише
соціальна структура, а й відповідна усталеність яка для неї характерна.
Проте і багаторічний досвід суцільної недовіри призводить по втрати
соціальної перспективи, росту невдоволеністю демократією та ринковою
економікою [2].
Така ситуація характеризується підвищенням рівня соціальної напруги
та виявленням цілої низки деструктивних процесів.
Білоруські вчені Ротман Д.Г. та Філінська Л.В. виокремлюються чотири
основні «фони», які викликають соціальну напругу у суспільстві:
економічний, правовий, інформаційний та ідеологічний. І, якщо перші два
види фонів можна простежити на об‘єктивному рівні, як то рівень життя,
ефективне виконання законів, соціальні виплати тощо, то наступні два фони
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є більш суб‘єктивними, створюють умови для формування і розвитку тих чи
інших масових настроїв, формування «соціальної заклопотаності»[3].
Саме довіра може стати ефективним інструментом вирішення даної
проблеми. Проте мова йде не про «сліпу» довіру, а про довіру – як
ефективний механізм спрощення бюрократизації. Про довіру – як
раціональний вибір в контексті веденні економічних практик. Довіру, яка
формується шляхом ефективного інформування про наявні правові,
політичні та економічні зрушення. В такому випадку довіра може дати значні
переваги у часі при вирішенні важливих питань.
Прикладом такої довіри суспільства може слугувати період Великої
депресії та «Новий курс» Теодора Рузвельта. Як відомо, саме завдяки
даному курсу було започатковано практику соціального законодавства,
державних
гарантій
для
фермерів,
банківської
сфери,
інституціоналізувалися профспілки та професійні рухи, були створені
осередки громадських робіт. За рахунок обраної ним тактики були
закладені, по-суті, основи чинної держави і була сформована політика, яка
триває до теперішнього часу. Цей приклад також ілюструє концепцію Р.
Інглхарта, згідно якої він виділяє ряд постматеріалістичних цінностей
(зокрема, задоволеність життям, роботою, дозвіллям, сімейним життям а
також схильність довіряти іншим), що безпосередньо включені в структуру
громадянської культури. «Довіра до інших» - це елемент культури, що
зумовлює можливість об'єднання громадян в асоціації та групи за
інтересами, без діяльності яких, у свою чергу, стає неможливою
демократія[4].
Таким чином формується погляд, що суспільство, яке ґрунтується на
великому і різноманітному спектрі громадських об'єднань і організацій,
характеризується високим рівнем соціальної довіри. В даному випадку мова
йде саме про участь індивідів в житті соціуму. Шляхом участі в регулярних і
тісних контактах з іншими на добровільній основі індивіди відкривають для
себе основи довіри, взаємності, співробітництва, співчуття до інших, і
розуміння загальних інтересів і спільного блага.
Таким чином, ми повертаємось до розуміння необхідності
конструювання та відтворення культури довіри у соціумі.
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СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОРЯДКІВ:
ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ
Сучасний соціум є високо динамічним, таким що постійно змінюється.
Багато наукових праць присвячено аналізу тих змін, що відбуваються.
Багато різних термінів використовується для характеристики цих змін, які
найчастіше розглядаються як перехід від одного типу суспільства до іншого:
від індустріального до постіндустріального (або суперіндустріального), від
модерну до постмодерну (або нового модерну). І в яких би термінах не
описувався цей перехід, по суті, йдеться про перетворення соціального(их)
порядку(ів), тобто якісну зміну фундаментальних підстав існування та
розвитку суспільства.
Сучасне суспільство, як прив‘язана до теперішнього часу фаза
загального суспільного розвитку, принципово відрізняється від попередніх
фаз і характеризується процесами протилежними тим, що спостерігалися
на попередніх фазах. Як пише О. Пєшкова, централізацію сьогодні змінює
децентралізація, бюрократизацію − демократизація; стандартизацію і
колективізацію − індивідуалізація. Попередні фази відрізнялися високим
(або більш високим) ступенем організованості соціального порядку й
впорядкованості суспільства як «єдиного цілого», що справляло значний
тиск на його частини, в тому числі і на кожного індивіда. У сучасній
соціально-філософській думці підкреслюється, що, відчуваючи себе
частиною чогось великого, такого, що справляє тиск, індивід і сам був
«частковим»: прагнув до поєднання, доповнення і злиття, а не до
виокремлення, виділення, своєрідного прояву. В таких суспільствах
значущість людини визначається внеском у «ціле», в реалізацію його мети,
ступенем задоволення потреб «цілого», а процеси організації значно
переважають над процесами самоорганізації [1: 128].
Л. Бевзенко пише, що всі соціальні порядки можна розрізнити за
ступенем їх організованості/самоорганізованості. Традиційні суспільства
відрізняються високою мірою організації соціального порядку. Але і серед
сучасних суспільств також є такі. Наприклад, суспільства з авторитарними
та тоталітарними режимами, які все ще мають місце у сучасному світі,
також відрізняються високим організаційним порядком на фоні
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максимального «безладу» на рівні самоорганізації. У демократичних,
ліберальних та подібних суспільствах, навпаки, високим є порядок
самоорганізаційний [2: 160]. Власне, встановлення порядку самоорганізації і
призводить до демократії.
В кожному з сучасних суспільств, в тій чи іншій мірі, присутні ознаки
традиційного суспільства. Іншими словами, всі сучасні суспільства
відрізняються один від одного, так би мовити, «ступенем сучасності»: цей
ступінь є тим вищим, чим більш соціальний порядок є самоорганізаційним,
чим вищим є ступінь причетності більшості дорослих дієздатних членів
суспільства і окремих груп до вироблення та прийняття рішень,
обов'язкових для виконання всіма членами суспільства.
З точки зору Дж. Александера кожна сфера життєдіяльності (як
соціальна сфера) є інтерактивною (під)системою, а тому може змінюватися,
модифікуватися завдяки діям (діяльності), перетворювальній активності
акторів. Але визрівання та реалізація перетворювального потенціалу
обов‘язково потребує свободи. По суті, саме характером і ступенем свободи
індивіда і відрізняються сучасні суспільства від традиційних. Кожен з цих
типів суспільства формує «свій» модус свободи. Як пише С. Павлов,
свобода реалізується в полі взаємодії двох полюсів − суспільства і індивіда.
Останній завжди і обов'язково ідентифікує себе як частину суспільства. У
зв'язку з цим, «обсяг» його волі потрапляє в залежність від повноти
самоідентифікації як частини цілого. У сучасних суспільствах свобода
конституюється як індивідуальне різноманіття, що не припускає
«застрявання» індивідуальних суб'єктів у своїй ідентичності як «частини
цілого», як і в будь-якій іншій ідентичності. В результаті чого свобода стає
непроблематичною. Свобода, по суті, являє собою можливість самостійно
міркувати і діяти, можливість індивіда здійснювати власну життєву стратегію
за допомогою здатності до автономізації своїх когнітивних і діяльнісних актів
від зовнішніх впливів [3: 99]. Свобода і суб'єктність нерозривно пов'язані.
Суб'єктність являє собою міру свободи, міру можливостей, через які ця
свобода реалізується.
Розвиток та встановлення демократії в Україні висуває на перший
план проблему встановлення самоорганізаційного соціального порядку
(заснованого на включенні індивідів у процеси творення та перетворення
соціальної реальності), що уможливлюється за умови забезпечення
гнучкості соціальної структури. Соціальна структура є основою соціальної
впорядкованості. Тому проблематика соціального порядку нерозривно
пов'язана з проблематикою соціальної нерівності і стратифікації. Відносно
стійкі відносини не можуть бути виключно горизонтальними, обов'язково
матиме місце їх ієрархізація. У зв'язку з цим актуалізується питання про
справедливість соціального порядку, яке, в свою чергу, виводить на
проблематику справедливості як надання свободи і рівних можливостей для
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пересувань у соціальній структурі, що забезпечуються належною
функціональністю інститутів, зокрема, інституту освіти.
З орієнтацією на умови і потреби сучасного українського соціуму, в
ракурсі його демократизації як процесу встановлення самоорганізаційного
соціального порядку, інститут освіти та його соціальна практика має
формувати та продукувати габітуси «свободи і творчості» (як їх назвав
П.Бурдьє). В такому ракурсі свобода осмислюється через призму
автентичності ідентичності, тобто коли людина вчиняє та діє властивим для
неї чином, а її дії залежать від її внутрішнього «центру», а не від зовнішніх
умов.
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Ободовська М.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДОВІРИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ В
УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Для українського суспільства науковий дискурс про соціальну довіру
має особливе значення в силу складності, неоднозначності і
непередбачуваності соціальних трансформацій останніх десятиліть, що
зумовили пошук соціальних ресурсів збереження цілісності існуючої
соціальної системи, досягнення соціального порядку та соціального
консенсусу, а також механізмів практичної адаптації українців до соціальних
умов і факторів. Соціальні та політичні зміни, викликані процесами
модернізації сучасних суспільств активізували науковий інтерес до довіри як
принципу конструювання соціального порядку, у тому числі і соціальних
відносин.
Проблема довіри є однією з ключових у сучасному соціумі, особливо
стає актуальною через її потужний інтегративний, солідаризуючий і
стабілізуючий потенціали. Ряд відомих суспільствознавців звертаються до
дослідження природи довіри в новому суспільному контексті. Серед них
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Б.Барбер, Е. Гідденс, Н. Луман, А. Селигмен, С. Айзенштадт, Ф. Фукуяма,
П.Штомпка.
Соціальні, політичні, економічні протиріччя ініціюють різні форми
соціальної довіри. Соціальна довіра є індикатором стійкості і стабільності
існуючого соціокультурного середовища. Чим вища довіра в суспільстві, тим
більш стійким і передбачуваним є соціокультурне середовище. Відмінна
риса довіри в сучасних суспільствах обумовлена опосередкованим
характером комунікації та регуляції соціальних відносин, його кореляцією зі
спеціалізованими організаціями, нормами і цінностями, які генерують і
підтримують необхідний інституційний порядок. Таким чином, довіра – це не
тільки загальна онтологічна установка суб'єкта по відношенню до
соціального світу в цілому, це одночасно інституційний механізм організації
життєдіяльності соціуму, що дозволяє суб‘єкту сприймати, регулювати і
оцінювати взаємодії індивідів і груп.
Соціальний порядок виникає і формується в умовах домінування в
суспільстві стабілізаційних процесів і механізмів, які забезпечують
виникнення рівноваги, усуненню соціальної напруги, урегулювання
конфліктів, домінування солідарної свідомості і відносин партнерства.
Соціальна довіра виступає вагомим чинником у конструюванні соціального
порядку. Також, довіра розглядається як принцип конструювання соціальних
відносин, як необхідний інструмент збереження цілісності і розвитку
соціальних систем.
Фатальна причина перетворення довіри в необхідний інструмент
збереження цілісності і розвитку соціальних систем, що соціум неминуче
функціонує в умовах неповного інформаційного забезпечення прийнятих
рішень з огляду на надзвичайну складність, динамічності, поліваріатності
людських відносин, що залежать не тільки від об‘єктивних обставин, але і
від різноманітних, суперечливих суб‘єктивних настроїв, явних і прихованих
мотивів і намірів як окремих людей, так і організацій, соціальних груп,
верств, країн. Використання цього механізму поєднання і боротьби інтересів
вимагає певної підготовки суспільства в цілому, вироблення особистих
якостей і вміння жити в умовах соціальної взаємодії, заснованого на
засадах демократичного державного устрою та приватної власності.
У соціологічній науці на сьогодні накопичено значний досвід вивчення
різних аспектів соціальної довіри, однак виявляється дефіцит робіт, які
присвячені теоретичному обґрунтуванню та концептуалізації довіри як
основи соціального порядку сучасних суспільств. Попри інтерес дослідників,
постає наукова проблема у гносеологічній суперечності, що пов‘язана із
поліпарадигмальним вжитком концепту «довіра» та неповним розкриттям
пізнавального потенціалу цього концепту як важливої абстракції сучасної
соціологічної теорії.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
УКРАЇНІ
Основні підходи до розгляду громадянського суспільства в соціології
доводять, що громадянське суспільство – це певна модель соціальних
відносин між людьми, модель соціальної організації з властивими їй
якісними
характеристиками.
Спробуємо
проаналізувати
існуючі
концепцептуальні моделі громадянського суспільства та показники
соціологічного виміру розвитку громадянського суспільства представлені
українськими дослідниками, а також співвіднести їх між собою.
Громадянське суспільство, за Степаненко В., – комплексний
соціокультурний та суспільно-політичний феномен, який включає в себе
наявність та розвиненість: соціальних інститутів (незалежні медіа;
громадська думка; добровільні асоціації та об‘єднання громадян );
соціальних практик (суспільна активність громадян, що не обмежується
участю у виборах; громадські рухи ); суспільних цінностей та чеснот [1].
Соціологічне визначення громадянського суспільства, за Яніцким О.,
робить акцент на цінностях й активізмі суб'єктів соціального процесу. У
соціології громадянське суспільство – це динамічна категорія, що може
змінюватися за формою і змістом своєї діяльності. Громадянське
суспільство формується спочатку – під впливом обставин, що змінилися,
викликів суспільства – в результаті чого виникають неформальні групи і
правила їх діяльності [2].
Розгляд громадянського суспільства через інституційний підхід
включає громадянське партнерство між організаціями. Низові або
громадські організації працюють переважно на місцевому рівні та сприяють
активній участі населення в громадянське суспільство, добровільні асоціації
вступають у взаємовідносини з іншими групами громадянського суспільства
[4].
Розвиток громадянського суспільства з якісною системою соціальних
інститутів є основою для становлення соціально відповідальних відносин у
суспільстві, практик корпоративної соціальної відповідальності, як прояву
соціально-відповідальної поведінки індивідів, соціальних груп, організацій.
Соціальне підприємництво виступає одним з найбільш помітних
нововведень у глобальному громадянському суспільстві. Тому потребує
подальших розвідок концепція глобального громадянського суспільства,
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сучасні процеси глобалізації громадянської активності, формування та
діяльність впливових міжнародних неурядових організацій, проблематика
міжнародної громадянської солідарності [5].
Специфічними засобами сучасного глобального громадянського
суспільства виступають нові форми колективної активності, суспільні рухи
―нового‖ типу, з новими соціальними спільнотами, новими засобами дії, з
новими соціальними і культурними цінностями. Актуалізується значимість
досліджень специфіки взаємозв'язку «нових» суспільних рухів і
громадянського суспільства, структури міжорганізаційних взаємодій,
особливостей формування глобальної протестної мережі.
Розглянемо тепер, як концептуальне бачення громадянського
суспільства реалізується в емпіричних дослідженнях українських соціологів.
Для цього ми проаналізували прес-релізи трьох відомих українських
дослідницьких центрів, а саме – Центру Разумкова (далі ЦІ), Фонду
"Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного
інституту соціології – на предмет висвітлення всіх зазначених у теоретичних
концепціях аспектів та проявів громадянського суспільства [6].
В результаті упорядкування і систематизації конкретних емпіричних
індикаторів згідно операціональним визначенням, що наводяться в теоріях,
ми отримали таку картину.
Найбільш повно і широко досліджуються різні аспекти громадська та
суспільна активність громадян, інші громадянські практики, волонтерська
діяльність, готовність брати участь в акціях протесту, довіра до політичних
та соціальних інституцій, рівень можливостей впливати на владу. Не так
повно, але все ж таки досліджуються аспекти цивільно-правового
громадянства. Проте, тут зустрічаються і "білі плями": майже не
представлені показники забезпечення рівня свободи, демократії,
захищеності приватної власності, розвитку підприємницького сектору.
Бракує показників, що описували б соціальне громадянство (соціальну
та економічну безпеку в державі загального добробуту).
Попри брак висвітлення деяких загальних оцінок жителями України
рівня розвитку громадянського суспільства, аналізований нами матеріал
містив і показники, що не передбачені жодною з розглянутих теоретичних
концепцій. До них належать група показників, що вимірюють рівень
інформованості про діяльність громадських організацій (або рад), а також
про права людини, стан їх дотримання, способи захисту; а також причини
громадської активності/пасивності жителів України.
Отже, в результаті спроби співвіднесення концептуального бачення
громадянського
суспільства
з
емпіричною
базою
досліджень
громадянського суспільства в Україні було з'ясовано, що на практиці
досліджуються лише деякі аспекти розвитку громадянського суспільства,
породжує певну фрагментарність отриманого знання. Самі емпіричні
показники, що використовуються для вивчення досліджуваного феномену,
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потребують доповнення, систематизації, а також обґрунтування і побудови
інтегральних показників рівня розвитку громадянського суспільства, з
використанням відповідних тестових методик.
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РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
НАПРУЖЕНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Серед багатьох чинників, здатних викликати, підсилювати, або
підживлювати напругу, одним з потенційно найпотужніших є релігія. Адже,
по-перше, релігія пов‘язана з поняттям священного, і зазіхання на це
священне (неважливо, чи це зазіхання реальне, чи як таке його оцінюють
віруючі), є цілком неприйнятним, та однозначно викликає як мінімум
напругу, а скоріше конфлікт. По-друге, великі світові релігії претендують на
абсолютну істину, тож знову, невизнання цієї істини викликає напругу.
Взагалі, посилення соціологічного інтересу до релігії має місце в першу
чергу тому, що з кінця ХХ століття остання стала помітним елементом
потужних конфліктів (в першу чергу це стосується ісламського світу, але не
лише його). Зіткнення релігійних людей з реаліями та вимогами секулярного
світу, та контакти представників різних релігій в одному географічному та
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соціально-політичному просторі хоча й не обов‘язково створюють
напруженість, але суттєво збільшують ймовірність формування напруженої
ситуації, а також при сформованості напруженого стану можуть робити свій
внесок в підтримання такого стану. Особливо актуальним це питання стає
тоді, коли релігійний контекст накладається на лінії політичного розламу.
А саме в подібному положенні нині опинилася Україна. Реалії розколу
раніше єдиної православної Церкви протягом всього періоду незалежності
створювали певну напругу, але ця напруга знаходилася на відносно
невеликому рівні. По-перше, серед нашого населення переважає релігійна
толерантність, яка значною мірою обумовлюється досить поверховою
релігійністю, що веде за собою релігійну байдужість. По-друге, міжрелігійні
конфлікти, які майже виключно є конфліктами за церковну власність, доволі
обмежені за масштабом; це відбивається у ієрархії страхів нашого
населення. Починаючи з 2006 року про існування страхів міжрелігійних
конфліктів говорили приблизно 6-9% опитаних, і практично у всі роки цей
пункт посідав, порівняно з іншими джерелами побоювань, останнє місце.
Останні роки стали часом потужного політичного конфлікту, причому
найбільші православні Церкви (УПЦ МП та УПЦ КП) в цьому конфлікті
опинилися на боці різних конфліктуючих сил. Перша з цих церков є
проросійською, налаштованою проти європейського курсу нашої країни, тоді
як друга асоціює себе з європейським шляхом та національною
незалежністю. Підтримка з боку цих Церков прихильників різних політичних
сил підживлює напругу у відносинах між громадянами з проросійськими та
національними політичними орієнтаціями. З іншого боку, спроби
державного, адміністративного тиску на УПЦ МП, або прихована чи відкрита
підтримка конкуруючої УПЦ КП, також посилюють напругу в суспільстві,
закріплюючи негативне ставлення до нинішнього режиму його противників (і
можливо підштовхуючи їх до активніших дій), а також сприяючи переходу в
стан супротивників (або, принаймні, опозиційно налаштованих) тих осіб, які
б за відсутності подібного тиску залишалися б нейтральними в нинішньому
суспільно-політичному конфлікті.
Напруга, пов‘язана з непрямою участю головних православних Церков
в поточному соціально-політичному конфлікті, є не єдиним напрямом, яким
релігія може вести до виникнення напруженості в нашому суспільстві. Також
така напруженість може бути наслідком спроб різноманітних релігійних
організацій повернути частину своєї суспільної значущості, яку було
втрачено в результаті процесів секуляризації. Зокрема це може
реалізовуватися через намагання зменшення секулярного характеру освіти
(введення в школах в якійсь формі предметів пов‘язаних з релігійним
вихованням), нав‘язування певних релігійного обґрунтованих правил
поведінки (наприклад, заборона абортів), висунення православ‘я як основи
духовності та моральності. Подібні дії можуть створювати напругу серед тих
верств населення, які або є нерелігійними, або хоча й є релігійними, але не
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бажають клерікалізації суспільства. Крім цього, за такого контрсекулярного
наступу може виникати напруженість у відносинах «панівних» релігійних
організацій з тими групами та організаціями, які виявляться «на узбіччі»
таких процесів. Адже клерікалізація завжди відбувається на користь не
релігії загалом, а певних її течій. В українських реаліях існування великої
кількості різних релігійних течій, преференції будуть отримувати якісь одні з
них, тоді як для інших умови їх діяльності погіршуватимуться.
Ще одним джерелом напруженості, пов‘язаним з релігійним чинником,
може ставати діяльність нетрадиційних релігійних організацій (сект). В
умовах широкої релігійної свободи на території України сьогодні діють
різноманітні релігійні організації, які займаються активним місіонерством,
пропагуючи релігії, які є відносно новими для нашого суспільства.
Послідовники цих релігій складають меншість віруючих, але меншість
активну та помітну в інформаційному просторі. Сприйняття їх діяльності є
достатньо неоднозначним, і тому ця діяльність також здатна створювати
напругу в суспільстві.

Полтораков О.Ю.
Національний інститут стратегічних досліджень, Україна
Щиголь І.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
«ВЕЛИКІ ДАНІ» ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
СОЦІАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Технології Big Data («великі дані») – в їх якнайширшому розумінні –
відкривають принципово нові можливості для розвитку ключових напрямків
суспільствознавства, і перш за все саме соціології.
В.Майєр-Шенбергер та К. Кук´єр у своїй книзі «Великі дані. Революція,
яка змінить те, як ми живемо, працюємо і мислимо» відносять «великі дані»
до операцій, які можна виконувати виключно у великому масштабі. Це
підводить до використання підходу «N=все». Це пояснюється чинниками
великої трудомісткості, тривалості проведення та високої вартості, через які
суцільне спостереження зазвичай буває економічно недоцільним або
практично неможливим. Завдяки ж «Великим Даним» зазначені труднощі
багато в чому мінімізуються, що дозволяє здійснювати збір якомога більшої
інформації, ледь не усієї, впритул наближуючись до ситуації, в якій число
елементів генеральної сукупності «N /приблизно/ дорівнює все».
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В таких умовах нового звучання набуває загальна проблематика
концептуально-методологічного характеру – починаючи від концептуальних
підходів до загальної методології та конкретних методів пошуку, зберігання
та обробки великих обсягів «сирої» інформації (переважно емпіричного
та/або «кількісного» характеру), яка є або може бути/стати відносно новим
джерелом отримання соціологічно значущих «якісних» знань. Адже «великі
дані» (BigData) пред‘являють, відповідно, і «великі критерії» до роботи з
ними – вже у їх якості «розумних даних» (SmartData), тобто перш за все у
площині їх соціальних сенсів/смислів – і відповідних соціологічних
інтерпретацій. Подібний перехід полягає у зміні співвідношення між
конкретними методами збору даних та загальною методологією їх аналізу в
контексті загальної зміни підходів до самого аналізу. Характерна, зокрема,
поява неологізму «libratory», утворюваного від слів «library» (бібліотека) та
«laboratory» (лабораторія), – як відображення змін, які стосуються уявлень
про те, що можна вважати результатом дослідження.
По-перше, виникає потреба в нових техніках аналізу, орієнтованих на
все більш загальніші великі, а не вузькі вибіркові масиви даних.
(«…вибіркове дослідження – інструмент, який не стоїть "по-за історією", –
констатують дослідники М. Савідж та Р. Бероуз. – Його слава залишилася у
минулому». Вони це пояснюють перш за все тим, що «у нинішній ситуації,
коли дані по всій генеральній сукупності регулярно поступають у якості
побічного продукту інституційних транзакцій, вибіркове дослідження
вбачається дуже вбогим інструментом».) Через це актуалізується запит на
відносно новий методологічний інструментарій оцінки надійності зв‘язків, що
мінімізують ризики артикуляції випадкових закономірностей, які неминуче
виникають при застосуванні традиційних підходів до аналізу масивів
безпрецедентних обсягів. (Разом із тим не можна не обійти увагою ту
обставину, що навіть номінально «генеральна» сукупність є фактично лише
хоча й дуже якісною, але лише вибіркою, яка спостерігається, із усіх
можливих реалізації процесу, що генерує дані. Це, відповідно, означає, що
вибіркові методи статистичного аналізу слід застосовувати також при
дослідженнях генеральних сукупностей.)
В цьому контексті варто окремо відзначити фактор складності, як
принципово важливий при роботі із «Великими Даними». Так, при
одночасному підвищенні обсягу даних до значення n, кількість зв‘язків між
ними зростає пропорційно до n!. Відповідно, проблема не обмежується
лише обробкою великих обсягів даних самих по собі, але й вимагає
додаткового вирішення задачі аналізу зв‘язків n!.
По-друге, актуалізується потреба в нових технологіях підготовки даних
до соціологічного аналізу – сучасному соціологу все частіше стають
необхідними навички прикладного програмування – роботи, наприклад, з
високорівневою мовою програмування Python, у програмному середовищі R
(або ROOT, якщо доводиться оперувати дійсно величезними обсягами
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даних), із статистичним пакетом SPSS або Statistica тощо. Адже базові дані
(ті ж масиви первинної статистики), які знаходяться в розпорядженні
дослідника-суспільствознавця, зазвичай не є ані однорідними (принаймні в
плані їх форматів та якості), ані належно структурованими. Необхідні
досліднику «великі дані» зазвичай знаходяться у форматах, що потребують
«перекладу» в придатний для машинного аналізу вигляд, а також
систематичної
(автоматизованої)
роботи
з
пошуку
та
видалення/виправлення помилок.
Додатковими проблемами є питання доступу як до вже наявних
масивів даних, так і до технологічних (обчислювальних) ресурсів для їхньої
глибокої обробки, а також до синхронізації доступних досліднику масивів
даних, пов‘язаних між собою.
У разі вирішення окресленого кола проблем – що, втім, вбачається
радше технічним, аніж концептуальним завданням – перед багатьма
соціологічними дисциплінами, зокрема тими, що орієнтуються на соціальноструктурні дослідження (соціальна напруга і т.п.), відкриваються нові
дослідницькі горизонти та аналітичні перспективи.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
Теоретико-практический анализ проблемы вынужденной миграции
предполагает использование различных парадигмальных подходов, одним
из которых является конфликтологический подход Л. Козера и
Р. Дарендорфа. Как полагал Л. Козер, конфликты выполняют позитивные
функции и способствуют адаптации социальных групп (индивидов,
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институтов) к изменяющимся условиям внешней среды. Реалистические
конфликты (имеющие рациональные причины и цели) выполняют
«группосозидающие», «группосохраняющие» функции в обществе,
способствуя позитивным социальным трансформациям [2]. Р. Дарендорф
подчеркивал, что «конфликтующие группы» достигают высшего уровня
социальной зрелости (по сравнению с квази-группами и «группами
интересов»), поскольку способны защищать свои интересы, учитывать
внешние благоприятные факторы и нейтрализовывать неблагоприятные
[1].
Специфику украинской социальной ситуации, связанной с проблемой
вынужденной миграции, можно заметить в том, что роль посредников в
конструктивном разрешении конфликтов, как правило, выполняют
гражданские активисты, которые стали инициаторами создания различных
общественных организаций, занимающихся проблемами вынужденной
миграции, что в свою очередь способствовало развитию социального
капитала в украинском обществе на макро-, мезо- и микро-уровнях.
Проанализируем две типичные конфликтные модели с участием
вынужденно перемещенных лиц, органов власти, местных общин и
гражданских активистов, в которых аккумулированы особенности
современной украинской ситуации.
В первой модели представлена структура конфликтов между
вынужденно перемещенными лицами и органами местной власти.
Объект/причина конфликта – отсутствие ресурсов, необходимых для
эвакуации из зоны боевых действий и адаптации вынужденно
перемещенных лиц в новых условиях. Инцидент – плохая организация
органами государственной власти эвакуации населения из зоны
вооруженного конфликта и обеспечения мигрантов всем необходимым для
жизни. Посредник в разрешении конфликта – гражданские активисты и
международные организации. Механизм разрешения конфликта –
организация эвакуации, транзитного проживания, питания, обеспечения
необходимыми вещами, а также осуществление коммуникации с органами
власти и организациями принимающей стороны, оказание психологической
помощи. Краткосрочные результаты – обеспечение перемещения,
транзитного или длительного обустройства вынужденно перемещенных
лиц; долгосрочные результаты – интеграция вынужденно перемещенных
лиц в местные общины, обеспечение их участия в деятельности
общественных организациях с целью решения собственных проблем.
Во второй модели представлена структура конфликтов между
вынужденно перемещенными лицами, представителями местных общин и
работодателями. Объект/причина конфликта – 1) конкуренция за ресурсы
(рабочие места, жилье, социальные пособия и т.п.), необходимые как
вынужденно перемещенным лицам, так и представителям местных общин;
2) неспособность существующих социальных институтов в Украине
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эффективно решать подобные проблемы. Инцидент – дискриминация
вынужденно перемещенных лиц при трудоустройстве, аренде жилья,
медицинском обслуживании, получении образования, регулировании
конфликтов. Посредник в разрешении конфликтов – гражданские активисты
и международные организации. Механизм разрешения конфликтов –
организация помощи вынужденно перемещенным лицам в создании
собственного бизнеса и новых рабочих мест, проведение разъяснительной
работы и адвокации, обучение самостоятельному разрешению проблем,
связанных с миграцией, проведение психологических тренингов.
Результаты – интеграция вынужденно перемещенных лиц в местные
общины, создание социальных сетей с участием вынужденно
перемещенных лиц и представителей местных общин, создание сети
общественных организаций с участием международных фондов с целью
помощи населению в трудных ситуациях, независимо от групповой
принадлежности и причины возникновения проблем.
Активную роль в разрешении социальных конфликтов в двух
описанных моделях выполняют гражданские активисты, чья форма
приспособления к социальной структуре по классификации Р. Мертона
является
нонконформистской
(или
революционной).
«Этот
тип
приспособления выводит людей за пределы окружающей социальной
структуры и побуждает их создавать новую, то есть сильно
видоизмененную социальную структуру; это предполагает отчуждение от
господствующих целей и стандартов» [3: 64]. Можно предположить, что
социальные эффекты, сопутствующие социальным конфликтам с участием
вынужденно перемещенных лиц (такие как создание новых общественных
организаций, развитие гражданского активизма, развитие социальных
сетей с участием международных организаций) могут стать причиной
позитивных трансформаций социальной структуры, а также способствовать
дальнейшему накоплению и диверсификации социального капитала в
украинском обществе.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ В
УКРАЇНІ
Характер політичної суб‘єктності великого капіталу в Україні
пов‘язаний насамперед з особливістю соціального походження власників
великого приватного капіталу. Переважну більшість українських капіталістів
складають люди, які набули первісний капітал шляхом створення свого
бізнесу з нуля чи шляхом кар‘єрного росту від керівника підрозділу до топменеджера, що вирішальним чином вплинуло на формування класової
свідомості великих власників України [1]. Натомість дослідження соціальнопрофесійного минулого російської бізнес-еліти фіксують беззаперечний і
домінуючий зв‘язок з партійною та господарською номенклатурою
радянських часів у 1990-х роках та із ―силовиками‖ у 2000-х роках [2].
Відмінний від постсоціалістичних країн Центральної Європи процес
приватизації зумовив формування національної буржуазії, коли регіональні
бізнес-групи України вже накопичили необхідні інвестиційні ресурси для
придбання права власності на контрольовані активи. Ставши
повноправними власниками і залучивши банківський капітал для інвестицій
на власні підприємства, великі власники змогли сконцентрувати ресурси
для захоплення влади в Україні.
Процес олігархизації владної системи набув піку з приходом до влади
В. Януковича. Великий бізнес в Україні особливо не був зацікавлений в
інтеграційних процесах своєї країни як із Заходом, так і Сходом. Втім,
наростаюча узурпація влади президентом Януковичем та подальше
зазіхання на активи олігархів змушувала їх шукати захист у можливій
інтеграції України до правових інститутів ЄС, оскільки більшість великих
власників мають на Заході активи, рахунки та нерухомість.
За винятком небагатьох представників, більшість крупних капіталістів
зайняла нейтральну позицію або обережно підтримала Євромайдан,
бажаючи відновлення олігархічного консенсусу часів президентства
В. Ющенка. Власне тому відразу після повалення режиму Януковича
негайно була відновлена парламентсько-президентська республіка. Під
впливом блискавичної анексії Криму Росією, де український великий капітал
повністю або частково втратив свої активи, нова тимчасова влада
запропонувала очолити проблемні регіони олігархам. Такі кроки дали змогу
втримати ситуацію і попередили у більшості областей (крім Донбасу)
прояви сепаратизму і дестабілізації. Зокрема, була профінансована
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початкова фаза антитерористичної операції та створення добровольчих
батальйонів.
Анексія Криму та війна на Донбасі не дали змогу громадянським
активістам капіталізувати свою політичну суб‘єктність у певну політичну
силу, тому українське суспільство у 2014 році змушене було проголосувати
за представника великого капіталу П. Порошенка на президентських
виборах та за політичні проекти, що частково або повністю були афільовані
з великим капіталом, на парламентських виборах.
Однак на відміну від попередніх етапів, коли по суті основними
політичними суб‘єктами був політичний клас та великий капітал, до
соціально-політичних процесів додалися два інших політичних суб‘єкти –
громадянські активісти (в т.ч. воєнізовані групи) та країни Заходу, фінанси
яких стали критично необхідними для збереження державних інститутів.
Тиск Заходу та громадянських активістів у проведені реформ дещо
знизили корупційний вплив у певних секторах економіки та поставили
політичний клас у незручне становище перед новими антикорупційними
органами.
Збільшення кількості політичних гравців не дало змогу великому
капіталові консолідуватися, тому його представники змушені наввипередки
вступати в ситуативні альянси з президентською та прем‘єрською гілками
влади, а також тимчасово залучати у свої союзники громадянський сектор у
внутрішньокласовій боротьбі (наприклад, блокада транспортних шляхів з
окупованими територіями Донбасу).
Така ―плюралізація‖ політичного життя дещо знизила вплив великих
власників на владні рішення, однак високий рівень підтримки популізму у
суспільстві залишає їм надії у черговий раз ―олігархизувати‖ політичну
систему. У разі приходу до влади популістських сил політична суб‘єктність
великого капіталу відразу зросте. Це можна буде досягнути шляхом відміни
інституту президентства та запровадження парламентської республіки. За
цих умов олігархічний консенсус буде заснований на політиці
зовнішньополітичної багатовекторності. Дезінтегрованість українського
суспільства сприятиме ситуації, коли на роль соціальної основи суспільства
знову зможе претендувати лише нечисленна верства населення.
Натомість, якщо збережеться динаміка проведення радикальних
реформ, відбудеться трансформація великих власників як олігархів у
капіталістів-рантьє, їхні статусні та рольові функції, стилі життя, інтереси в
економічній, політичний та культурній сфері набудуть суттєвих змін.
Насамперед відхід від олігархічної моделі посилить лібералізацію економіки
та сприятиме становленню середнього та малого бізнесу. Впровадження
корпоративного управління обмежить суб‘єктність капіталістів до статусу
акціонерів. Головним їхнім завданням буде збереження та передання у
спадок активів шляхом їх легітимації. Для цього потрібні будуть
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плюралізація гілок влади, особливо судової, демократизація та підсилення
громадянського суспільства, підтримка недержавного сектору.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕТАТЕОРЕТИЗУВАННЯ В
СОЦІОЛОГІЇ: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Свого часу Е. Дюркгайм, М. Вебер, В. Парето, Т. Парсонс намагалися
розробити загальнотеоретичні підвалини соціології. Загальна соціологічна
теорія мала б визначити інваріантні властивості соціальної реальності, а
також орієнтувати на встановлення загальних абстрактних законів цих
властивостей. Утім, Р. Мертон вважав розроблення загальної теорії
передчасним. Відтак, у соціологічній науці відсутня визнана єдина загальна
теорія. Теоретична соціологія фраґментована на конкуруючі парадигми і
теорії.
Від спроб розроблення загальнотеоретичних засад соціології не
відмовилися П. Бурдьє, Е. Ґіденс, Н. Луман, Дж. Александер, Дж. Коулмен
та ін. Водночас започаткувався пошук цих засад у формі
метатеоретизування. Рух метатеоретиків наприкінці 1980-х років очолив
Дж. Рітцер. Він визначив метатеоретизування як систематичне вивчення
структури соціологічної теорії з метою глибшого розуміння існуючих теорій,
розроблення нових теорій, узагальнення існуючих теорій для створення
всеосяжної теоретичної перспективи. Проблематика метатеоретизування
одразу ж почала досліджуватися в Україні [1].
Після 2000 року з‘явилася низка нових теоретичних праць, які варто
вважати спробами метатеоретичних розробок. Передусім презентовано
узагальнення здобутків метатеоретиків із окресленням наслідків
постмодерної соціальної теорії для соціологічного метатеоретизування [2].
На підґрунті порівняльних досліджень цивілізацій та множинних
модерностей довершено інтегративну концепцію цивілізаційного аналізу
культури, структури та дії як вимірів соціальної реальності [3; 4].
Започатковано «сильну програму» культурсоціології як «структурної
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герменевтики», що має за мету інтерпретувати смисли людських дій і
розуміти контекстуалізований світ соціального життя [5; 6; 7]. Розвивалися
теорії соціальних механізмів, спрямовані на виявлення і моделювання
причинно-наслідкових зв‘язків як своєрідних причинних законів, що діють у
системі суспільства [8; 9]. Розроблялися гіпотетико-дедуктивні процедури
отримання соціологічного знання [10]. На підґрунті методологічного
космополітизму постала «нова світова політична економія» [11].
Систематизовано теоретичні принципи сучасної соціології із аналітичним
виокремленням макро-, мезо- та мікродинамік соціального життя [12; 13;
14]. В більшості цих теоретизувань претензії на розроблення метатеорії не
артикулювались. Але амбітність або масштабність їх може свідчити про
відповідні задуми авторів.
Імовірна метатеоретична значущість зазначених теоретичних розробок
наразі не вивчена у порівняльному контексті. Необхідний історичний аналіз
згаданих сучасних версій метатеорії соціології з порівнянням притаманних
їм вихідних базових припущень про природу соціальної реальності, способів
її пізнання та моделей пояснення, аналітичних стратегій та пріоритетної
проблематики.
Список використаних джерел
1. Социологическая теория сегодня. Сборник статей американских и
украинских теоретиков ; под ред. В. Танчера. – Киев: ИС НАНУ, 1994. – 144 с.
2. Ritzer G. Explorations in Social Theory. From Metatheorizing to
Rationalization. / George Ritzer. – London, New Delhi: SAGE Publications, 2001.
– xii, 303 p.
3. Eisenstadt S.N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part I /
Shmuel N. Eisenstad. – Leiden, Boston: Brill, 2003. – x, 488 p.
4. Eisenstadt S.N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part II /
Shmuel N. Eisenstad. – Leiden, Boston: Brill, 2003. – vii, 563 p.
5. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология /
Джеффри Александер ; пер. с англ. – М.: Изд. и консалтинговая группа
«Праксис», 2013. – 640 с.
6. Alexander J.C. The Civil Sphere / Jeffrey C. Alexander. – Cambridge, New
York: Oxford University Press, 2006. – xix, 793 p.
7. Alexander J.C. The Performance of Politics. Obama‘s Victory and the
Democratic Struggle for Power / Jeffrey C. Alexander. – Cambridge, New York:
Oxford University Press, 2010. – xiv, 352 p.
8. Hedstrom P. Dissecting the Social On the Principles of Analytical Sociology /
Peter Hedstrom. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005. – x, 177 p.
9. Analytical Sociology and Social Mechanisms / Edited by Pierre
Demeulenaere. – Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011. – x, 320 p.

138

10. Головаха Є. Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та
перспектива розвитку / Євген Головаха. // Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 5–14.
11. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична
економія / Ульрих Бек ; пер. з нім. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
12. Turner J.H. Theoretical Principles of Sociology. Volume 1. Macrodynamics /
Jonathan H. Turner. – New York, London: Springer Science+Business Media,
LLC, 2010. – xx, 364 p.
13. Turner J.H. Theoretical Principles of Sociology. Volume 2. Microdynamics /
Jonathan H. Turner. – New York, London: Springer Science+Business Media,
LLC, 2010. – xviii, 348 p.
14. Turner J.H. Theoretical Principles of Sociology. Volume 3. Mesodynamics /
Jonathan H. Turner. – New York, London: Springer Science+Business Media,
LLC 2012. – xiv, 443 p.

Резнік О.С.
Інститут соціології НАН України, Україна
ВІДМІННОСТІ ДЕТЕРМІНАНТ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА
МАСОВИХ ПРОТЕСТІВ В УКРАЇНІ
Незважаючи на те, що соціальна напруженість та масові політичні
протести вважаються взаємопов‘язаними явищами, приклади існування
соціальної напруженості без подальших протестів або спалахування
―несподіваних‖ масових протестів вказує на існування відмінностей їхніх
детермінант.
З усієї множини теоретичних підходів, що пояснюють чинники
соціальної напруженості як протестного потенціалу та, власне, протестної
поведінки виокремлюються декілька, які виявилися дієвими та практично
значущими. Серед цих підходів можна умовно виокремити деприваційний,
ідеологічний, ресурсний та структурний. Деприваційний підхід заснований
на традиції індивідуалізації стану невдоволеності економічними та
політичними
ситуаціями,
внаслідок
чого
збільшується
почуття
песимістичних очікувань. Ідеологічний підхід визначає стимулами
соціальної напруженості політико-економічні орієнтації щодо бажаного
соціального порядку. Ресурсний підхід визначає детермінанти соціальної
напруженості та протестної поведінки як певні суб‘єктивні ресурси (інтерес
до політики, політична ефективність), так і певні об‘єктивні ресурси (вік,
освіта, гроші, місце проживання, громадянська залученість), які дають змогу
індивіду активніше виявляти свою незадоволеність. Структурний підхід
виходить з того, що соціальна напруженість і протестна поведінка пов‘язані
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з проявами ідентифікації та солідарності з релігійними, етнічними, мовними,
реґіональними, поселенськими та класовими групами.
На основі емпіричних даних моніторингового дослідження Інституту
соціології
НАН
України
було
зроблено
порівняння
чинників
інтенціонального виміру соціальної напруженості – особистої готовності
взяти участь у протестах напередодні Помаранчевої революції та Революції
Гідності та, власне, детермінант безпосередньої протестної участі в цих
двох проявах масових протестів в Україні. У відповідності до
вищенаведених підходів до вивчення детермінації соціальної напруженості
та масових протестів було виокремлено чотири типи незалежних змінних.
Для з‘ясування чинників соціальної напруженості та участі у масових
протестних діях, коли залежні змінні були з дихотомічними шкалами, було
застосовано метод бінарної логістичної регресії.
Результати аналізу показали, що особиста готовність протестувати
визначалася переважно деприваційними чинниками та соціальнопсихологічними аспектами ресурсних детермінант (табл. 1).
Таблиця 1
Детермінанти соціальної напруженості напередодні Помаранчевої
революції та Революції Гідності, логістичні регресії
Незалежні змінні
Вік (у роках)
Освіта (1–5)
Матеріальний рівень життя сім‘ї (0–10)
Тип населеного пункту (1 = понад 1 млн. осіб; 9
= село)
Членство в громадських організаціях (1/0)
Інтерес до політики (1–3)
Політична ефективність (1 = зміг би щось
зробити; 0 – не зміг/важко сказати)
Оцінка життєвої ситуації (1= можна жити; 3 =
терпіти неможливо)
Оцінка політичної ситуації (1 = благополучна; 4
= критична)
Орієнтація на планову економіку (1/0)
Регіональна поляризація (1 = Захід/Центр; 0 =
Південь/Схід)
Мова спілкування у сім‘ї (1 = переважно
українською; 3 = переважно російською)
Російській мові слід надати статус офіційної
(1/0)
Проросійська орієнтація (1/0)
Прозахідна орієнтація (1/0)
Constant
Nagelkerke R²
N
140

2004
-0,003 (0,997)
0,053 (1,055)
-0,080 (0,923)

2013
-0,020*** (0,980)
0,011 (1,011)
-0,037 (0,964)

0,042 (1,043)

0,045 (1,046)

0,669*** (0,512)
0,437*** (1,548)

0,557** (0,573)
0,932*** (2,540)

0,998*** (2,714)

–

–

0,454*** (1,574)

0,376*** (1,456)

0,594*** (1,811)

0,558*** (1,746)

0,052 (1,054)

0,208 (1,232)

0,029 (1,030)

-0,049 (1,050)

-0,154 (1,167)

-0,206 (0,813)

-0,085 (0,919)

0,292* (1,339)
0,284* (1,329)
-3,146 (0,043)
0,134
433

-0,259 (0,772)
0,711*** (2,036)
-5,228 (0,005)
0,225
321

Примітка: В таблиці показані B-коефіцієнти предикторів регресійного рівняння з відповідним відношенням
шансів їхнього впливу на залежну змінну у дужках.
*p≤0,05, ** p ≤0,01, ***p ≤0,001.

Розгляд чинників масової протестної поведінки показує дещо іншу
природу її зумовленості (табл. 2). Певна подібність детермінант
проявилася через зафіксований вплив ресурсних чинників. Однак якщо
брати до уваги показники відношення шансів впливу предикторів на
залежну
(в
дужках),
то
найвпливовішими
виявилися
чинники
макрорегіональної поляризації, прозахідної орієнтації та інтересу до
політики. Крім цього, на відміну від детермінант соціальної напруженості,
участь в обох Майданах зумовлювалася також україномовною поведінкою
та негативним ставленням до перспективи надання російській мові статусу
офіційної.
Таблиця 2
Детермінанти протестних дій населення України під час Помаранчевої
революції та Революції Гідності, логістичні регресії

-0,030*** (0,971)
0,061 (1,063)
0,118* (1,126)

Революція
Гідності
(Євромайдан)
-0,014** (0,987)
0,088 (1,092)
-0,030 (0,970)

-0,072* (0,931)

-0,097*** (0,908)

0,519** (0,595)
0,747*** (2,111)

1,158*** (0,314)
0,639*** (1,894)

0,531** (1,701)

0,370* (1,448)

0,109 (1,115)

-0,403** (0,668)

-0,093 (0,912)

-0,235 (0,791)

0,063 (1,066)

-0,325 (0,723)

1,451*** (4,269)

1,294*** (3,647)

-0,386** (1,471)

-0,352** (1,421)

-0,398* (0,672)

-0,597* (0,551)

-0,619*** (0,538)
0,614*** (1,847)
-3,317 (0,036)
0,374
317

-0,513 (0,599)
0,794*** (2,213)
-1,364 (0,256)
0,329
263

Помаранчева
революція

Незалежні змінні
Вік (у роках)
Освіта (1–5)
Матеріальний рівень життя сім‘ї (0–10)
Тип населеного пункту (1 = місто-мільйонник; 9
= село)
Членство в громадських організаціях (1/0)
Інтерес до політики (1–3)
Політична ефективність (1 = зміг би щось
зробити; 0 – не зміг/ВС)
Оцінка життєвої ситуації (1= можна жити; 3 =
терпіти неможливо)
Оцінка політичної ситуації (1 = благополучна; 4
= критична)
Орієнтація на планову економіку (1/0)
Регіональна поляризація (1 = Захід/Центр; 0 =
Південь/Схід)
Мова спілкування у сім‘ї (1 = переважно
українською; 3 = переважно російською)
Російській мові слід надати статус офіційної
(1/0)
Проросійська орієнтація (1/0)
Прозахідна орієнтація (1/0)
Constant
Nagelkerke R²
N

Примітка: В таблиці показані B-коефіцієнти предикторів регресійного рівняння з відповідним відношенням
шансів їхнього впливу на залежну змінну у дужках.
*p≤0,05, ** p ≤0,01, ***p ≤0,001.
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Порівняння детермінант соціальної напруженості і масових протестів в
Україні показало, що інтенціональний вимір соціальної напруженості не
спричиняється груповими ідентифікаціями, а обмежується чинниками
ресурсів та невдоволення. Це можна пояснити тим, що детермінація
соціальної напруженості вивчалася на рівні особистості, тоді як масові
протести є виявом колективного невдоволення. Очевидно, що у подальших
дослідженнях слід зосередитися на розробці інструментарію, який би зміг
зафіксувати колективний, груповий вимір соціальної напруженості.

Савельєв Ю.Б.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ОБМЕЖЕННЯ НАЯВНИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Для оцінки рівня соціальної напруженості в Україні впроваджено
методики вимірювання соціального самопочуття (IІСС) та потенціалу
соціального протесту (IДПП) [1; 2]. Також подібні підходи застосовуються у
сусідніх країнах [3; 4].
Ці методики ґрунтуються на концептуальній моделі соціальної
напруженості як певного стану суспільства, що зумовлений економічною,
інституціональною та ціннісною кризою, яка призводить до усвідомлення
депривації і погіршення самопочуття різних соціальних груп, які
висловлюють свій протест у різних політичних формах.
Проте обмеження цих методик полягає у вимірюванні суб‘єктивного
благополуччя, незадоволеності, поширення протестних настроїв та участі у
соціальних протестах, що свідчить про нормальне функціонування
демократичних політичних систем і забезпечує ефективний контроль
громадянського суспільства за владою.
Наявні дослідження засвідчують, що розвинені демократичні
суспільства мають більш високий рівень протестної активності, ніж країни
менш усталеної демократії, в тому числі Україна [11; 12; 14]. Участь у
протестах є проявом «виклику елітам» на противагу «олігархічно
контрольованої участі» у політичному житті [8].
Також дослідження в США і Західній Європі довели, що політична і,
зокрема, протестна активність зумовлена соціально-економічним статусом
та кращим доступом до ресурсів [6; 13]. Більш того, Р. Далтон, А. ван Сікл
та С. Велдон продемонстрували, що сучасна протестна активність зростає
не через незадоволення діяльністю уряду, а через збільшення ресурсів для
участі внаслідок економічного і політичного розвитку країни [7].
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Отже, при вимірюванні соціальної напруженості її неможна підміняти
формами соціального протесту і зв‘язок між рівнем задоволеності і
соціальною напруженістю не є лінійним.
Для вдосконалення мeтoдики aнaлiзу тa прoгнoзувaння сoцiaльнoї
нaпружeнoстi доцільно використати теорію структури політичних
можливостей, яка фокусується на структурних факторах протестної
активності [9; 10], і теорії радикалізації та насильницьких протестів [5].
Визначення існуючих видів структури політичних можливостей і
конфігурацій колективних ідентичностей в різних регіонах України може
допомогти в зрозумінні регіональних розбіжностей в тенденціях соціальної
напруженості і відмінностей перебігу та наслідків протестів. Тому наявні
методики необхідно доповнити показниками ефективності політичного
процесу і взаємодії населення з органами влади, функціонування
колективних ідентичностей для оцінки та порівняння підґрунтя соціальної
напруженості в окремих регіонах України.
Таким чином, можна зробити висновок, що неналежне функціонування
політичної системи є причиною радикалізації та деструктивних наслідків
протестної активності населення, яку саму по собі неможна ототожнювати із
соціальною напруженістю. Ключовим для вимірювання соціальної
напруженості є індикатори розриву соціального зв‘язку між індивідуумом і
суспільством як цілим.
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Сірий Є.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
НАПРУЖЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Одним з об'єктів пильної уваги соціологічної науки у сучасному
динамічному і суперечливому світі є вивчення соціальної напруженості.
Вивчення її стану та регіональних відмінностей лежить в руслі інноваційних
досліджень процесів структурації та трансформаційної динаміки
українського суспільства.
У різні періоди часу її зміст досліджувався і трактувався в
соціологічній науці в контексті явищ соціальної дезінтеграції або
відсутності солідарності взаємодіючих індивідів і груп, девіації, втрати
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соціальної ідентичності, фрустрації, класової боротьби, міжнаціональних
конфліктів, бідності та ін. В основі класичного сприйняття соціальної
напруженості завжди мав (і мабуть матиме) місце феномен
незабезпеченості існування значної маси населення як найбільш прийнятне її
пояснення. В цілому, можна стверджувати, що науковий інтерес до вивчення
різних аспектів соціальної напруженості в сучасному суспільстві, в тому числі
українському, є досить високим. І в даний час ми спостерігаємо тенденції до
його подальшого підвищення.
Актуальність
дослідження
цієї
проблематики
визначається
необхідністю наукового вивчення феномена соціальної напруженості в
сучасному українському суспільстві і конструюванні науково обґрунтованих
методик її фіксації та вимірювання. У нових історичних умовах її контури
визначаються різноманітністю об'єктивних і суб'єктивних чинників,
загостренням внутрішніх суперечностей об`єктивного і суб'єктивного
характеру (розповсюдження настроїв незадоволеності, втратою довіри до
влади, зростання стихійних масових дій, стан дисфункції суспільної
свідомості тощо). Характерні для українського суспільства динамічні
соціальні зміни останніх двох десятиліть наочно засвідчили про
формування та утвердження якісно нових способів життєдіяльності людей.
При цьому потрібно враховувати існування суперечності в соціальних
процесах, які є такими, що формують джерела явного і латентного рівня
соціальної напруженості. Тому, як правило, основний акцент робиться на
вивченні комплексу соціальних, економічних, політичних, національних,
демографічних, духовних і екологічних чинників розвитку регіонів, що
дозволяє виявити коріння найбільш гострих проблем.
Склaднiсть i бaгaтoвимiрнiсть дoслiджувaнoгo фeнoмeнa зумoвили
бaгaтoaспeктний xaрaктeр цьoгo дoслiджeння. Прoблeмa сoцiaльнoї
нaпружeнoстi рoзглядaється нaми нa трьox oснoвниx aнaлiтичниx рiвняx: в
тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoму, мeтoдикo-iнструмeнтaльнoму, eмпiричнoму. Цe
зумoвилo тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну (фундаментальну) тa мeтoдичну
(приклaдну) спрямoвaнiсть нaукoвoгo пoшуку. Рoзрoбкa мeтoдики
грунтується нa кoмбiнoвaниx мeтoдax збoру тa oбрoбки iнфoрмaцiї. Тому, з
одного боку, розробка системи емпіричних показників соціальної
напруженості повинна бути тісно пов'язаною з розвитком фундаментальних
досліджень, спрямованих на ідентифікацію та пояснення її феноменальних
та процесуальних рис. З іншого боку, з причини малорозробленості
проблематики можливостей її вимірювання та прогнозування, що вимагає
відповідного базового інструментарію, пошукова робота у заданому векторі
базується на: прoвeдeнні нaукoвoї iнвeнтaризaцiї нaйвaжливiшиx
мeтoдичниx iнструмeнтiв, щo зaстoсoвуються у дoслiдницькiй прaктицi для
вимiрювaння сoцiaльнoї нaпружeнoстi; рoзрoбці тa eкспeримeнтaльному
oбгрунтувaнні цiлiснoї систeми eмпiричниx iндикaтoрiв, щo рeпрeзeнтують
прирoду сoцiaльнoї нaпружeнoстi i oсoбливoстi її прoяву нa рeгioнaльнoму
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рiвнi; фoрмулювaнні зaгaльниx принципiв вимiрювaльнoї мeтoдики та
розгортанні оновлених спoсoбів рoзрaxунку iнтeгрaльниx пoкaзникiв
сoцiaльнoї нaпружeнoстi з позицій реалій сьогодення та ін.
Розроблення концепції соціальної напруженості і комплексної
методики її аналізу та прогнозування в регіонах України дозволятиме
представляти соціальну напруженість як інтегральну характеристику
процесів, що відбуваються в суспільстві, будувати модель прогнозування
соціальної напруженості. Це, за соціальним та науковим запитом, має
рoзширити
концептуальні
та
oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнi
мoжливoстi
прoвeдeння oпeрaтивниx дoслiджeнь з прoблeми сoцiaльнoї нaпружeнoстi,
моніторингу соціальних процесів, що поповнить вітчизняний та світовий
досвід аналогічної дослідницької практики.
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Скокова Л.Г.
Інститут соціології НАН України, Україна
МОВНІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ: (НЕ)ЗБАЛАНСОВАНЕ СПІВІСНУВАННЯ
Білінґвістичність України є відомим фактом, проте проблема
знаходження балансу функціонування української і російської мов, який
задовольняв би громадян країни, в тому числі мешканців різних реґіонів, не
є розв‘язаною, створюючи як об‘єктивні ситуації відчуття дискомфорту у
певних царинах життя, так і можливості маніпуляцій почуттями носіїв тієї чи
іншої мови, якими вдало користуються гравці політичного поля останніми
десятиліттями. В ситуації воєнного конфлікту, економічної нестабільності,
емоційного виснаження населення «мовне питання» час від часу спалахує
мікроконфліктами, які знаходять своє відображення у медійних
репрезентаціях, в тому числі у чисельних дискусіях у соціальних медіа.
Відомо, що мовні практики як різновид культурних практик, можуть
використовуватися як маркери розрізнення – утворюючи кордони між
соціальними групами, коли певний мовний стиль дискурсивно
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конструюється як вищий / кращий. Можуть функціонувати різні
протиставлення на кшталт «рідна» / «чужа» мова, мова «міста» / «мова
села», «наша мова» / «мова окупанта» тощо.
Уніфікація поля мови (використовуючи концепти Бурдьє), як правило,
здійснюється разом з інтеграцією економічного і політичного простору в
період становлення національної держави. Влада легітимує певний мовний
стиль як норму комунікації, тоді як інші стилі (соціальні, регіональні, етнічних
меншин) опиняються в підпорядкованому стані. Оволодіти легітимним
стилем, практиками публічного мовлення, продукування продуктів культури
легше вихідцям із вищих страт суспільства, бо це потребує певного рівня
культурного, економічного капіталу. Нерівний розподіл мовного капіталу
призводить до того, що кожен лінвістичний обмін містить потенціал акту
влади, особливо у випадку агентів із асиметричними позиціями; таким
чином у видозміненій формі актуалізуються відносини сили між самими
мовцями і між групами, до яких вони належать. Будь-який мовний обмін
«запускає в хід комплексну і розгалужену мережу історичних владних
відносин між мовцем, наділеним специфічним соціальним авторитетом, і
аудиторією, яка визнає цей авторитет до певної міри, а також між групами,
до яких належить цей мовець і ця аудиторія» [1].
Мовна ситуація, яку ми маємо на сьогодні, характеризується високим
рівнем мовної компетентності: по три чверті населення відповідають в
опитуваннях Інституту соціології НАН України, що можуть вільно говорити,
читати і писати українською / російською мовами. Міжособистісне
спілкування насичене використанням обох мов, їх змішуванням, переходом
на мову співбесідника. В 2007 р. для кожного другого не мало значення,
українською чи російською мовою сприймати медіа й літературу, в 2015 році
ця частка виросла до 70% [2]. Разом з тим безперечним є недостатня
інституційна підтримка україномовної культурної продукції, публічної
поширеності і символічної ваги української мови. На думку Бурдьє, прогрес
у поширенні офіційної мови залежить певною мірою від правових приписів
щодо оволодіння мовою, її інституціонального використання в публічному
просторі, але це не стосуються всезагального її використання, а отже
автономного відтворення. «Будь-яке символічне домінування передбачає
ще й добровільне сприяння з боку тих, кого воно стосується – сприяння, яке
не тотожнє пасивній покірності зовнішньому тиску, ні вільному прийняттю
певних цінностей. Визнання легітимності закладається практичними
навичками, які засвоюються нечуттєво, впродовж довгого, повільного
привчання, за посередництвом санкцій мовного ринку: зв‘язок між
оволодінням офіційною мовою і можливостями матеріального і
символічного успіху стає зрозумілим всім без виключення, закони
формування цін в певному секторі ринку об‘єктивно обіцяють успіх лише
тим, хто оволодіє певним мовним капіталом» [3].
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Україна знаходиться в ситуації множини викликів: відстоювання
державності і збереження кордонів, розбудови громадянського суспільства,
політичної нації, конкурентноспроможної економіки, пошуку союзників на
міжнародній арені, входження в глобальну економіку і глобальну культуру. В
цій ситуації здається доречним провести й аудит мовної ситуації і мовної
політики. Чи варто суспільству відмовлятися від надбання, яким є білінгвізм,
на користь короткостроковим цілям створення тимчасових солідарностей на
основі згуртування проти ворога? Тим паче, що такі солідарності не можуть
бути на разі стійкими і неконфліктними: за роки спостережень 1994-2016
переважно українською розмовляють вдома 37-43% опитуваних, переважно
російською – 32-38%; використовують обидві мови (залежно від обставин) –
20-29%. Мова не може бути ворогом (на відміну від маніпуляторів мовою); у
всьому світі поширюється розуміння важливості знати і розуміти інші
культури (мови), підвищення міжкультурної компетентності, культурної
відкритості і толерантності. Інституціональна промоція української мови
мала б грунтуватися на динамічній освітянській політиці, економічній
підтримці
україномовних культурних продуктів,
їх популяризації
культурницькими, просвітницькими, медійними засобами. Необхідно
створювати і підтримувати цікаві дітям і молоді креативні осередки і
середовища (освітні, дозвіллєві, рекреаційні та ін.), де бути україномовним,
а також двомовним / багатомовним, є престижним і перспективним.
Величезний потенціал має онлайн-середовище з його потенціалом доступу
людей різного віку до культурних продуктів, онлайн-освіти, міжкультурної
комунікації. Мовні практики, як і будь-які інші, знаходяться в ситуації
конкуренції – за час, увагу, рівень компетентності їх носіїв, вільного бажання
останніх бути їм відданими. Це складний і довгий шлях, на якому навряд чи
є швидкі і прості рішення.
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Сорока Ю. Г.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
НАТУРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ ЯК КУЛЬТУРНО-СИМВОЛІЧНІ
АСПЕКТИ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ
АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ)
Значущість соціальних мереж в кризових умовах соціального життя,
зокрема – впродовж масових протестів, вже стали предметом аналізу в
соціальних науках [1, 2]. Але їх роль має бути визначеною не тільки як засіб
поширення інформації, мобілізації прихильників та логістики протестних дій
[1, 2, 3, 4, 5], або циркуляції матеріалів, що сприяють солідаризації,
поширенню відповідної інтерпретації подій [6].
За допомогою аналізу соціальних мереж в зазначених умовах стає
можливим діагностика публічного дискурсу, де стан соціальної напруженості
проявляється через динаміку використання натуралізованих номінацій груп
чи колективних ідентичностей, які протистоять одна одній як вороги. Ці
процеси були розглянуті на прикладі дискурсу Євромайдану на матеріалі
аналізу блогосфери мережі Facebook 2013-14 рр. з використанням методу
традиційного аналізу тексту [7, с. 386-398]. Номінацію та натуралізацію було
актуалізовано як культурні механізми влади, тобто засоби закріплення
певних стосунків нерівності між групами в суспільстві, коли культурні
значення (назви груп та їх значення) наділяються соціальною силою і
завдяки цьому відбувається примушення груп до певного місця в соціальній
структурі [8]. В дослідженні дискурсу Євромайдану зокрема було визначено
перелік поширених натуралізованих номінацій та режими їх продукування, а
саме: свідчення очевидців та артикуляція значень (таким чином було
проаналізовано
номінації
«колоради»,
«бандерівці»,
«ватники»,
«бюджетники»).
Натуралізація, різновидом якої є мова ворожнечі, в публічному
дискурсі призводить до спрощення образу реальності та формування
небезпечного простору повсякденної взаємодії. Відтворення безпечного
соціального простору відбувається за допомогою процесу денатуралізації,
окремої дискурсивної стратегії, яка також знаходить місце в досліджуваний
соціальних мережах [7, с. 398-418]. За аналізом блогосфери Євромайдану
було виокремлено наступні стратегії денатуралізації: інтерактивна, що
реалізовувалася через актуалізацію позицій іншої сторони, самокритику,
викриття та засудження мови ворожнечі; стратегія викриття брехні в
засобах масової комунікації; партисипаторна стратегія. Вони «стосуються
застосування певних номінацій (концептів, символів) для соціальної
інтеракції, у сприйнятті медіа-продуктів, безпосередньо в дії» [7, с. 408].
Винайдені засоби денатуралізації, що полягають у безпосередній роботі з
концептами символічного простору, розглянуті як режими денатуралізації –
149

розтотожнення й рефлексія. Як показав аналіз, розтотожненню, тобто
буквальному розділенню асоційованих символів та значень, були піддані
зв‘язок національного та державного, держави та національної культури,
міста та його адміністрації. Рефлексія, яка розуміється в даному випадку як
створення середовища для думки, працювала через актуалізацію
процесуальності реальності, залучення абстрактних понять, зокрема
наукових концептів, метафоризацію та саморефлексію.
Інформація про дослідження: воно було проведене з листопаду
2013 р. до листопаду 2014 р. Полем була обрана френд-стрічка авторки у
мережі Facebook, загальна кількість друзів на час дослідження – 548. Серед
авторів досліджуваних блогів (загальна кількість – 15) немає професійних
політиків або журналістів. Всі автори позитивно орієнтовані щодо
Євромайдану, живуть в Харкові та особисто знайомі з авторкою. Одиницею
аналізу був обраний пост, в якому містилася натуралізація або
денатуралізація. Загальний обсяг даних склали 50 постів, 29 з яких були
обрані для аналізу.
Підсумовуючи результати дослідження маємо визнати, що соціальні
мережі є не тільки віддзеркаленням процесів загострення напруження в
суспільстві, але активною рушійною силою цих процесів. Дискурсивний
простір, який вони створюють, має бути розглянутий в двох протилежних
щодо загострення напруження перспективах (актуалізації та деактуалізації).
Особлива увага має бути приділена дискурсивним характеристикам
денатуралізації як прояву дискурсивності соціальних мереж, який має
позитивне значення для підтримки безпечного простору повсякденної
взаємодії в суспільстві та символічного простору, який мірою своєї
складності відповідає суспільству.
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ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО: АСПЕКТИ ДЕФОРМОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Деінституціоналізація політичного режиму та соціального порядку, які
позначилися після Євромайдану 2013-2014 р. та зміни влади в країні, чи не
найвиразніше проявляє свою непослідовність у сфері режиму та практик
комунікативного зв‘язку поміж суспільством і владою. Характер цієї
комунікації, що був притаманний гібридному політичному режиму, зазнав
певних змін, але й досі залишається деформованим. Зокрема комунікація
поміж суспільством і владою здебільшого залишається маніпулятивною та
ситуативною. Принагідно варто згадати, що деформована комунікація поміж
суспільством і владою, відсутність ефективного зворотного зв‘язку поміж
ними, а також нерозвиненість медіативних інститутів в країні були серед
основних чинників протестних майданів 2004-2005 і 2013-2014 рр. В
інтерпретації комунікативної парадигми ці протестні майдани у Києві та в
інших містах через свої віче, свої ―агори‖ та широкі соціальні інтеракції, по
суті, і намагались формувати прототип відкритої публічної комунікації,
відсутньої в країні.
Які ж сучасні особливості та показники стану комунікативної сфери в
країні, зокрема у взаєминах суспільства і влади, дозволяють стверджувати
про її деформований характер, який демонструє свою неадекватність в
умовах існуючих безпекових загроз та викликів модернізаційної
трансформації країни? Окреслимо деякі аспекти такої деформованої
комунікації.
1) Демократичний політичний режим за визначенням спирається на
таку важливу форму комунікації поміж суспільством і владою як вибори.
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Отже,
оцінка якості
репрезентативної демократії є
важливою
характеристикою комунікації поміж суспільством і владою. За результатами
моніторингового опитування 2016 р. Інституту соціології НАН України майже
дві третини респондентів (65,7%) різною мірою невдоволені тим, як
розвивається демократія в країні. Це – найгірший сукупний показник
невдоволеності з 2008 р. Більш того, самі вибори як основна форма
комунікації поміж суспільством і владою, а також впливу і контролю
суспільства у цій конфігурації видаються для більшості респондентів
(61,8%) здебільшого формальним ритуалом. Принаймні, ці респонденти
згідні із твердженням, що ―шляхом голосування ми обираємо владу, ну а
далі від нас уже нічого не залежить‖.
2) В складних обставинах зовнішньої агресії проти країни, гібридної
інформаційної війни з її post-truth особливостями та викликами
модернізаційного реформування особливо проявляються всі проблеми та
деформації
вітчизняної
медійної
сфери
(активне
використання
маніпулятивних технологій, надмірна комерціалізація, непрозорість
власності на медійному ринку, нерозвиненість сегменту суспільновідповідальних мовників, низький рівень професійних та етичних стандартів,
брак самоорганізаційних практик журналістської професійної спільноти та
інші). Показником неготовності вітчизняних медіа до високого порогу
сучасних інформаційно-комунікаційних викликів є зокрема те, що за
результатами моніторингу Інституту соціології 2016 р. більше 45%
респондентів зазначають, що за поточний рік різною мірою погіршились
можливості отримання достовірної iнформацiї щодо подій в країні та світі. А
саме медіа є ключовим інститутом, який в демократії забезпечує
ефективний зв'язок поміж суспільством і владою та виконує важливу
функцію розширення кола мислячих, відповідальних та небайдужих
громадян (―демократичної публіки‖ за Габермасом), зокрема з їх запитом на
системні зміни в країні. Втім, такий стан медіа та тенденції зниження довіри
до них [1] певною мірою відображають і дезорієнтований стан самого
невдоволеного та розчарованого суспільства, а також критичне падіння
суспільної довіри до владних інституцій, які транслюють цей негатив також і
на медіа.
3) Відсутність стратегічного бачення по ключових питаннях, таких як
збройний конфлікт на Донбасі (війна чи АТО?), майбутнє окупованих
територій, включаючи Крим і непослідовність, а також непереконливість
аргументації політичних рішень щодо необхідності, напрямів і кроків
реформ, характеризують владу як неефективного комунікаційного актора.
Певною мірою влада своєю непослідовністю і здатністю лише до реакцій,
часто запізнілих, щодо кризових ситуацій (тактика ―тушіння пожеж‖) посилює
стан розгубленості і дезорієнтації в суспільстві. Зміни в комунікації поміж
суспільством і владою відбулись у тому, що остання втратила авторитарну
монополію у цій комунікаційній конфігурації, від чого, втім, сама комунікація
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не стала адекватною. Коли активні суспільні групи, як у випадках з
блокуванням Криму татарськими активістами чи торгівельній блокаді
окупованих територій Донбасу, доводять на практиці відсутність послідовної
політики щодо цих (та інших питань), актуалізуючи їх у комунікаційному
порядку денному, це ще раз свідчить про неефективність існуючої
комунікації поміж суспільством і владою.
Адекватна комунікація поміж суспільством і владою, окрім ―ремонту‖
цих перелічених деформацій, передбачає формування діалогової культури
суспільства, розвиток його консенсусних та солідаристських практик,
здатності влади і суспільства до сприйняття конструктивної критики і
аргументації. Адекватним режимом такої комунікації повинно стати
формування ―аргументативного дискурсу‖ [2, 28], який залучав би
професійне експертне знання як представницький голос громадянського
суспільства і характеризувався би зрозумілістю, аргументованою
переконливістю, правдивістю і суспільною відповідальністю.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ (ВПО) В УКРАЇНІ
Події в Україні, що динамічно розвиваються в останні два роки в
зв'язку з окупацією Криму і військовим конфліктом на сході країни, змусили
всіх згадати про забуту з часів Чорнобильської катастрофи особливу
категорію людей – внутрішніх мігрантів, які отримали офіційну назву
внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
У вітчизняній науковій літературі, засобах масової інформації людей,
які змушені були переселитись в інші регіони України, називають
«вимушеними переселенцями», «внутрішніми мігрантами», а в офіційних
документах – «внутрішньо переміщеними особами» (ВПО), що найточніше
відповідає англомовному формальному терміну «internally displaced
persons».
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За даними Міністерства соціальної політики станом на червень 2016
року, в Україні було взято на облік 1 785 740 внутрішньо переміщених осіб.
Чисельність ВПО в Україні значна – більша, ніж чисельність населення
багатьох країн світу, у тому числі європейських (наприклад, населення
Чорногорії складає 647 тисяч, а Естонії – 1265 тисяч осіб). Більше того,
Україна за кількістю ВПО посідає перше місце в Європі та входить до списку
країн-лідерів світу (так, кількість ВПО Сирії становить 6,600 млн. осіб,
Колумбії – 6,270 млн., Іраку – 3,290 млн.).
Проблема ВПО – одна із найактуальніших у сучасному світі. Саме
тому міжнародна спільнота вже має розроблені стратегії та підходи для
країн, які зіткнулися з проблемою ВПО. Це схвалені ООН Керівні принципи з
питання переміщених осіб в середині країни. Як свідчить досвід зарубіжних
країн, для розв‘язання проблем ВПО необхідними є спеціальна законодавча
база, адміністративні органи з її виконання, координація зусиль різних
відомств, а також належне фінансування з державного бюджету.
Враховуючи обмеженість ресурсів в умовах конфлікту, значну допомогу
можуть надати міжнародні організації, співпраця з якими повинна займати
належне місце в рамках політики захисту ВПО.
Відповідальність за становище ВПО, як це підкреслено в Керівних
принципах, лежить на уряді країни їх громадянства. Це повністю відповідає
законодавству України, за яким ВПО, як її громадянам, має бути
забезпечена вся повнота прав. Разом з тим національне законодавство не
враховує специфіку нинішньої ситуації і часом може створити додаткові
труднощі для ВПО, саме тому воно потребує додаткових змін. Нагальною є
також потреба налагодження взаємодії різних міністерств та відомств,
органів влади різного рівня, співпраці з неурядовими та міжнародними
організаціями, забезпечення громадського контролю над заходами держави
щодо надання допомоги ВПО, постійної оцінки їх ефективності та
коригування. Разом зі змінами на макроструктурному рівні функціонування
соціальної системи потрібно відслідковувати й ті зміни, що відбуваються на
рівні соціальної активності самих ВПО: досліджувати та вивчати
індивідуальні стратегії соціальної інтеграції та адаптації ВПО до нових умов
існування.
Масштаби і наслідки цього переміщення ще довго будуть
усвідомлюватися, аналізуватися і осмислюватися, але перші реакції, вдалі
чи ні, вже здійснилися. На більш ніж мільйонний людський потік страху за
власне життя і життя близьких відреагувала «система» – державна,
політична та економічна: видаючи довідки, статуси і соціальні виплати,
надаючи тимчасове житло і допомагаючи знайти роботу; відреагував і
«життєвий світ», руйнуючи стереотипи, що склалися про вічне протистояння
«сходу» і «заходу» країни і пробуджуючи в людях забуті почуття співчуття,
бажання допомогти і поділитися – дахом, речами, грошима. Два світи, що
існують паралельно, один з яких функціонує відповідно до власної
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системної логіки, інший – твориться повсякденними стратегіями і
практиками соціальних діячів, здавалося б, об'єдналися, щоб
продемонструвати свою злагодженість у вирішенні соціальних проблем.
Але все та ж невблаганна логіка їх існування породжує нові конфлікти у
складно диференційованій суспільній системі, в якій «життєвий світ» стає
об'єктом «колонізації» формалізованих і раціоналізованих вимог
функціонування макроструктур.
Зволікання з активними діями щодо ВПО в надії на розв‘язання всіх
проблем шляхом їхнього повернення може призвести лише до погіршення
становища, виникнення напруги в стосунках між ВПО та приймаючою
громадою (населенням місць перебування), використання обопільного
невдоволення силами, спрямованими на подальшу дестабілізацію ситуації
в країні.
У зв‘язку із цим проблема соціальної інтеграції ВПО в Україні потребує
комплексного дослідження та соціологічної діагностики як з позицій аналізу
структурних (соціально-економічних та політико-правових) змін, так і
дослідження індивідуальних стратегій соціальної інтеграції.

Стрельник О.О.
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
МАТЕРИНСТВО VERSUS РИНОК ПРАЦІ:
СТРУКТУРНІ НАПРУЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Актуальність дослідження випливає з двох основних проблемних
ситуацій. Перша проблемна ситуація
пов‘язана з процесами
індивідуалізації та раціоналізації, ризиками та непевностями сучасності
(З. Бауман, У. Бек, Е. Ґіденс), що мають різне значення для жінок та для
чоловіків. Можливості вільного вибору життєвих траєкторій та можливості
самореалізації, що є відкритими у сучасних суспільствах, спричиняють
появу нових конфліктів та проявів ґендерної нерівності. Прикладом таких
суперечностей є те, що активне залучення жінок у сферу зайнятості та
актуалізація цінностей професійної самореалізації в їх життєвих стратегіях
не супроводжується когерентними змінами ґендерного розподілу праці у
сфері приватного, надто у практиках піклування про дітей. У той час як
життєві траєкторії та біографії чоловіків не зазнають суттєвих змін у зв‘язку
з народженням дітей, жінки, залучаючись у піклування про дітей, можуть
обмежувати своє професійне зростання й так відмовляються від
економічної самостійності (У. Бек, Е. Бек-Гернсгайм), що може мати
негативні наслідки для їх позицій на ринку праці. Друга проблемна ситуація
обумовлена зіткненням між, з одного боку, вимогами ринку праці,
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процесами індивідуалізації, що спричиняють активне залучення матерів у
сферу зайнятості, надто у країнах з культурною легітимацією ґендерного
контракту
«матері-працівниці»
(Є. Здравомислова,
А. Тьомкіна
та
А. Роткірх) та, з іншого боку, поширенням практик «інтенсивного»,
відповідального, дитиноцентричного материнства в сучасній батьківській
культурі (Ш. Гейз, О. Ісупова). На тлі тиску ринку праці та інтенсифікації часу
оплачуваної зайнятості, сучасні практики материнства стають більш
інтенсивними у сенсі часу, уваги та зусиль, що їх матері приділяють
піклуванню про своїх дітей.
Оплачувана та репродуктивна праця перебувають у дуальній
залежності. Відповідальність жінок за сімейні обов‘язки обмежує їх шанси
на ринку праці (через дискримінаційні практики та концентрацію у
низькооплачуваних галузях економіки), водночас обмежені шанси на ринку
праці сприяють закріпленню жіночої відповідальності за сферу приватного.
Сімейні обов‘язки, зокрема пов‘язані з доглядом за дітьми, є однією з
поширених причин економічної неактивності жінок в Україні, а рівень
зайнятості жінок значним чином коливається залежно від кількості дітей у
них.
Державна соціальна політика надзвичайно важить у вирішенні
конфлікту між оплачуваною працею та сімейними обов‘язками. Авторський
аналіз дискурсів та інструментів соціальної політики в сучасному
українському суспільстві продемонстрував її суперечливий характер.
Йдеться передусім про суперечності між нормами законодавства, що
відтворюють відповідальність жінок за сім‘ю та турботу про дітей
(наприклад, у частині норм трудового законодавства, що поширюються
виключно на матерів), та законодавчими нормами ґендерної рівності,
зафіксованими зокрема у Законі України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків». Суперечливими є також інструменти
соціальної політики, що покликані сприяти балансу праці та материнства.
Одним із найважливіших інструментів підтримки сімей та матерів є
батьківські відпустки та державні послуги догляду за дітьми. Втім,
недосконалість означених інструментів в сучасній Україні, а саме: система
батьківської (а де-факто материнської) відпустки по догляду за дитиною до
трьох років, нерівність у доступі до послуг державних дитсадків (наприклад,
для дітей з інвалідністю) або обмеження у доступі до таких послуг (через
нестачу місць у дитсадках, скорочення ясельних груп для дітей віком до
трьох років), скорочення інших державних ресурсів утруднюють або часом
унеможливлюють зайнятість матерів та зрештою слугують закріпленню за
жінками функцій турботи про дітей, а також погіршують соціальноекономічне становище сімей з дітьми.
На основі авторського емпіричного дослідження повсякденних практик
поєднання оплачуваної праці та піклування про дітей було виявлено, що
позиція матері на ринку праці, пов‘язана з доступністю ресурсів робочого
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місця, що дозволяють поєднувати оплачувану працю та повсякденну
турботу про дитину, є умовою структурування практик материнства.
Йдеться про такі ресурси, як: режим праці (графік роботи), можливості
роботи за гнучким графіком, роботи на дому та інших умов праці, що
дозволяють поєднувати роботу та піклування про дитину. Недоступність цих
ресурсів сприяє відтворенню існуючого ґендерного порядку, що ґрунтується
на жіночій відповідальності за сферу приватного та турботу про дітей,
спричиняє зміни трудових стратегій матерів, а саме: відтерміноване
повернення матерів до роботи після народження дитини (з ризиком втрати
професійної кваліфікації), пошук роботи з кращими умовами праці на шкоду
можливостям кар‘єрного зростання.
Огляд шляхів подолання означених суперечностей ґрунтується на
авторській типології моделей турботи про дітей на основі критерія розподілу
відповідальності за цю турботу. Модель «ексклюзивного материнства»
(властива для сучасного українського суспільства) передбачає переважно
материнську відповідальність за турботу про дітей, натомість модель
«розділеного батьківства» ґрунтується на розподіленні функцій піклування
між матір‘ю та батьком, а також між державою, ринком та сім‘єю. Однією з
найважливіших складників сімейної та гендерної політик є політика
сприяння поєднанню зайнятості і батьківства, що реалізується в країнах ЄС
з метою більшого залучення матерів із дітьми на ринок праці, зменшення
рівня бідності сімей з дітьми. Інструментами такої політики є: скорочення
часу перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною з одночасним
введенням відпустки для батька, розвиток мережі державних та приватних
сервісів догляду за дітьми; створення робочих місць, дружніх до сім‘ї та
працівниць/працівників із сімейними обов‘язками (гнучкий режим праці,
дитячі кімнати на робочому місці тощо); актуалізація ролі чоловіків у
повсякденному піклуванні про дітей.

Судакова В.М.
Інститут культурології НАМ України, Україна
ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
В умовах сучасної економічної, політичної та культурної глобалізації
відбувається складний процес структурних трансформацій різних типів і
форм етнокультурних взаємодій і комунікацій практично в усіх країнах і
регіонах світу. Все більш інтенсивним стає процес перетворення сучасних
національних держав в полікультурні суспільства внаслідок постійного
розмивання етнічних, культурних та етнолінгвістичних кордонів. За таких
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умов навіть поняття етносу набуває виразних релятивних ознак, оскільки
новітня концептуальна репрезентація етнічності зараз здійснюється шляхом
активного використання науковцями і політиками абстракцій метафоричного
характеру, таких, наприклад, як «арабський світ», «афро-американська
спільнота», «слов‘янські народи», «російськомовне населення», «народи
Кавказу» та ін. Варто підкреслити, що активне вживання даних понять
породжено
суспільними
потребами
розробки
політики
мультимультуралізму, яка спрямована на цивілізоване розв‘язання проблем
гуманізації суспільного життя, зниження рівня конфліктних протистоянь та
соціальної напруженості в сучасних полікультурних суспільствах. Тому
подальша
розробка
теоретичних
засад
ідеології
і
політики
мультикультуралізму не викликає сумніву і є важливим дослідницьким
завданням. Враховуючи зазначене, метою даної доповіді є характеристика
основних тенденцій концептуального розвитку теоретичних засад
мультикультуралізму.
1. Мультикультуралізм не можна визначити як цілісну концептуально
кодифіковану наукову теорію. Нормативний абстрактний моралізм не є його
сутністю, проте цей феномен можна вважати певною дискурсивною
основою ідеології мультикультуралізму. І цей факт посилює труднощі
концептуалізації мультикультуралізму як соціального явища. Історія самого
терміну виразно засвідчує про наявність цілком певного фундаментального
світоглядного підґрунтя. Тому сутнісні ознаки поняття «мультикультуралізм»
загалом змістовно відображують: 1) релігійні настанови примирення,
людяності, терпимості, прощення, ненасилля у формі повчань та моральних
вимог; 2) апробовані практичним досвідом «мудрі судження» здорового
глузду; 3) концептуальні висновки теорій акультурації та культурної дифузії.
2. Реальна політика впровадження ліберальної («мозаїчної») моделі
мультикультуралізму виявила недостатню прагматичну ефективність цієї
моделі. Саме тому найбільш перспективною може бути модель
«прагматичного» мультикультуралізму. Її наукова розробка повинна
здійснюватися на базі теоретичних та емпіричних даних спеціалізованих
соціологічних і культурологічних досліджень.
3. Раціональні пошуки засобів забезпечення мирного співіснування
різних культурних спільнот обумовлені складними проблемами розвитку
постіндустріальних країн сучасного світу, пов‘язаних з масовими
переселеннями на їхню територію представників інших культур, мов, релігій,
рас, етносів, націй. Тобто потреба досліджувати полікультурні суспільства
детермінована об‘єктивними умовами новітніх глобальних структурних
трансформацій. І саме такою моделлю організації соціального порядку має
стає прагматичний мультикультуралізм. Однак, важливо враховувати ту
обставину, що перспективна модель прагматичного мультикультуралізму
вже зараз демонструє свою неефективність при спробах оптимального
вирішення двох найбільш гострих проблем: нерівноправного стану жінок і
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соціальної дискримінації етнокультурних меншин в полікультурних
суспільствах. Саме ці проблеми, як вважають авторитетні науковці,
концентрують стійкі страхи, побоювання втрати ідентичності, що породжує
феномени «культурного сирітства», ціннісної «безпритульності» та
маргіналізації корінного населення. Це суттєво нейтралізує позитивний
ефект «повноцінного життя» в сучасному полікультурному суспільстві.
4. На тлі розповсюджених морально-гуманістичних закликів важливим
завданням є технологізація ідеології мультикультуралізму. В контексті
мультикультурального бачення глобалізованої реальності саме соціальнотехнологічні
стратегії
ідеології
і
політики
прагматичного
мультикультуралізму наочно вказують на важливість актуалізації
технологічної когнітивної орієнтації в соціології як «мистецтва практичного
застосування знань» (Н. Смелзер). Концептуальний розвиток зазначеної
технологічної орієнтації слід вважати особливо значущим, оскільки у межах
цієї орієнтації для вчених відкриваються реальні можливості здійснювати не
тільки дії пізнавального характеру, але й можливості конструктивного
практичного перетворення практик міжкультурних взаємодій як об‘єктів
пізнання. Вочевидь, що на основі розробки та впровадження гуманістичних
соціальних технологій, які націлені на забезпечення мирного співіснування,
розвиток міжкультурного діалогу та взаєморозуміння стане можливою
ефективна система практичних заходів, які сприятимуть мінімізації ризиків
загострення конфліктних протистоянь та соціальної напруженості.
5. Реальна практика мультикультуралізму і у світі, і в Україні зараз є
об‘єктом жорсткої критики, але їй нема альтернативи. На жаль, в Україні
з‘явились «свої» і «чужі». Реальністю стала «війна» культур і просто війна.
Тому пошук засобів подолання повинен продовжуватись в напрямку
виявлення нових культурних універсалій, які б продукували зрушення в
розумінні фундаментальних цінностей як імперативів виживання та мирного
співіснування. В позитивному культурному досвіді багатьох країн вони є, і їх
можливо виявляти і транслювати. Але є нові (колись латентні, а зараз
помітні) явища, які є однаково значущими для сучасних полікультурних
суспільств. Це – технологічні алгоритми сучасних медіа, інформаційні і
презентаційні техніки, феномени моди, етикетні конструкти, стилі
спілкування, професійна лексика тощо. Все це – сукупність сучасних
реальних «горизонтів взаєморозуміння». Величезного значення набувають
також нові художні і мистецькі форми. Ці явища складають фундамент
культури глобальної єдності.
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Київський національний університет імені Т. Шевченка, Україна
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Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
ЛОЯЛЬНІСНА КОМПОНЕНТА ІДЕНТИЧНОСТІ “УКРАЇНЕЦЬ/КА”:
РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ НА ПРИКЛАДІ МІСТ ЛЬВОВА ТА ДОНЕЦЬКА
(1994-2010 РР.)
Впродовж багатьох років актуальним залишається дослідницьке
питання про регіональний поділ України та роль ідентичностей у цьому
процесі. На їхній важливості в зазначеному контексті вказують, зокрема, О.
Маланчук, Н. Черниш, В.Сусак у нещодавно опублікованому циклі статей [1,
2]. Однак до сих пір фактично не розкритим залишається питання
змістового наповнення ідентичностей у їхніх регіональних проявах.
Пояснення можна знайти, якщо розглянути соціальні ідентичності та групові
лояльності у діалектичному взаємозв‘язку, коли перші є важливими
структуроутворюючими чинниками регіоналізму, а другі надають можливість
зрозуміти суть та наповненість регіональних структур, пояснюючи зміст тих
чи інших локальних ідентичностей.
У цьому дослідженні соціальну ідентичність ми розглядаємо як
приналежність до певної соціокультурної спільноти на основі подібності з її
представниками, спільності цінностей, моделей поведінки, цілей (суб‘єктивні
чинники), та на основі об‘єктивних передумов (спільність території
проживання, мови, звичаїв, історичної пам‘яті тощо). Соціальні ідентичності
обумовлюють відповідні до них групові лояльності як наповнену певним
змістом ―прихильність до соціальної одиниці, до якої належить людина, та
до її цілей, символів і вірувань‖ [3: 179]. Це є складний конструкт, що
складається із трьох структурних компонентів – емотивного, когнітивного і
поведінкового, які сприяють стабільності і цілісності групи [4: 586-587]. Цю
тріаду можна доповнити нормативною участю [5: 44-45]. Отже, групова
лояльність – це пояснення суті приналежності до тієї чи іншої ―ми-групи‖,
водночас – змістова оцінка її відстані стосовно тієї чи іншої ―вони-групи‖.
В якості ілюстрації для вище наведеного ми розглянемо результати
двох хвиль міжнародного дослідження ―Львів-Донецьк: соціологічний аналіз
групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей‖, проведених у
1994 та 2010 рр.. Зокрема, ми виявили, що при вільному виборі 28
ідентитетів, які репрезентували національні, соціально-класові, релігійні,
регіональні, гендерні, політичні та вікові характеристики жителів обидвох
міст, національна ідентичність ―українець‖ у всіх ситуаціях статистичного
спостереження входила в п‘ятірку найбільш популярних. За допомогою
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показника ―лояльність‖ ми перевірили змістову наповненість цієї стало
популярної ідентичності. При цьому ми акцентували увагу на двох її
основних складових: а) ―націоналістична лояльнісна компонента
ідентичності ―українець‖‖, б) ―громадянська лояльнісна компонента
ідентичності ―українець‖. Відповідно, ми сконструювали два індекси, які
вимірювалися шкалою від ―0‖ до ―4‖, де ―0‖ – відсутність впливу відповідної
лояльності на конструювання ідентичності ―українець‖, а ―4‖ – дуже велика
вага відповідного впливу. За цією шкалою значення ―2‖ відповідало
середньому рівневі впливу.
Основними результатами дослідження є наступні. За розподілом
значень та параметрами середнього в обидвох індексах як в 1994 так і 2010
рр. спостерігалася відчутна різниця (p<0.01) між львівськими і донецькими
респондентами, які ідентифікували себе як українці. При цьому в індексі
громадянської лояльності його середнє значення для Донецька у двох
хвилях опитування розташовувалося вище середнього рівня з активним
відддаленням від нього, а для Львова середнє розподілів коливалося
довкола цього рівня. Водночас в контексті індексу націоналістичної
лояльності у донецьких респондентів середнє було стабільно дуже низьким,
а у львівських тяжіло до середнього рівня зі сторони менших значень. У
відповідності до цих результатів виснуємо, що лояльнісна компонента
ідентичності дозволяє якісно оцінити її зміст, зокрема, в контексті
ідентичності ―українець‖ уможливила виявлення активної регіональної
відмінності між Львовом і Донецьком у перспективі 1994-2010 рр.
Список використаних джерел
1. Черниш Н. Й., Сусак В.І. Прелюдія. Тягар ―радянської спадщини‖:
ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994‒2010 р.р.)
Український соціум. 2016. № 3 (58). С. 8‒18.
2. Маланчук О., Черниш Н. Й., Сусак В.І. Форсований вибір: ідентичності та
постави до і після Євромайдану. Український соціум. 2016. № 4 (59). С.
8‒20.
3. James, K., Cropanzano, R. Dispositional Group Loyalty and Individual Action
for the Benefit of an Ingroup: Experimental and Correlational Evidence //
Organizational Behavior and Human Decision Processes, No 60. – 1994. –
P.179-205.
4. Van Vugt, M., Hart, C. M. Social Identity as Social Glue: the Origins of Group
Loyalty // Journal of Personality and Social Psychology. – No 86, 2004. – P. 585598.
5. Druckman, D. Nationalism, Patriotism, and Group Loyalty: A Social
Psychological Perspective // Mershon International Studies Review, Vol. 38. –
No 1, 1994 – P. 43-68.

161

Сусська О.О.
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» , Україна
ПРІОРИТЕТНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
В сучасному колі соціологічних методологічних підходів до вивчення
соціальної напруженості переважає диференціація у суб‘єктивному і
об‘єктивному вимірах. Потенціал інтересу до таких досліджень збільшується
в залежності від кризових ситуацій та періодів політичних криз. Ситуативним
виміром, що застосовують соціологи щодо показників ставлення до життя, є
шкала диференціації думок щодо ситуації, яка склалася в країні (моніторинг
Інституту соціології НАН України). Так, на запитання «Як Ви вважаєте, яке з
наведених нижче висловлювань більше відповідає ситуації, що склалася в
країні?» найбільша питома вага негативних відповідей («терпіти наше тяжке
становище вже неможливо») зафіксована у 1998 та 2016 рр., відповідно:
59,9% та 48,2%. Другим за інтенсивністю оцінок стало висловлювання
«жити важко, але можна терпіти», що набирало вищих показників у 2005
(51,4%), 2008 та 2010 роках (53,4% та 53,5%). Найбільш позитивне «все не
так погано і можна жити» як сплеск надії трималось вище 10% у 2005 –
17,9%, 2006 – 13,4% і 2008 – 11,7%; кількість тих, хто утримався –
найбільша у 2014 році – 10,8% [5: 487].
Системний підхід до ситуації соціальних криз зберігає свою
актуальність і дозволяє не тільки зафіксувати збільшення соціальної
напруженості, але й прослідкувати в які саме періоди ситуація
невпевненості, хиткості та деморалізованості в суспільстві особливо
впливає на відчуття соціальної напруженості. Протягом понад двох
десятиліть моніторингами Інституту соціології НАНУ реєструється такий
показник, як індекс «аномійної деморалізованості Л.Сроула» (шкала
апробована для застосування у масових оптуваннях в Україні Н.В. Паніною
у 1990 році). Значення індексу від 9 до 12 балів – підвищений рівень
аномійної деморалізованості; значення індексу вище 12 балів – високий
рівень аномійної деморалізованості (див. Табл. 1) [4: 39].
Таблиця 1
Індекс аномійної деморалізованості* : Шкала : 0-18 балів
Середній бал

1992

2000

2005

2006

2008

2010

2012

2014

13,6

13,8

12,4

12,7

13.1

12б9

13,3

12,7

Cуб‘єктивним показником соціальної напруженості, гіпотетично, можна
вважати відчуття респондентами стабільності / нестабільності в суспільстві.
Так, спробою зафіксувати, як люди висловлюють різні думки щодо життя (як
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свого особистого, так і життя суспільства) можна вважати відповіді [4: 35-36]
на шкалу моніторингу, де були зібрані деякі, найбільш поширені
висловлювання людей: «Відмітьте, будь-ласка, КОЖНУ думку – ЗГОДНІ Ви
з нею, чи НІ». Найбільшу кількість відповідей респондентів зібрала така
думка (див. Табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка думок респондентів щодо життя (як свого особистого,
так і життя суспільства).
Відповіді за позицією «згоден»

1992

2000

2005

2006

2008

2010

2012

2014

Зараз все так хитко, і здається,
що може відбутися все, що
завгодно

84,8

80,9

71,9

76.1

79,9

77,1

80,5

88,7

В ситуації кризового суспільства методологія співставлення та аналізу
стосовно репрезентації власного життя респондентами застосовується з
урахуванням «тиску» інформаційного простору, адже інтерпретації частіше
(ніж у стані стабільності) підпорядковані повідомленням і оцінкам, що
виробляються під впливом мас-медіа. Тут постає проблема смислової
редукції повідомлень, що розповсюджуються ЗМІ, адже «автори
журналістських статей не є спеціалістами в тому, про що вони пишуть,
скоріше навпаки. У більшості випадків, журналісти пишуть тексти за
вимогою професії. Вони повинні створювати тексти, навіть маючи розмите
уявлення щодо теми» [1: 65]. Виходячи з об‘єктивістського та
конструктивістського підходів, які насамперед передбачають перевірку
фактів та співставлення смислів ( в т.ч. повідомлень ЗМІ) із подіями
дійсності, в сучасних дослідженнях дискурсу мас-медіа суб‘єкт намагається
не тільки побудувати уявлення про ці події, а й напрацювати усвідомлення
подальших дій та спрогнозувати ймовірність розвитку ситуації [3].
Методологія прогнозування дещо поступається в поточний період
іншим згаданим вище науковим підходам. Нелінійна парадигма вивчення
множинності проявів суб‘єктності (зокрема, в Інтернет мережі) надає нових
можливостей для досліджень персоніфікованості, контамінації суб‘єктності
[2: 183], кластерізації аудиторій мас-медіа за новими диференційними
ознаками. Персоніфікована публічність (активність в соцмережах, що
відбиває і чуттєво реагує на стан соціальної напруженості) стає новим
об‘єктом вивчення соціологією мас-медіа, соціологією публічності,
політичною соціологією, і відповідно, потребує нових спеціальних методів і
удосконалених методологічних підходів, що вже є на часі.
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Хижняк О. В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
КОНЦЕПТ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ У ВИВЧЕННІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН І
СОЦІАЛЬНОГО НАПРУЖЕННЯ
У вивченні структурних змін і соціального напруження, яке може як
викликати, та і супроводжувати соціальні зміни, колективні дії відіграють
особливу роль, яка важко піддається як науковому пізнанню, так і
технологізації. Невипадково одним із перспективних напрямків розвитку
соціології наразі визнається проблематика дії / взаємодії. Так,
Н. Романовський спрямовує теоретико-методологічні пошуки соціології на а)
новий рівень проникнення в проблематику дії / взаємодії людей, б) нове
розуміння ролі і функції соціологічної науки, що в перспективі здатне
вивести її за межі результатів «спору про метод» кінця XIX в., 3) інтеграцію
в соціологічне теоретизування нових цивілізаційних підходів соціологів
різних країн [1]. У різних соціальних практиках все більш затребуваною стає
креативна колективна дія [2: 220-232], яка сама по собі зворотнім боком
продуктивного результату може мати зростання соціальної напруженості.
Для розкриття уявлень про колективну дію варто скористатися
алгоритмом, який запропонував В. Щербіна для наукового аналізу терміну,
а саме: а) умови його виникнення, б) сфери застосування, в) причини, що
зумовили інтерес до терміну і його популярність; г) причини, що лежать в
основі еволюції його змісту; д) різночитання, пов‘язані з розумінням його
змісту [3]. Методологічний хаос у застосуванні концепту колективної дії
обумовлює
саме
різне
його
концептуальне
тлумачення
у
міждисциплінарному дискурсі, а також невизначений потенціал класичних і
новітніх теорій соціальної дії, що позначається на його використанні в
конструюванні колективної дії в умовах, коли вона стала багатовимірною;
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має репертуар, який постійно розширюється; розгортається в різних світах
(віртуальному і реальному); піддається керованій візуалізації та
віртуалізації. А в конструюванні соціальних практик індивідуальне і
колективне постає як дилема.
Ми поділяємо думку Ф. Кротца, який вважає, що теорії дії важко
об‘єднати в єдиному полі. Залежно від того, чи визначається дія зовнішнім,
незалежним спостереженням, або внутрішніми, не прогнозованими ззовні
ментальними процесами, вчений їх поділяє на два основні типи. До першого
типу ним віднесено теорії, що трактують дію як вибір. Теорії дії другого типу
пояснюють природу дії (в т. ч. комунікативної) внутрішньої активністю
оперування поняттями як смислами і значеннями. Це розуміння соціальної
дії бере свій початок від М. Вебера, який вважав, що соціальність дії надає
її спрямованість на поведінку іншого і конституювання самим актором [4].
Науковці визнають, що в методологічній стратегії соціологічного вивчення
колективної дії домінує комбінування різних методів і методик соціологічних
та інших наук (суспільних і гуманітарних). Виокремимо спільні риси між
різними науковими підходами до вивчення колективної соціальної дії:
1. практична
спрямованість
досліджень;
прагнення
дослідників
технологізувати наукове знання про колективну соціальну дію; 2. вивчення
колективного актора і колективної поведінки стосовно конкретної сфери
людської діяльності. Наразі ресурс осмислення колективної дії і соціальних
практик не поєднав різні дослідницькі підходи, не став загальною
теоретичною платформою для науковців. Це актуалізує розкриття
соціального механізму колективної дії (взаємодії) в різних соціальних
практиках і вивчення проблем, пов‘язаних з колективними діями як
рушійною силою трансформації соціальних практик. Відмова від розгляду
колективних дій в руслі раціональних схем (директивність, примусовість,
жорстке лімітування ззовні та ін.) позначається на їхній соціологічній
концептуалізації. Мова йде як про перегляд їх ідентифікаційних ознак, так і
про з‘ясування важко вловимих характеристик (міра структурованості,
емоційна складова, взаємодія учасників тощо).
Постає необхідність сформувати на основі міждисциплінарного
підходу інтегративне знання про колективну соціальну дію та її розгортання
в «доповненій реальності», на перетині реального і віртуального. Таке
знання ґрунтується на соціологічній уяві про колективну соціальну дію і
застосуванні системного, ситуаційного і процесуального підходів до її
вивчення. Немає практичного сенсу конструювання системи і процесів
колективної дії без урахування конкретної ситуації. Мова йде про
врахування широкого кола характеристик соціальної ситуації (економічних,
політичних, соціокультурних тощо). Адже існує складність формалізації,
стандартизації, регламентації колективної соціальної дії як процесу, в різних
видах колективних соціальних дій може існувати відмінність елементного
складу і різна суспільна затребуваність цих дій. Ситуаційний підхід
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важливий для пояснення, конструювання та контролю за колективними
соціальними процесами, колективною діяльністю і поведінкою, адже він дає
можливість прямого застосування концептуальних положень до конкретних
ситуацій і умов.
Подальше
поглиблення
наукового
знання
про
механізми
функціонування і розвитку колективних соціальних дій вимагає виявлення
співвідношення трьох базових підходів – процесуального, системного та
ситуаційного. Це дозволить розширити уявлення про моделювання різних
видів колективних дій в соціальних практиках в конкретних ситуаціях.
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Цимбалюк Н.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ І КУЛЬТУРНІ КРИЗИ
Рівень суспільного розвитку значною мірою залежить від стану
культури суспільства, отже культура може виступати як чинником
формування, так і дезінтеграції трансформаційних процесів у сучасному
українському суспільстві.
Ці відомі ідеї були проголошені та теоретично обґрунтовані у
позаминулому столітті французьким науковцем Алексісом де Токвіллєм та
німецьким соціологом Максом Вебером. Останній вивчав вплив релігійних
цінностей як основної компоненти культури на формування капіталістичних
відносин, рівень економічного розвитку протестантських та католицьких
сімей. Продовжуючи розвиток цих ідей, американський науковець Лоуренс
Харрісон довів, що не лише етичні цінності, а всі компоненти культури
впливають на його економічний та соціальний розвиток суспільства,
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здійснивши протягом 20 років величезний обсяг наукових робіт (в емпіричні
дослідженнях брали участь 30 університетів з 22 країн світу).
Аналіз впливу культури пострадянських країн на суспільний розвиток,
зроблений Вадимом Новіковим з точки зору концепції Харрісона, фіксує
слабкий, скоріше негативний вплив сучасної української культури на
економічний та соціальний розвиток суспільства у порівнянні з Польщею та
Литвою.
Теоретичні розвідки з проблеми реструктуризації українського
суспільства знаходимо в працях М.Ф. Головатого, В.Г. Городяненко [3], Н.В.
Коваліско, О.Д. Куценко, Лібанової Е.М., Лукашевича [4], М.М. Мальованого,
М.В. Туленкова [4], В.Б. Хмелька, проте наслідки впливів цих процесів на
культуру суспільства визначені у них лише частково.
Щоб визначити чинники цього явища звернемося до еволюції
культури, та особливостей змін, що впливають на її функціонування.
За умов радянського суспільства одержавлена культура вважалася
сукупністю духовних надбань, інструментом поширення ідеологічних
принципів, «над економічним» явищем. Проте, із зміною економічних засад
життєдіяльності суспільства культура стала суттєво змінюватися за
формами, змістом, функціональним призначенням, адаптуючись до
існування в умовах ринкової економіки.
Приводом для таких перетворень була стрімка реструктуризація
суспільства, зміни основних компонентів соціальної структури. Відбулися
зрушення у потребах та способі життя основних носіїв культури –
економічних класів, груп і спільнот; поширилося позиціонування їх як
суб´єктів власності. З‘явилися нові канали горизонтальної та вертикальної
мобільності; урізноманітнилися можливості підвищення соціальноекономічних статусів українців. Змінилася вага компонентів соціального
статусу та умови стратифікаційних обмежень. Якщо за старого суспільства
політична або адміністративна компонента були головними, то в нових
умовах саме матеріальний статус визначав соціальне становище людей [5].
Паралельно відбулися процеси поглиблення соціальної поляризації та
маргіналізації українського суспільства, що характеризуються створенням
групи «нових бідних» з тих соціальних спільнот, що традиційно вважалися
представниками
середнього
класу
(вчителі,
лікарі,
інженери,
військовослужбовці). Якісними характеристиками цих процесів стала
втрата представниками цих груп соціального статусу, розчарування у
професійних нормах та цінностях, спроба зміни форм економічної
діяльності, відмова від цінностей усталеної субкультури.
Демократизація суспільних відносин сприяла розширенню мережі
закладів вищої освіти, підвищення її соціального престижу, що деякий час
перетворило освіту на домінуючу цінність в свідомості значної частини
українського суспільства, сприяло посиленню престижу вищої професійної
освіти як культурного фактору, соціального ліфту, що сприяє переміщенню
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до когорти високостатусних груп. Проте несформованість ринкової
економіки, та неузгодженість пропозицій та потреб на ринку праці не
сприяло реалізації вищою освітою своєї ролі соціального ліфту, лише
збільшило чисельність безробітних з вищою економічною, юридичною,
управлінською освітою.
Формування ж реальної нової еліти суспільства відбулося за рахунок
різкого зубожіння основної частини населення. Відокремилися групи
декласованих елементів (безпритульні, жебраки, нарко-алкозалежні),
сформувалася так звана «культура бідності».
Сьогодні українське суспільство представляє собою соціальнополяризоване утворення, основними соціальними групами якого є багаті та
бідні. За даними соціологічних опитувань за 14 років (1998-2016 рр.)
чисельність вищого класу зросла на 2 % (3-5%); середнього класу, що
формується на 4% (20-24%); чисельність нижчого класу зменшилася на 4%
(77-73%). Подальша маргіналізація та криміналізації населення, що
активізується внаслідок АТО, сприяє порушенню єдності культури,
застосування в повсякденному житті суспільства подвійної моралі і
стандартів [1,2].
Одночасно з погіршенням матеріального становища більшості
громадян,
зниженням
платоспроможності,
а
звідси,
скорочення
внутрішнього ринку; наявності можливостей для задоволення лише
нагальних потреб, спостерігаються позитивні зміни у ціннісній системі
населення України, які свідчать про високі адаптивні можливості людей,
вміння пристосуватися до життя в умовах ринкової економіки. Це домінування у громадян активної життєвої позиції – прагнення самостійно,
без очікування на патронат держави, забезпечувати добробут собі та своїй
родині; успішний індивідуальний пошук внутрішніх джерел задоволення
основних потреб та явище родинного інвестування (підтримка в організації
бізнеса, придбанні житла, здобутті освіти тощо); опанування населенням
демократичними принципами управління та контролю над владними
структурами, яскравим прикладом чого є волонтерський рух.
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Червінська Т.Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ГОМОФОБІЯ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
Офіційний та закріплений на рівні українського законодавства
зовнішньополітичний курс України на євроінтеграцію з метою набуття
членства в ЄС включає багато ціннісних моментів, серед яких повага до
інакшості, визнання рівних прав для представників різних соціальних груп та
категорій населення. Подолання усталених гомо(транс)фобії і дискримінації
за ознакою статі та гендерної ідентичності є необхідною умовою успішної
інтеграції України до європейської спільноти, а також важливим маркером
цивілізованого демократичного суспільства, який відрізняє його від
авторитарних та тоталітарних країн.
Вперше поняття "гомофобія" було вжито у 1972 американським
психіатром Дж. Вайнбергом. У резолюції Європарламенту воно
визначається як "ірраціональний страх і відраза до гомосексуальності та до
лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерних людей" і порівнюється з
расизмом, ксенофобією та сексизмом" [7]
Чи готове українське суспільство визнавати нетрадиційну сексуальну
орієнтацію та гендерну ідентичність в якості варіанту норми? Соціологічні
дані стабільно фіксують негативне ставлення населення України до ЛГБТлюдей. Одне з останніх соціологічних опитувань з цього приводу
засвідчило, що 60% респондентів ставляться до людей гомосексуальної
орієнтації негативно (з них 42% – однозначно негативно), лише 4% – радше
або однозначно позитивно, близько третини (30,4%) – виявляють байдуже
ставлення. Майже половина українок та українців (45%) підтримують
обмеження прав осіб гомосексуальної орієнтації. Лише 5% опитаних
підтримують запровадження реєстрованого партнерства для одностатевих
пар, натомість 69% – виступають проти. [2].
Офіційна влада, незважаючи на задекларовану орієнтацію на
європейські цінності та протидію будь-якій дискримінації, або не помічає
проблему, або солідаризується з гомофобною більшістю. Найсвіжішим
прикладом останнього є виключення понять "гендеру" та "сексуальної
орієнтації" з тексту законопроекту про запобігання домашньому насильству
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й зведення в публічних обговореннях аргументів до того, що зазначені
поняття суперечать "традиційним українським цінностям".
Неприховано гомофобну позицію, як і раніше, займають ультраправі
націоналістичні сили, представники яких категоризують ЛГБТ в термінах
"збочень", "хвороби", "нищення традиційних норм моралі" та "традиційних
уявлень про людину та сім'ю". [5; 6]. Одним з аргументів, яким маніпулюють
праві, захищаючи власну думку, є війна та необхідність захисту української
державності й, відповідно, "невчасність" піднімання таких дражливих тем як
права ЛГБТ.
Церква також не стоїть осторонь означеної проблематики, більш того,
стає каталізатором гомофобної риторики, висловлюючи "негативне
ставлення до явища гомосексуалізму та спроб легалізації так званих
одностатевих шлюбів" й описуючи гомосексуальність в категоріях
"гріховності", "аморальності", "неприродності" [1]. Опираючись процесам, які
спрямовані на досягнення гендерної рівності та недискримінації, протидії
домашньому насильству в Україні, Всеукраїнська Рада Церков висловила
свою одностайну та категоричну позицію проти ратифікації Стамбульської
Конвенції, оскільки її положення, які стосуються поняття "ґендер" та
похідних від нього, несуть в собі "неприпустимі загрози для інституту сім‘ї та
подружжя в Україні".
Наслідками домінуючого суспільного дискурсу щодо ЛГБТ є численні
випадки дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності, злочини на грунті гомофобії та трансфобії [4].
Найоптимальнішою стратегію протидії гомофобії є поєднання зусиль
держави та громадянського суспільства, коли діяльність державних
інституцій у цій сфері підкріплюються просвітницькою діяльністю організацій
та рухів за права ЛГБТ.
"Ставлення до гомосексуальності – ідеальний лакмусовий папірець
для вимірювання демократизму і терплячості. За радянської влади вона
була багряною від крові. Сьогодні вона червоніє від сорому" [3].
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КОРУПЦІЯ: ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ, ШЛЯХИ
ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
Корупція в світі так як і в Україні стала складним соціальним явищем,
що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного
розвитку суспільства і держави. Корупція є проблемою, розв‘язання якої для
України є надзвичайно актуальною справою.
Поняття «корупція» соціологами тлумачиться як: «відмова від
очікуваних стандартів поведінки з боку представників влади заради
незаконної особистої вигоди»[1]. Для українського соціуму явище корупції
вже глибоко вкорінене в свідомості молодого та старшого покоління. Вона
виступає звичним – традиційним механізмом соціальної протиправної
діяльності з використанням владних повноважень. Корупція є найбільш
складним для усунення видом руйнування інституційного середовища
суспільства, що вимагає застосування адекватних її природі і масштабам
поширення методів боротьби і протидії. Д. Симон і Д. Ейтзен відносять
корупцію до однієї з форм елітних девіацій [2], а соціальні девіації
реалізуються через девіантну поведінку індивідів, соціальних груп. Слід
зазначити, що зарубіжні дослідники, що сприймають корупцію як незмінну
ціль для боротьби в будь-якій державі, часто підкреслюють її системний
характер, а також її похідну від громадських зв'язків, що розвиваються під
впливом суттєвих недоліків державного управління. Подібне сприйняття
актуалізує думку про необхідність боротьби з корупцією саме через
вдосконалення механізму державного управління.
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В той же час корупція – це протиправна злочинна діяльність, яка
передбачає відповідальність перед законом. Тому вона породжує соціальну
напруженість та викликає відчуття небезпеки в соціумі, зважаючи на
можливі наслідки корупційної діяльності. Слід зазначити, що соціальна
напруженість, з одного боку, є наслідком кризових явищ соціальноекономічного характеру, з іншого – впливає на виникнення цих явищ.
Соціальна напруженість може спричинити появу недовіри до влади,
збільшити рівень корупції, вплинути на рівень безробіття. Тобто існує
зворотна залежність між соціальною напруженістю та кризовими явищами
соціально-економічного характеру [3: 31].
За останніми даними міжнародного дослідження Ernst & Young,
присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та
Африці (EMEIA) – більше половини (51%) менеджерів компаній вважають,
що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, –
серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли
ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в
бізнесі [4].
За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні
ініціативи", проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають
головною причиною поточної соціально-економічної кризи корумпованість
представників влади.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у
червні 2016 року, більшість українців (53%) знають про високий рівень
корупції у країні із засобів масової інформації. При цьому 10% заявили, що
останній рік особисто давали хабарі, а 22% повідомили, хабарі давали їхні
родичі та знайомі.
Зважаючи на вищенаведені дані можна зробити висновок, що
проблема корупції в українському суспільстві більш ніж гостра. Корупція
негативно впливає на всі сфери суспільного життя, зокрема – на економіку,
політику, управління, соціальну і правову діяльність, громадянську
свідомість і міжнародні відносини. З огляду на це, наслідки впливу корупції
на суспільство, залежно від сфер її виникнення, можна класифікувати як
соціальні, економічні, владні, політичні, правові, міжнародні та морально
психологічні. З негативним зростанням рівня корупції зростає й соціальна
напруженість, що в свою чергу призводить до суспільної аномії та
дезінтеграції.
Стійкий рівень корупції зумовлений соціальною нерівністю та
використанням корупції владою у власних корисливих цілях. Реформування
державного управління, інститутів регулювання та протидії протиправної
злочинної діяльності, впровадження нових законодавчих ініціатив по
боротьбі з корупцією – необхідна модель подолання соціальної
напруженості в українському суспільстві, яка викликана зростанням корупції.
Але спротив бізнес-еліти, кланово-олігархічних угрупувань надто заважає
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подоланню корупції в українському суспільстві. Створення нової еліти та
позбавлення від впливу кримінальних авторитетів наразі постає головним
завданням українського соціуму.
Боротьба з корупцією і хабарництвом пов´язана з вирішенням
наступних основних питань:
1.
зменшення числа так званих «хабаромістких» функцій
державного управління (видача дозволів, ліцензій, довідок);
2.
чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських
рішень;
3.
забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою
конкурсів, тендерів тощо;
4.
підвищення
кримінальної
відповідальності
за корупційну
діяльність.
Боротьба з проявами корупції має ґрунтуватися на поєднанні
профілактичних, правоохоронних і репресивних заходів. При цьому
пріоритет повинен надаватися профілактичним заходам загально
соціального і спеціального кримінологічного спрямування. Основною метою
державної політики у галузі боротьби з корупцією є створення дійової
системи запобігання і протидії корупції, виявлення та подолання її
соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь,
обов´язковості відповідальності винних у їх вчиненні [5: 92–101].
На нашу думку, боротьба з корупцією повинна вестись незалежними
наглядовими міжнародними організаціями, які можуть безпосередньо
впливати на державний апарат того чи іншого суспільства, яке потребує
допомоги у вирішенні проблеми протиправної корупційної діяльності. Для
цього необхідне створення громадянського суспільства, яке буде звертати
увагу міжнародних організації на негайності такої допомоги.
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ПЕРЕХІД ДО ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОКУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ТРАНФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ
МАТРИЦЬ
Науково-технічний прогрес відіграє безпрецедентно велику і бурхливо
зростаючу роль в житті суспільства та людей. За даними досліджень
Інституту соціології НАН України 74 % українських респондентів вважають,
що розвиток держави та економіки України неможливий без розвитку науки
[1].
Сучасне кризове українське суспільство переживає період небувалого
занепаду науки, що негативно відображається на всіх сферах його життя, в
першу чергу – економічній, соціальній, духовно-ціннісній. На думку
Петрушиної Т.О. наука та масовий патріотизм людей залишаються
основними ресурсами виходу України із прірви соціальних катаклізмів і
збереження майбутнього. Використання ж цих ресурсів залежить в першу
чергу від політичної волі владних еліт, яка може їх зруйнувати або
спрямувати в конструктивний розвиток суспільства [2, с. 428].
В соціологічних теоріях сучасного та майбутнього суспільства
сформувалось багато його визначень – постіндустріальне, інформаційне,
мережеве,
технотронне,
постдефіцитне,
постматеріалістичне,
постекономічне суспільство, а також суспільство загального добробуту,
демократичне, солідарне, комунітарне, феліцитарне суспільство та ін..
Спільним у всіх цих підходах є висновок про те, що суспільство
майбутнього буде засновано на знаннях, використанні високих наукових
технологій, штучного інтелекту (knowledge society / knowledge-based society).
Наука та освіта стануть домінантними та визначальними факторами
суспільного виробництва, розвитку соціального капіталу, базовими сферами
життєдіяльності людей та суспільства [3]. Інформаційно-комп‘ютерна
революція (ІКР) кінця ХХ - початку ХХІ ст. має глобальний масштаб,
призводить до кардинальних зрушень у структурі та функціонуванні всіх
суспільств, проявляється у широкому колі незворотних соціальних
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наслідків, змінює культурний код збереження та передачі інформації та
знань від покоління до покоління. Одними з провідних атрибутів ІКР
виступають процеси масової комп‘ютеризації, інформатизації та
медіатизації суспільства за допомогою Інтернет комунікацій та сучасного
мобільного Інтернет зв‘язку. Дані процеси долають національні бар‘єри та
призводять до трансформації національних інституціональних і культурних
систем та формування глобального суспільства, глобальної культури [4, с.
243-251].
За даними світової статистики, доступ до Інтернету мають
48 % жителів планети Земля, а темпи зростання кількості Інтернет
користувачів у світі демонструють найвищий рівень динаміки соціальних
змін. Так в 2006 р. у світі було зафіксовано 1,163 млрд., а в 2016 р. - вже
3,425 млрд. користувачів Інтернету, що означає збільшення показника за 10
років на 300 % [5]. Фахівці передбачають прискорення темпів залучення
населення планети до Інтернет мережі на основі вдосконалення його
технологічних основ. Існують різні прогнози, щодо тотального охоплення
Інтернет зв‘язком всі жителів Землі – можливо це відбудеться в 2030-2050
роках. На ці роки прогнозують також створення єдиного планетарного
штучного інтелекту / колективного розуму планети Земля.
Суб‘єктом ІКР виступає інтелектуальний клас, який також демонструє
тенденцію до кількісного зростання та визначає якісні зміни у національних
системах, їх інтеграції в єдиний глобальний інформаційний та культурний
простір. В такому аспекті суспільство знань, на думку більшості його
дослідників, може функціонувати і розвиватись тільки як глобальний
феномен, який на основі акультурації / транскультурації одночасно формує і
нову інтегровану глобальну культуру, і зберігає національні культури всіх
країн світу в рамках мультикультуралізму.
Зауважимо, що в процесі інтелектуально-культурної революції та
транзиту до суспільства знань, відкриваються можливості щодо
формування нової інституціональної матриці, адекватної функціонуванню та
розвитку наднаціонального глобального суспільства (Кірдіна С.Г.
Институциональные матрицы и развитие России. Введение в Х-Y-теорию,
2014.). Іншими словами, в рамках теорії інституціональних матриць можна
зробити припущення, що інституціональні матриці «Х» (редистрибутивна,
східна з комунітарною ідеологією) та «Y» (дистрибутивна, ринкова, західна з
субсідарною
ідеологією)
будуть
одночасно
конвергуватись
і
трансформуватись в нову, глобально уніфіковану модель базових інститутів
суспільства, яку можна умовно назвати модель «Z».
В глобальній інституціональній матриці «Z» економічні та політичні
інститути будуть функціонувати під домінуючим впливом культурних
інститутів та інтелектуального класу, як виробників духовних цінностей і
знань, суб‘єктів розвиненої культури пізнання, творчості та ідеології
сайентизму, неогуманізму, егалітарності. В такому аспекті, ми представили
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оптимістичний погляд на процеси формування в майбутньому глобального
суспільства знань. Існують критичні та скептичні оцінки-прогнози перспектив
і наслідків ІКР, що, в першу чергу, пов‘язано з інвайронментальним
підходом до аналізу майбутнього суспільства. Зрозуміло, що науковий
аналіз соціальних перспектив потребує комплексності, міждисциплінарності
та інтегративності щодо визначення як конструктивних та деструктивних
проявів трансформацій суспільства під впливом інформаційно-комп‘ютерної
революцій, так і технологій ефективного управління даними соціальними
змінами.
Отже, можна теоретизувати та прогнозувати, що перехід національних
суспільств до глобального суспільства знань, буде супроводжуватись
докорінними трансформаціями інституціональної системи (базових та
комплементарних інститутів), а також культурною, інтелектуально-ціннісною
революцією, яка призведе до зміни ідеологічних систем всіх суспільств.
Процес переходу до глобального суспільства знань сформує нову модель
взаємодії базових інститутів суспільства – глобальну інституціональну
матрицю, в якій розвиток економічних і політичних інститутів буде
підпорядкованим розвитку інститутів культури – науки, освіти, ЗМІ та
мистецтва. В такій інституціональній системі наука остаточно набуде рис не
тільки провідної виробничої сили, а й основного культурно-духовного
фактору розвитку суспільства, що дозволить побудувати глобальну систему
благополуччя.
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Чудовська І.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
АСИМЕТРИЧНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КЛЮЧОВИХ АГЕНТІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
Соціальна поведінка різноманітних агентів обертається як правило
навколо ключового феномену, яким є «інтерес». Не дивлячись на всю
значущість даного ментального утворення, як правило до нього не існувало
на стільки потужної уваги зі сторони науковців. Хоча, останнім часом, у
вітчизняному соціологічному дискурсі це поняття стало активно
обговорюватися. Досить цікавою у даному контексті є робота наших колег з
Інституту Соціології АН України «Соціальні інтереси в контексті
соціокультурної модернізації». У ній здійснено аналіз різноманітних практик
взаємодії агентів з різними соціальними інституціями, та відношення до
різноманітних подій у відповідності з соціальною ідентифікацією агентів.
При цьому, не можна сказати, що смислове наповнення поняття «інтерес»
набуло однозначності, та ясності. Адже ми маємо як індивідуальний інтерес,
так і соціальний. Не вдаючись до багатозначності у розумінні еволюції
поняття «інтересу», зупинюсь, лише на тих смислових конотаціях, які є
необхідними для даного проекту.
Фактично, предметним полем у межах даної теми виступатимуть
агенти освітнього процесу, які не складають однієї гомогенної групи, а є
різними групами, що як правило де-факто мають різні інтереси. Проблемою
ж виступає те, що соціальні групи, які мають різні соціальні інтереси, мають
прийти до спільного бачення кінцевого результату освітнього процесу, тобто
сформувати консенсус. Для розуміння освітнього процесу нам надзвичайно
важливо зрозуміти «інтерес» і як особистісний, і як «соціальний» ,
притаманний певним групам, що мають у більшості випадку інтереси, які не
співпадають.
Розпочнемо із спроби інтерпретації «інтересу». Маємо вже певну
традицію, зокрема, психологічну, у межах якої інтерес розглядається у двох
напрямках: як мотиваційно-емоційний стан, та по-друге, як специфічно
людський рівень у розвитку потреб, для якого характерна свідомість і воля.
Якщо не заглиблюватися у деталі, то у обох випадках емоційно-вольовий
момент є досить важливою складовою його прояву. Ми не можемо
констатувати наявність інтересу без певної соціальної дії, але відмінність
звичайної дії, від тієї, що викликає інтерес полягає у наявності більшої
експресії, тобто емоційно-вольового компоненту. Звичайно у випадку
колективних агентів ми маємо справу також з даним фрагментом, емоційновольовий момент нікуди не зникає і його значення не зменшується, але
попри це з‘являються і інші не менш важливі складові.
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У сучасному соціологічному дискурсі маємо кілька варіантів розуміння
соціального
інтересу:
«як
інтерес
величезного
загалу
(загальнонаціональний, загальнодержавний і навіть загальнолюдський);
коли суб‘єктом соціального інтересу розглядаються соціальні групи та
спільноти, соціальний інтерес тлумачиться як результат потреби, що
виникає і задовольняється у процесі соціальної взаємодії, при такому
розумінні інтереси стають об‘єднувальними, формотворчими чинниками,
завдяки яким відбувається розшарування груп. У вузькому розумінні, як
правило, «соціальний інтерес» пов‘язується виключно із сферою
життєдіяльності людини, котра існує поруч з політичною, економічною,
культурною та іншими сферами. Дослідники, при визначенні соціального
інтересу підкреслюють, що його інтерпретація залежить від наукового
підходу і парадигми мислення. У межах даного міні дослідницького проекту
спиратимусь на наступне визначення «соціального інтересу». Соціальний
інтерес як наявність певних усвідомлених потреб, що представлені через
відповідні ціннісні орієнтації групи і спонукають агентів до відповідної
емоційно-вольової активності. У нашому випадку, коли мова йде про
освітні процеси, то поле освіти формують агенти, що мають досить розбіжні,
а подекуди розрізнені інтереси, які як правило мають бути інтегровані в
освітньому процесі. Парадокс самої ситуації полягає у тому, що подекуди,
агенти, які утворюють спільну групу (наприклад, батьки, їх роль в освітньому
процесі) мають або різні інтереси, або їх взагалі не усвідомлюють або
здійснюють відповідні соціальні дії у полі освіти за інерцією, тобто
покладаючись виключно на традиції попередніх років. Тому для початку, ми
визначимося із ключовими агентами у полі освіти. Звичайно, розпочнемо з
дітей (хоча ця соціальна група вже в залежності від вікової структури буде
продукувати досить різноманітні інтереси); вчителі, як досить активна і
також неоднорідна група; наступна група – це група батьків, яка є не менш
різношерстою і диференційованою в межах різноманітних соціальних
характеристик; роботодавці, як соціальна група, що є кінцевим споживачем
освітніх послуг; група, що представляє колективних агентів Міністерства і
тих інституцій, що діють на місцях; агенти, які позиціонують себе як
незалежні експерти від різноманітних громадських утворень; агенти, що
надають різноманітні послуги у полі науки ( наприклад, поліграфічні і т.д.).
І так, ми зафіксували що на освітньому полі ми маємо різноманітні
групи як колективних, так і індивідуальних агентів, які різняться вже в межах
однієї соціальної групи і артикулюють та формують різні соціальні інтереси.
Виникає наступне запитання, які ж це інтереси можуть бути підведені до
спільного знаменника і які механізми при цьому мають бути використані?
Саме про це більш детально і буде йти мова у виступі.
Список використаних джерел:
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Шевель І.П.
Київський університет культури і мистецтв, Україна
ПРОБЛЕМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Соціологія сьогодення важливу увагу приділяє проблемам подолання
напруженості у сучасному українському суспільстві. У період швидкої
глобалізації культурне різноманіття спричинює проблеми, суперечності і
конфліктні зони в царині соціально-культурних відносин, які стали
предметом розгляду соціологів [ 1:.7-9].
Втілення політики мультикультуралізму в сучасному українському
суспільстві, як соціального явища, має позитивні та негативні риси.
Проблему мультикультуралізму в сучасному українському суспільстві
розглядали Танчер В.В., Шевель І.П., Степико М.Т. та інші. Різними
аспектами мультикультуралізму у своїх роботах займалися велика кількість
зарубіжних вчених, серед них: С. Гантінгтон, У.Бек, Ж.-Л.Ам-Селл,
К.О.Апель, Р.Бернстайн, Е.Гідденс, Е.Морен, Ч.Тейлор, Ю.Хабермас та ін..
На пострадянському просторі одним із перших наукових досліджень
проблеми мультикультуралізму вивчав А.І.Куропятник, пізніше з‘явилися
різні статті, книги та дисертації, присвяченні найрізноманітнішим аспектам
мультикультуралізму. Йдеться про культурні суперечності, напруження,
конфлікти, зумовлені зіткненням різних ціннісних систем, традицій, звичаїв у
соціальному житті. Саме ці проблеми актуалізуються в сучасній соціології.
Суспільство,
яке
глобалізується
напряму
пов‘язане
з
мультикультуралізмом, прискорюється процес культурних трансформацій,
процес культурного взаємопізнання як на культурному рівні, так і на
міжособистісному.
Трактування
глобальної
культури
повністю
співвідноситься з ідеями мультикультуралізму.
Разом з тим, існують ідеї, що мультикультуралізм постає як
культурний
експансіонізм
на
фундаменті
«загальнолюдських»,
гуманістичних цінностей. Етноцентризм національних культур вступив у
протиріччя з глобалістськими тенденціями суспільного розвитку, де домінує
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один тип культури. Проте, ліберально-індивідуалістичне, раціоналістичне
світобачення сприймається далеко не усіма як таке, що гідно наслідування.
Тут з‘являється арена зіткнення різних ціннісних систем, зона напружень і
конфліктів [ 2].
Для української мови більш зрозумілі і привабливіші поняття як
«культурна різноманітність», «багатокультурність», «полікультурність», але
«мультикультуралізм» є близьким, але дещо специфічним поняттям.
Мультикультуралізм включає в себе принцип етнонаціональної, освітньої,
культурної політики, яка визнає і підтримує право громадян зберігати,
розвивати та захищати усіма законними методами свої (етно)культурні
особливості, а державу зобов‘язує підтримувати такі зусилля громадян в
одному його аспекті – етнокультурному.
Мультикультуралізм як принцип етнополітики створює рівні
можливості для етнокультурних груп, щодо збереження, відтворення своєї
культури та ідентичності, незалежно від етнічного, расового походження,
віросповідання, ґендеру. Мультикультуралізм діє також як моральний
принцип, а його змістом є взаємна повага представників різних
етнонаціональних, мовнокультурних, гендерних, расових та інших груп, їх
толерантне ставлення до ідентичності та культури інших, визнання ними
етнокультурного розмаїття як норми сучасних суспільств.
В Україні проблеми, які стосуються мультикультурного плюралізму,
мультикультурного суспільства, вияви мультикультуралізму у політичній,
соціальній та економічній сферах, які об‘єднуються під загальним явищем
всеохоплюючої глобалізації стають більш актуальними [3].
На сьогоднішній день в національній політиці Української держави
важливе місце посідає мультикультуралізм у вирішенні регіональних
проблем, засіб формування толерантного ставлення громадян один до
одного, незалежно від етнічної, расової чи релігійної належності, сприяння
становленню міжнаціональної злагоди в українському суспільстві.
Отже, недосяжність асиміляції з внутрішніх причин та її небажаність з
глобальних причин, потрібно використовувати в своїй етнокультурній
політиці. Модель інтегруючого мультикультуралізму, який передбачає
підтримку і збереження багатоманітності, але містить у собі потенційну
загрозу розколу, роз‘єднання етнонаціональних спільнот, потрібно
врівноважити заходами, які спрямовані на досягнення національної
консолідації, створення єдиного освітнього, інформаційного й культурного
простору;
запровадження
патріотичного
виховання
і
розвитку
громадянського духу; досягнення консенсусу в мовній сфері; знаходження і
поширення на все суспільство соціальних та політичних цінностей, які були
б визнані важливими та спільними для всієї нації і послужили фундаментом
для «спорудження» української національної ідентичності, спільної для усіх
громадян, пристосований до потреб та умов національного та державного
будівництва в Україні [4].
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КОНЦЕПЦІЯ МІКРО-МАКРО ПЕРЕХОДІВ ДЖ. С. КОЛМЕНА В ПОЯСНЕННІ
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ
Аналіз революції як структурно обумовленого явища, на перший
погляд, доволі складно узгоджується із методологічно-індивідуалістичною
перспективою. Яким чином аналізувати індивідуальне залучення до
революції? Що призводить до того, що якась частина суспільства вирішує
революцію підтримати, а якась – утриматися від дій? Від яких чинників
залежить підтримка влади за умови революції? У межах концепції мікромакро переходів, розроблена Дж. Колменом аналітична схема з опорою на
засади теорії раціонального вибору, націлена на уможливлення відповідей
на ці питання. Дж. Колмену йшлося не стільки про створення цілісної теорії
революційної мобілізації, скільки про релевантні відносно теорії
раціонального вибору та логіки мікро-макро переходів, аналітичні
інструменти для уможливлення такої теорії в перспективі. Хоча, Дж. Колмен
враховує чимало з тих чинників, які вже піддавалися ретельному аналізу в
класичних макро-орієнтованих концепціях революцій (інституційна слабкість
панівного режиму, вага ідеології в революційній мобілізації, втрати
легітимності владою тощо), особлива увага в його схемі приділена тому, як
індивідуальні розрахунки та інтереси агрегуються в різноманітні стратегії
соціальної дії: лишитися пасивною більшістю, активно залучитися до
протесту, підтримати владу. Всі класичні теорії революцій, Дж. Колмен
розділяє на дві групи, які називає «теоріями невдоволення (фрустрації)» та
«теоріями влади». Перші, спираються на тезу про «розкол між очікуваннями
та реальністю» [1: 478]. Яскравим прикладом такого типу є модель J-кривої
Дж. Дейвіса, яка виходить із твердження про те, що революції стаються
тоді, коли період довготривалого економічного чи соціального розвитку
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замінюється різким спадом (sharp reversal) [2: 6]. Дж. Колмен наводить низку
прикладів, які не вписуються у модель Дж. Дейвіса [1: 474-475]. Окремо
наголошує, що ключова концептуальна слабкість подібного підходу
пов‘язана з тим, що він не спроможний пояснити мікро-макро перехід:
«Якщо дії індивідів радше експресивні, тоді вони не мають макро-рівневої
цілі» [1: 483]. Опора на спонтанну експресивну мобілізацію не дає
аналітичних інструментів для пояснення залучення до самого
революційного протесту, адже бути невдоволеним наявним ладом ще не
означає долучитися до спротиву. Натомість теорії влади, які враховують
оцінку ресурсів при мобілізації, на його думку, більш релевантні, оскільки
потенційно уможливлюють реконструкцію мотивів та цілей з врахування
затрат та вигод.
Теоретик розрізняє різноманітні типи затрат від участі в революції (L)
та вигод (G), де, L1 – покарання від владного режиму, які завжди вищі для
лідерів та нижчі для рядових учасників, L2 – санкції впроваджені режимом в
ході конфлікту (можуть стосуватися найширшого кола осіб, в тому числі не
залучених до мобілізації, наприклад, обмеження пересування та зборів,
комендантська година), L3 – особисті втрати впродовж революційної
мобілізації (дружби, персональних зв‘язків тощо). G1 – індивідуальні
очікування від успіху революції, незалежні від безпосередньої участі та
детерміновані загальним планом її втілення. Вони здебільшого стосуються
панівних уявлень та сподівань (наприклад, на демократизацію, економічне
зростання чи національне відродження, після усунення дискредитованої
влади), G2 – індивідуальні очікування від успіху революції, що залежить як
від її успіху, так і від індивідуальної активності (насамперед, набуття позиції
за нової влади), G3 – індивідуальні вигоди, що залежать від самостійної
участі, однак незалежні від її безпосереднього успіху. Останній тип може
мати два джерела: перше – «друзі та найближче оточення (immediate
associates), що творить значну частину соціального капіталу» [1: 494]. Якщо
найближче оточення індивіда активно залучене до революційної мобілізації,
вища ймовірність, що сам цей індивід буде до неї залучений вже в силу
належності до відповідних мереж. Навіть за умов поразки революції це
може мати наслідком посилення згуртованості й створювати нові вигоди
для її учасників (уможливлювати більш тісну кооперацію, збільшуючи обсяги
соціального капіталу на мікрорівні). Другий – утопічна візія, слідування якій
генерує внутрішні психологічні нагороди (відчуття реалізованості,
альтруїзму, вірі в службу суспільному ідеалу) безвідносно соціального
капіталу. Значення утопічної візії (чи ідеології), на думку Дж. Колмена, тим
важливе, що потенційні успіхи, детерміновані нею, в досягнення яких вірить
індивід, потребує його безпосередньої участі. У випадку присутності сильної
утопічної візії за умови тісних мереж, зменшується ризик появи
безбілетників, що сприяє «розквіту зелотства». Для опису ймовірності
залучення індивіда до революційної мобілізації, Дж. Колмен пропонує таку
182

формалізацію: G>r(1-p)L, де r – індивідуальна оцінка ризику покарання за
участь в революції, за умови що вона програє, а p – індивідуальна оцінка
перспективи успіху революції за умови особистої участі. Отже, залучення до
революції пов‘язане з одним із трьох аналітично виокремлених типів вигод,
потенціал яких оцінюється із врахуванням ризиків покарання, ймовірних
затрат, обумовлених специфікою поточної соціальної ситуації та оцінки
перспективи революції за умови особистої участі. Причому, ця оцінка не
обов‘язково є винятково ціле-раціональною, особливо, якщо йдеться про G3
у зв‘язку з утопічною візією. У цьому аспекті бачимо суперечливість
колменівської схеми: утопічна візія не завжди буває ціле-раціональною,
однак вона орієнтована на макро-рівневу ціль.
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Транскордонне співробітництво набуває все більшого значення для
розвитку багатьох регіонів країни, оскільки воно дає змогу поєднувати
можливості та ресурси прикордонних територій суміжних держав для
вирішення спільних проблем та соціально-економічного розвитку територій.
Особливості та перспективи розвитку економічних взаємовідносин
України та країн-членів ЄС аналізуються в наукових роботах таких відомих
вітчизняних учених, як В. Андрійчук, В. Будкін, В. Борщевський, З.Варналій,
В. Кравців, Ю. Макогон, М. Мальський, Н. Мікула, А. Мокій, І.Михасюк,
С.Писаренко, В. Шевчук, І. Школа, Г. Щерба, М. Янків, польських –
Г.Горзелака, М.Каспрзіка, К.Куцаб-Бонк; угорських – Б.Барані, Л.Газди,
В.Кісел, К.Чімре; словацьких – В.Бенча, А.Дулеби, О.Маргулікової та ряду
інших.
Транскордонне співробітництво є одним із інноваційних елементів
реалізації державної регіональної політики, який має сприяти зміцненню
добросусідства та реалізації скоординованих дій щодо зменшення
негативного впливу кордонів на повсякденне життя громадян, забезпечення
доброго врядування на регіональному рівні. Унаслідок цього транскордонне
співробітництво як нова (інноваційна) форма діяльності органів місцевого
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самоврядування набуває сьогодні все більшого поширення в багатьох
європейських країнах [1: 256].
Однією з перспективних форм транскордонного співробітництва, яка
останнім часом набула особливого поширення в європейських країнах, є
транскордонне партнерство, що здійснюється на основі добровільної
співпраці двох або кількох територіальних громад, їх представницьких
органів, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій,
юридичних та фізичних осіб із різних сторін кордону, що діють відповідно до
умов формалізованого договору, з метою виконання спільних проектів,
програм та вирішення соціальних, доброчинних, культурних, освітніх,
наукових та управлінських завдань [2].
Н. Мікула на основі процесуально-предметної ознаки виокремлює
наступні групи нових форм транскордонного співробітництва: організаційні
структури (єврорегіони, європейські угруповання територіального
співробітництва,
об‘єднання
єврорегіонального
співробітництва,
транскордонні промислові зони та парки, кластери та партнерства) та
процесуальні структури (транскордонні проекти та програми) [3: 22].
Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії,
спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між
територіальними громадами або органами влади, які перебувають під
юрисдикцією двох і більше договірних сторін. Воно здійснюється в межах
компетенції територіальних громад або органів влади, які визначаються
національним законодавством, шляхом укладання відповідних угод або
домовленостей.
Україна стала активним учасником європейських інтеграційних
процесів. Це зумовлено існуванням спільних кордонів із країнами, які вже є
членами Європейського Союзу.
Транскордонне співробітництво є першим кроком до більш
поглибленої європейської інтеграції України [4]. Цілями спільних форм
транскордонного співробітництва України з ЄС постають розвиток
прикордонної торгівлі, реалізація проектів у галузі туризму, екології, спорту і
культури для вирівнювання якості життя населення прикордонних регіонів,
стабільного розвитку та відкриття перспективи економічної інтеграції.
Україна та Польща є найбільшими торговельним партнерами серед
країн Центральної та Східної Європи.
Успішні
проекти
українсько-словацького
транскордонного
співробітництва: проект словацько-української транскордонної співпраці у
сфері туризму; комплексне дослідження можливостей використання
біомаси в угорсько-словацько-українському прикордонному регіоні; проект
сприяння підприємництву уздовж словацько-українського кордону.
Загальна вартість великомасштабних інфраструктурних проектів
транскордонного співробітництва на період 2011–2015 рр. становила
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55274,8 тис. євро, у тому числі, грантова частина для України – 40372,9 тис.
євро.
Сьогодні Україна є учасником трьох сухопутних програм спільно з
Польщею і Білоруссю, спільно з Угорщиною, Словаччиною та Румунією і
спільно з Румунією і Молдовою уздовж сухопутних кордонів.
На 2014-2020 рр. ЄС фінансуватиме спільні програми в рамках
Європейського інструменту сусідства.
До
перспективних
напрямів
розвитку
українсько-польського
співробітництва можна віднести:
- енергетику – інвестиції в пошук енергетичної сировини (особливо,
вугілля і природного газу, а також відновлюваної сировини);
- поставки машин, пристроїв і технологій для модернізації і підвищення
рівня безпеки виробництва в секторах пошуку енергетичної сировини,
виробництва і передачі енергії;
продовольчо-сільськогосподарську
галузь
–
інвестиції
в
тваринництво і рослинництво, а також продовольчо-сільськогосподарську
переробку;
- поставки машин, технологій і ноу-хау;
- будівництво – інвестиції в житлове будівництво, поставки та/або
виробництво машин, пристроїв і обробних матеріалів, інвестиції в
інфраструктуру;
- сектор споживацьких благ – поставки та/або виробництво побутового
устаткування, одягу, косметичних засобів, фармацевтики;
- сектор послуг – зокрема медичних, освітніх і туристичних послуг.
Програми усувають кордони між Україною та країнами ЄС і
сприятимуть спільній меті Європейського інструменту сусідства: в напрямі
еволюції у сфері процвітання та добросусідства, яке досягається шляхом
транскордонного співробітництва, дій в інтересах сусідніх країн-членів ЄС
та держав-сусідів. Наприклад, транскордонне співробітництво між
Польщею, Білоруссю та Україною продовжено на період 2014-2020 рр. у
новому Європейському інструменті сусідства в рамках Програми
транскордонного співробітництва ―Польща - Білорусь - Україна 2014-2020‖.
Для України роль транскордонного співробітництва з країнамичленами ЄС визначається можливістю прискорення процесів підвищення
життєвого
рівня
населення
прикордонних
територій
до
середньоєвропейського, а також через сприяння мобілізації місцевих
ресурсів та їхньому ефективному використанню.
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МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В СИСТЕМІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРЕНДІВ
У контексті трендів глобалізації можна відзначити, що у більшості
суспільств
одночасно
відбуваються
процеси
«приватизації»
і
«деприватизації» релігії; питання лише в тому, який із них є панівним у
конкретний час і в конкретному місці та як вони співвідносяться один з
одним. Україна інтегрується в світове співтовариство, зокрема в ході
євроінтеграції. При цьому зауважимо, що більшість європейського
населення секуляризоване і ніщо не свідчить про хоч якесь релігійне
відродження, якщо не враховувати вплив релігій нових іммігрантів. Отже,
приватизація релігій в Європі визнана як самоочевидний факт. Натомість
Україна має доволі високий рівень релігійності та входження релігії у
публічний простір, що свідчить про деприватизацію релігії. Це актуалізує
питання дискурсу «приватизації / деприватизації» релігії в українському
соціумі в перспективі глобалізаційних трендів, позаяк нагальним стає
питання, – якої моделі функціонування релігії в соціумі буде дотримуватися
Україна.
Мусульманський богослов ХІІ століття Абу Хамід Мухаммад аль-Газалі
виразив головні (типові) види ставлення всіх релігій спасіння до світу
політики та «світу» загалом: «Знай, що ти можеш мати три види стосунків із
принцами, правителями та гнобителями. Перше і найгірше – коли ти їх
відвідуєш; друге і краще – коли вони відвідують тебе; третє і найнадійніше –
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коли ти тримаєшся подалі від них, так що ні ти їх не бачиш, ні вони тебе не
бачать» [1: 31-32].
Перший із вказаних різновидів трактується як цезарепапізм, тобто
контроль з боку «світу» і використання релігії «світом» задля його власних
цілей – найчастіше для легітимації політичного правління, освячення
економічного гніту та наявної системи соціальної стратифікації. Другий
різновид, теократія (папоцезаризм) – тобто здатність впливати на світ і
формувати його відповідно до Божих приписів. Проте, в остаточному
підсумку, всі
теократичні спроби стають жертвами парадоксу
непередбачуваних наслідків. Що більше релігія хоче перетворити світ у
релігійному дусі, то більше втягується у «мирські» справи й сама стає
«світом». Третій різновид – відстань, відчуженість і відокремлення, захищає
і світ від релігії, і релігію від світу. Отже, йому наразі віддають перевагу і
релігійні люди, і люди «світу».
Однією з основних особливостей релігійної ситуації в Україні
вважається міжправославний розкол. Більшість населення України (близько
70%) належить до православ‘я, яке, в силу історичних обставин, розділене
на декілька конфесій. Найбільшими з них є Українська Православна Церква
(УПЦ) – близько 66% православних організацій; Українська Православна
Церква - Київський Патріархат (УПЦ-КП) – понад 26% православних
організацій та Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) –
понад 6% православних організацій [2]. При цьому, за соціологічними
опитуваннями, кількість віруючих в УПЦ і УПЦ-КП, майже однакова, а за
деякими – УПЦ-КП навіть переважає.
Вищеописане актуалізує питання створення єдиної помісної
православної церкви, оскільки на рівні внутрішньої екклезіастичної
організації між різними православними церква в Україні немає значних
інституціональних відмінностей. Проте існують істотні відмінності їхніх
стосунків з державою, нацією та громадянським суспільством. УПЦ, як
частина Російської Православної Церкви, внаслідок військового конфлікту з
Російською Федерацією, займає амбівалентну позицію в публічній площині і
намагається відчужитись від «світу». З позиції вищевказаних трьох форм
відносин релігії до «світу», така позиція оптимальна щодо розвитку релігії.
Але вона не подобається ряду політиків, які вбачають в УПЦ загрозу
національній безпеці. Натомість УПЦ-КП постійно наголошує на своїй
національній орієнтованості і намагається знайти політичну підтримку, що
несе певну загрозу утвердження цезарепапізму.
У ході євроінтеграції Україна здатна посилити релігійний фактор в
Європі, а в разі створення помісної православної церкви, – обмежити вплив
Росії на глобальне православне співтовариство. На нашу думку, різні
сценарії розвитку українського православ‘я, і загалом релігії в Україні,
мають свої переваги і недоліки. Модель створення помісної православної
церкви видається логічною та доречною, але за умови збереження
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релігійного плюралізму і релігійної свободи, тобто рівних прав для всіх
конфесій України без застосування дискримінаційних заходів за релігійним
принципом.
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DISABILITY WORKERS AS PART OF A POLISH LABOR MARKET
People with disabilities are a group of employees of sensitive law.
According to available statistical research the number of people with disabilities
who have a certificate of disability in 2011. Amounted to 3 384 000 people,
including age was approx. 2 024 000 people (statistical data of the Central
Statistical Office LFS). Among people with disabilities aged 15 and so, there
were 581 000 economically active (including approx. 495 000 are employed,
while approx. 86 000 are unemployed) and 2 803 000 people were economically
inactive. As far as the data for people of working age was nearly 535 000 active
professionals (including 452 000 are employed, 83 000 are unemployed, while
the majority, almost 1 489 000, the inactive persons). (see:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/program-operacyjnykap/zakonczone-projekty/wsparcie-osob-ze-stwar/2453,
Statystyki-aktywnosczawodowa-osob-niepelnosprawnych.html, access the web site: 04.01.2017 r.).
In the EU, we can distinguish three main forms of support for the
employment of people with disabilities:
1) employment subsidized - state uses subsidies for employers to offset
part of the costs of employing people with disabilities, e.g. by subsidizing the
salaries of employees,
2) employing supported - for the use of various forms of support for
individual disabled workers, e.g. by financing assistant of disabled worker,
3) sheltered employment - through supporting the organization of work
under special conditions, e.g. through support to entities having the status of a
protected work. (Grzonka, 2010, p. 1-2.)
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Also, the Polish State implementing the provisions of the National
Constitution from 1997 (Dz. U. 1997 No. 78 pos. 483) and the provisions of
international law and European Union law promotes employment of this social
group. People with disabilities can be employed in the open or protected labor
market. The so-called open labor market people with disabilities apply for jobs on
the same basis as non-disabled people. While the protected labor market covers
employers with the status of a protected work or business activity. The law
maker foresaw the possibility of creating and maintaining entities protected labor
market by private entrepreneurs, but also as in the case of establishments
activity, local government units.
Analyzing available statistics from the first half of 2016 should be noted
that Poland had 1120 employers, who have the status of a protected (supported)
work enterprise, employing a total of 163 455 employees, including 129 302
were persons with disabilities. The employment rate of disabled persons stood at
79.1%. Most sheltered workshops were in the provinces of Wielkopolskie (171),
Śląskie (122) and Mazowieckie (101), while the smallest number in the Lubelskie
(21), Opolskie (17) and Podlaskie (16) (http://niepelnosprawni.gov.pl/p,84,danedotyczace-zakladow-pracy-chronionej, access the web site: 04.01.2017 r.) .
At the same time it should be noted the annual, systematic decline in the
number of employers engaged in this type of activity, which is mainly due to a
reduction in economic benefits of employing people with disabilities.
On the other hand, recorded a yearly increase in the number of betting
activity. In June 2002, in Poland, there were only 3 entities carrying out this type
of activity, employing 138 people, including 103 were persons with disabilities.
While analyzing data from June 2016 it should be noted increase to 100
vocational activity establishments employing a total of 5396 employees,
including 4085 people with disabilities. The employment rate of disabled persons
stood at 75.7%. The largest number of plant activity is in the Podkarpackie
Province, 13 employers employs a total of 625 employees of which 478 are
people with disabilities (Http://niepelnosprawni.gov.pl/p,85,dane-dotyczacezakladow-aktywnosci-zawodowej, access the web site: 04.01.2017 r.).
Summing up the above considerations, it is clear that the sheltered
workshops, as well as betting activity as subjects protected labor market meet
entrusted by the legislator role, activating the work force and preventing the
exclusion of disabled people from the labor market.
Key words: labor market, polish enterprises, labor sociology, social
integration
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