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СЕКЦІЯ 1: Війна та впливи: соціологічний погляд

Дейнека Артемій 1
Email: artemiydeineka@knu.ua

Війна як проблемний об’єкт
соціологічної концептуалізації, або
Чому тема війни лишилася на
манівцях теоретичної класики

Шевченківська весна – 2022
(соціологія): Матеріали
Міжнародної конференції студентів
та молодих учених (Київ, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, 13 травня 2022
року). – К.: Видавництво «Наукова
столиця», 2022.

Початок повномасштабної війни став не лише екзистенційним
викликом для українських громадян, держави та суспільства. Він також став
чинником фахової дезорієнтації соціологів, а отже, стимулом для пошуку
нових концептуальних рамок, які дозволили б описувати та досліджувати
ситуацію війни у соціологічній перспективі. Згаданий стан фахової
дезорієнтації невипадковий, адже проблема війни парадоксальним чином
завжди залишалася на манівцях соціологічного теоретизування. Попри те, що
доба становлення та інституціоналізації соціологічної науки – це доба воєн,
жоден із ключових класичних авторів не приділяв їй уваги тією мірою, яка
дозволила б нам сьогодні говорити про класичні «теорії війни» в соціології.
Німецькі історики соціології та знані дослідники теоретичної класики Ганс
Йоас та Вольвганґ Кньобль назвали цей феномен словом «Kriegsverdrängung»
(«витіснення війни»), маючи на увазі брак соціологічної рефлексії щодо війни
як особливого аспекту людського існування. Це поняття навіть було винесене
в оригінальну назву їхньої книги про проблему війни в історії соціального
теоретизування, яка сьогодні доступна також і в англійському перекладі «War
in Social Thought: Hobbes to the Present». Як зазначають автори: «Вибір цього
поняття зумовлений тим, що протягом всього розглянутого тут періоду – від
Гоббса до Габермаса – війни лишаються конститутивними для побудови
теорії, слугують інформаційним ідейним тлом, але при цьому вони не
з’являються в самих теоріях взагалі або з’являються незначною мірою.
Виникає принаймні підозра, що тут діє механізм, описаний Зигмундом
Фройдом» [Joas & Knöbl, 2013: p. 9]. Автори додають, що війна завжди постає
перед дослідником як свого роду «афективний виклик», тому закономірною
реакцією на цей виклик є або його уникнення, або міфологізація, яка усуває
академічні візії на другий план. Саме тому доволі цікаві аналітичні
спостереження
за
Першою
світовою
війною
авторства
таких
фундаментальних для соціології постатей як Макс Вебер та Еміль Дюркгайм
нерідко переплітаються з пропагандистськими випадами, а подекуди й з
Кандидат соціологічних наук, асистент кафедри теорії та історії соціології факультету
соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1
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шовіністичними заявами [Stomberg, 1979; Weber, 2010: p. 130–271; Durkheim,
1915, Durkheim & Denis 1915].
Про брак соціологічної рефлексії щодо війни як форми організованого
насильства пише також Сініша Малешевич, професор соціології
Університетського коледжу Дубліна та один із провідних фахівців у цій темі.
За його словами, «без всебічного соціологічного аналізу не може бути
належного пояснення насильства та війни. На жаль, видається, що більшість
сучасних науковців не поділяють цього погляду, адже ані традиційні
дослідження війни та колективного насильства не надто пов’язані з
соціологією, ані сучасна панівна соціологія не приділяє багато уваги
вивченню війни та організованого насильства» [Malešević, 2010: p. 15]. Попри
це, автор стверджує, що переконлива концептуалізація явища війни має
будуватися саме на аналізі її соціальних витоків, а не на апеляціях до
«властивостей людської природи», що було характерною рисою політичної
філософії від Макіавеллі та Гоббса до Руссо й Канта.
Але говорити про «війну як соціальне явище» можна лише озброївшись
одним із наявних визначень фундаментальної категорії «соціального», які ми
успадковуємо від класиків. Ці базові концептуалізації сильно впливають на
наші способи соціологічного тлумачення війни. На мою думку, одним із
важливих чинників, що вибили тему війни на манівці соціологічного
теоретизування, стало привалювання солідаристського тлумачення
соціальної реальності в соціології кінця XIX та першої половини XX століття.
Коли соціальне тлумачиться в термінах моральної єдності, функціональної
залежності, історичних форм солідарності тощо, війна витісняється на
периферію соціологічного мислення. Її можна сприймати лише як своєрідний
«зовнішній» фактор, який провокує зміни «всередині» суспільства (це
стосується війн між двома державами – тоді, наприклад, услід за Джефрі
Александером можна говорити про війну як про процес культурної травми,
яка трансформує колективну ідентичність її носіїв [Alexander, 2003: p. 85–
107]). У іншому випадку війна постане як різновид аномії – «соціальної
хвороби» (це радше стосується громадянських війн чи інших форм
внутрішньої ворожнечі, які підпадають під Гоббсову метафору «bellum
omnium contra omnes»). Це цілком легітимний спосіб соціологічного
осмислення наслідків воєн, але в цій перспективі війна як феномен sui generis
вислизає з-під вістря соціологічного аналізу. Найвиразніше ця перспектива
виписана у Фердинанда Тьонніса, який розпочинає свій відомий твір таким
пасажем: «Між виявами волі різних людей існують різноманітні стосунки, і
кожен із таких стосунків являє собою обопільний вплив […]. Впливи ці, однак,
такі, що скеровуються чи то до збереження, чи то до руйнації іншої волі чи
життя, тобто вони є ствердними або заперечними. Наша теорія буде
спрямована виключно на стосунки обопільного ствердження» [Тьоніс, 2005:
с. 17]. Таким чином, обопільне заперечення людських воль, таке як війна,
взагалі не є предметом соціологічного розгляду в очах одного із засновників
німецької соціології. Цей висновок може здаватися нам дещо радикальним,
але теоретичне мислення в термінах солідарності неодмінно вестиме до
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маргіналізації війни та конфлікту як особливої рубрики соціологічного
теоретизування.
Є, однак, щонайменше, дві класичні теоретичні рамки, які дозволяють
концептуалізувати війну інакше. Перша із них – теорія соціальної дії Макса
Вебера. Хоча у Вебера складно знайти міркування про війну у таких
категоріях, однак створена ним теоретична мова цілком дозволяє помислити
війну саме так, адже протистояння сторін на полі бою чи в інформаційній
царині цілком вписується у його визначення соціальної дії, як орієнтованої на
інших осмисленої поведінки. Зокрема тут постає цікаве питання про складну
структуру мотивації такої діяльності, де поєднуються ціннісні, прагматичні та
афективні складові. Цікавий приклад такого аналізу деструктивних актів
осмисленої поведінки можна знайти у сучасних соціологічних дослідженнях
тероризму [Bulut, 2019]. Інше важливе питання – це інституційний рівень
такого роду діяльності, адже суб’єктом війни, як правило, є колективні
суб’єкти, а саме – держави як бюрократичні механізми організації
довгострокових сеансів масового насильства, на яке не спроможні інші
суб’єкти. Вже згаданий вище Сініша Малешевич, зокрема, пише про війну як
про процес «накопичувальної бюрократизації» та «центробіжної
ідеологізації» примусу в рамках роботи державного апарату [Malešević, 2010:
p. 120–141].
Ще однією класичною теоретичною рамкою, яка дозволяє
концептуалізувати війну як соціальне явище особливого роду, можна вважати
формальну соціологію Георга Зіммеля, авторству якого, до речі, належить
відомий есей «Людина як ворог» [Simmel, 1907] та якого вважають одним із
фундаторів соціології конфлікту [Simmel, 1903]. Теорія Зіммеля дозволяє
говорити про війну як про одну із форм «осуспільнення» або як про цілком
«нормальний» різновид людської взаємодії, яка підпорядковується низці
специфічних закономірностей і правил. Деякі з цих правил походять із
прагматики ведення бойових дій (Ірвін Гофман назвав би їх «фреймами»), в
той час як інші регулюються на нормативному рівні (від міжнародних
конвенцій та державних законодавств до моральних приписів). Такий погляд
на воєнне протистояння цінний тим, що дозволяє поглянути на війну як на
різновид соціального життя, форму взаємодії, яка співіснує з іншими
формами, такими як кооперація, конкуренція, дружба, кохання, панування
тощо. Прикладом аналізу такого штибу, здобреного критичною оптикою та
концептуальним спадком Гофмана, є книга Джудіт Батлер «Фрейми війни».
Немає сумніву, що поточна війна надовго залишиться ключовою темою
як соціологічних досліджень, так і публічних дискусій в Україні, тому пошук
та побудова концептуальних рамок для її осмислення та вивчення – наразі
одне з ключових завдань української соціології.
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Мабуть, з часів становлення Римського права, яким було чітко
регламентована приватна і публічна сфера, постало питання особистісного
простору, особистого життя людини як певної території, де мають існувати
свої правила і закони. Питання особистого простору, як і всього, що стосується
безпосередньо окремого індивіда постійно знаходяться в полі вивчення
більшості антропологічних наук: філософії, психології, педагогіки, соціології,
релігієзнавства, історії. Серед різних аспектів досліджується і співвідношення
суспільного та приватного; міра інтеграції і взаємозалежність життя окремої
людини та життя суспільства; встановлення, або навпаки, нівелювання меж
між публічним і особистим тощо.
З часів набуття Україною незалежності і до сьогодні відбувається процес
інтеграції вітчизняного суспільства у європейський та світовий простір. Серед
нових завдань стоїть і певна переорієнтація в напрямку збереження цінності
Студентка 2-го курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
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приватного у різних сферах життя: законодавчого, соціального, культурного,
громадського, економічного, медійного тощо. Сучасні суспільні виклики
(пандемія, війна) спонукали більшість українського та й світового населення
перейти на дистанційні, домашні, віддалені технології навчання, роботи,
соціальної комунікації через інтернет-ресурси. З одного боку, це створило
певні зручності та відчуття безпеки, з іншого, дещо вплинуло на громадську
активність частини нашого суспільства.
Загалом життя та діяльність кожної людини зосереджене у трьох рівнях
взаємовідносин: загальнолюдський, що охоплює систему різних суспільств та
структур; національний, що охоплює окремі суспільні сфери, особливості їх
поглядів та поведінки; особистісний, що охоплює коло спілкування,
професійну діяльність, локальні спільноти об’єднані спільними спортивними,
мистецькими, волонтерськими інтересами тощо. Усі ці три аспекти містять в
собі певний баланс приватного і публічного, певні ціннісно-символічні
виміри особистісних категорій, наприклад, дому [Головаха, Горбачик, 2006:
с.54].
Саме дім є найбільш широким та найбільш цінним простором
життєдіяльності кожної особистості. Він включає в себе взаємини з
близькими людьми, спогадами, улюбленими речами, родинними
традиціями, домашніми тваринками. Домашнє середовище – знайоме і
затишне для кожної людини. Це атмосфера, яка створює відчуття
захищеності, безпеки, стабільності. Людина у такому середовищі почувається
володарем ситуації, комфортно і впевнено. Опредметнюється цей простір
через дві сфери буття людини: внутрішню (емоції, асоціації, спогади, досвід,
успіхи, невдачі) та зовнішню (предметами інтер’єру, фотографіями,
сувенірами, колекціонуванням якихось речей).
З початку нападу Росії на Україну значення рідного дому, як символу
безпеки, затишку, родинного спілкування, духовної атмосфери особливо
гостро відгукнулось у серцях багатьох українців, які змушені були залишити
свої домівки, свої «фортеці», свої сакральні місця відновлення сили,
наповнення енергією та натхненням до нових перемог.
В ході проведеного нами дослідження респондентам були поставлені два
запитання – які іменники та які дієслова асоціюються з поняттям «дім». Серед
опитаних з іменником «дім» найчастіше асоціювалися слова «затишок»,
«родина», «дитинство», «любов»; з дієсловом – «любити», «відпочивати»,
«сміятись», «прибирати», «мріяти».
Відповіді на перше питання можна умовно поділити на такі категорії:
сім’я, затишок, радість, їжа, безпека. (табл. 1), (рис.1).
За результатами опитування дім це не просто будівля – це перш за все
сім’я. Саме сім’я дарує любов та стає основним джерелом внутрішньої сили та
підтримки у час горя та тривоги. В умовах воєнного стану в Україні залишити
рідний дім – означає розлучитись із коханими людьми, батьками, братами чи
сестрами тощо. Покинути рідних на невизначений проміжок часу – є
вимушеним та важким кроком.
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Комфорт
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Сім’я (6), батьки, родина.
Комфорт (3), тепло (3), затишок (3), кімната (2), ліжко (2),
диван, простір, спокій, релакс, тиша.
Безпека
Безпека (5), захист, підтримка, любов.
Радість
Усмішка, дитинство (2), свята (2), друзі, музика, пес, спогади,
розмови.
Їжа
Їжа (3), мамина їжа, сніданок, смачна вечеря, чай, кухня.
Таблиця 1. Іменники-асоціації українців щодо слова «дім»

Рисунок 1. Іменники-асоціації українців щодо слова «дім»

Сім’я також є однією із складових, що створює відчуття затишку та
комфорту в домі. Інші складові це – тепло, простір, власна кімната, м’яке
ліжко, тиша тощо. Під час війни українці змушені спати на матрацах, ховатися
у холодних бомбосховищах чи у тісних квартирках разом з іншими
біженцями, які також втекли від війни.
Отож, дім – є символом затишку, який дарує людині спокій навіть у
важких життєвих обставинах. Ось чому все більше українців повертаються до
власних домівок, не зважаючи на те, що війна досі триває.
Дім – джерело енергії. Їжа – це не лише задоволення, це життєва
необхідність людини. Яка підтримує її та сприяє фізичному збудуванню. Тому
дім – це не лише абстрактні та психологічні складові, це також задоволення
фізіологічних потреб людини.
Дім – символ безпеки. Відчуття безпеки – це те чого бракує людям під
час війни. Вислів «Мій дім – моя фортеця» є надзвичайно актуальним у час
небезпеки та постійної загрози життю та здоров’ю. Багато українців
відмовилися покидати свої оселі під час війни, тому що дім – дарує їм відчуття
безпеки та впевненості. У той час, як перспектива від’їзду в інше місто чи
країну лякає своєю невизначеністю та неоднозначністю.
Відповіді на друге питання було поділено на такі категорії: любити,
розважатися, відпочивати, працювати та займатися хобі. (табл. 2), (рис. 2)
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Прибирати (5), навчатись (4), працювати (2), планувати,
ремонтувати, старатись.
Відпочивати
Відпочивати (4), їсти (4), валятися, спати.
Розважатись
Сміятись (4), розважатись(2), дуркувати, дарувати,
прикрашати, святкувати, тусити.
Насолоджуватись
Спілкуватись (3), гуляти (2), мріяти (2), співати, куховарити.
Любити
Любити (4), переживати (3), оберігати (2), жертвувати,
обіймати, допомагати, піклуватись, турбуватись, підтримати.
Таблиця 2. Дієслова-асоціації українців щодо слова «дім»

Рисунок 2. Дієслова-асоціації українців щодо слова «дім»

Результати опитування показали, що дім задовольняє практично усі
потреби людини за пірамідою Маслоу. Таким чином, дім впливає на
зростання та розбудову людини як особистості, що включає розвиток усіх
аспектів її життя.
Тобто, як можна помітити, більшість людей сприймає дім як компонент
спокійного, успішного життя, добробуту, спільноті з рідними та друзями,
відчуття стабільності, впевненості у майбутньому.
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Соціологічний вимір феномену «дім» невід’ємно пов’язаний з
визначенням простору та його основних видів, які поєднуються для створення
поняття «домівка». Однак, воно не дає нам повного універсального
розуміння, у що трансформується розуміння дому в умовах війни для різних
категорій людей, наприклад, тих, що стали вимушеними мігрантами,
покинувши домівку, та тих, що залишилися. Не можна не зауважити, що у
таких умовах дім набуває здатність переноситися разом з особою у просторі.
Загалом за визначенням В. Добренькова та А. Кравченка, «дім — це
соціокультурний простір, обмежений архітектурно завершеною будівлею
(квартира, будинок), яка має адміністративно-правовий статус (прописка,
право власності на житло), але яка не зводиться до нього» [Добреньков, 2004:
991]. З іншого боку може бути наведена цитата А. Шюца, яка полягає у тому,
що дім «…означає батьківський дім і рідну мову, сім’ю, друзів, улюблений
пейзаж, і пісні, що співала нам мати, певним способом приготовану їжу,
звичні повсякденні речі, фольклор і особисті звички…» [Шюц, 1970]. Тобто з
одного боку дім може і має сприйматися як життєвий простір, обмежений
стінами та стелею, так і певні артефакти та соціальні зв’язки, які брали участь
у «обживанні» цього простору — перетворенні його на життєвий безпечний
простір. Тому ми можемо зробити висновок, що поняття «дім» може нести у
собі декілька пов’язаних між собою конотацій.
Інший важливий аспект закладений у тому, що саме в умовах війни, коли
люди були змушені евакуюватись, чи залишатися вдома, ризикуючи життям,
розкривається цитата А. Шюца: «… дім означає одне для людини, яка ніколи
не покидає його, друге — для того, хто живе далеко від нього, і третє — для тих,
хто до нього повертається» [Шюц, 1970]. Саме цю властивість дому я
намагалась дослідити за допомогою роботи Студентського парламенту
факультету соціології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка «Трансформація відчуття дому студентами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка», що мав на меті
з’ясувати, як змінилося відчуття дому у студентства в умовах
повномасштабного вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022
року. Всього командою проєкту було проведено 20 глибинних інтерв’ю.

Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
1
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У висновку розбирання соціологічних аспектів визначення дому на
молекули ми можемо виділити дві важливі парадигми, які переплітаються
між собою у подальшому аналізі дослідження: «дім як будівля» — «дім як
артефакти та соціальні зв’язки»; «людина, яка залишилася вдома» —
«людина, яка виїхала» — «людина, яка повернулася». За допомогою цих двох
розділень категорій, на мою думку, можна простежити, що ж таке дім в умовах
війни.
Повертаючись до роботи В. Добренькова та А. Кравченка «Житло та
дім», можемо підтвердити, що дім це не тільки сама будівля, а «дім для
людини — це передусім затишна сімейна обстановка, яка складається з двох
факторів: 1) коханих людей, які нас підтримують, та 2) улюблених речей, які
нас оточують і несуть в собі тепло коханих людей, які нас підтримують»
[Добреньков, 2004: 991]. З цього можна зробити висновок, що соціальні
зв’язки та артефакти можуть займати вищу позицію у ціннісній ієрархії у
студентів, аніж сам факт «дому», який полягає в будівлі.
Для з’ясування ролі артефактів та людей у відчутті дому у дослідженні
існували питання, які ми розглянемо далі. Загалом гайд глибинного інтерв’ю
«Трансформація відчуття дому студентами Київського національного
університету імені Тараса Шевченка» складається з чотирьох блоків, з яких 3
були обов’язковими, а один блок мав варіанти в залежності від категорії, на
які були поділені інформанти. Інформанти були диференційовані за ознакою,
яка у анкеті для відбору респондентів характеризувалась питанням «Чи
змінили Ви місце свого перебування з початком повномасштабного
вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року?», тому гайд мав таку
структуру:
Блок 1. Загальне значення поняття дому.
Блок 2А. Трансформація поняття дому для вимушених мігрантів.
Блок 2Б. Трансформація поняття дому для тих, хто залишився.
Блок 3. Відчуття безпеки.
Блок 4. Трансформація поняття дому для тих, хто покинув домівку
вдруге.
Тож у висновку ми мали дві групи інформантів охарактеризовані за
ознакою «виїхав/не виїхав» (у процесі дослідження додався статус «виїхав,
але повернувся») задля того, щоб простежити можливі відмінні
трансформаційні явища їхнього розуміння феномену «дім». Так як об’єктом
нашого дослідження було студентство, ми також зважали на певну
маргінальність цієї соціальної групи. Студенти з інших міст 2-3 курсів не
встигли адаптуватися у Києві, адже весь час знаходилися у «підвішеному»
стані через пандемію Covid-19, а потім через воєнний стан, які не дозволяли
деяким повністю «закоренитися» у Києві. Наведу як приклад цитату:
«Насправді я відчував себе вдома, що в Миколаєві [рідне місто], що в
Києві, відчував себе вдома, в мене все було комфортно… тому знаходячись в
Києві, я вважав своїм домом Київ, знаходячись в Миколаєві, вважав своїм
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домом Миколаїв. Між цих двох міст останні 3 роки я постійно мігрував тудисюди, туди-сюди, туди-сюди».
На противагу наведу цитату студента 4 курсу, який повністю встиг
здійснити адаптацію у гуртожитку:
«Поняття дім у мене розмежовується на дві локації: перша — це мій
гуртожиток, студмістечко Голосіївське місто Київ… До чого мене тягне
більше? Ну більше я зараз живу в Києві, тому більше мене тягне до Києва».
Інформант і сам підтверджує у розповіді причину своєї прив’язаності до
гуртожитка у Києві:
«Ну за 4 курси… я все-таки студент 4-го курсу, я поступав ще у довоєнні,
доковідні часи».
Тобто він повністю характеризує своє теперішнє місце проживання —
гуртожиток як свій дім, свій життєвий простір, який стоїть на першому місці,
на відміну від рідного міста, яке йде із вставним словом «по-друге».
Загалом відчуття дому можна перенести на три виміри життєвого та
географічного просторів: квартира або будинок, місто та країна. Перший
вимір повністю відповідає визначенню В. Добренькова та А. Кравченка
[Добреньков, 2004: 991]: фізично обмежений стінами простір будівлі. З
іншого боку відчуття міста та країни як дому посилає нас до поняття
територіальної ідентичності [Петренко-Лисак, 2013: 161]. Але необхідно
зауважити, що особа не відчуває як дім просто стіни і стелю, а людей, з якими
вона там проживає, речі, які наповнені спогадами, так і особа не ототожнює
себе з землею з штучними кордонами — а з територіальною спільнотою,
культурою, історією, ціннісними орієнтаціями цієї спільноти.
З розповідей інформантів можна зробити висновок, що основна
ідентифікація у них відбувається з містом/областю/регіоном. Це питання
могло навіть не ставитися, інформанти вказували це самостійно на самому
початку:
«В принципі зараз знаходжуся за кордоном, а моя рідна домівка
знаходиться в Донецькій області».
«Перш за все це місто, де я народився, в якому я навчався, звідки всі мої
друзі. Власне Миколаїв — це таке місце сили, і те місце, в яке я при першійліпшій нагоді маю повертатися».
«…я в Рівному виросла, народилася, все життя там прожила, там моя
сім’я, там моя школа, друзі, там все, що в мене є, і нічого більше я не можу
назвати своїм домом».
«Донбас, це все таки Донеччина, можна в цьому районі відповідати».
Щодо квартири/будинку були такі коментарі:
«Це мій дім, я в цій квартирі з 2001 року, прямо з свого народження
проживаю, тому якихось стресових відчуттів по переїзду додому, поверненню
до Миколаєва. Просто повернувся в ту атмосферу, в якій я проживав до
закінчення школи і останні два роки карантинні, коли постійно переїздив з
Києва до Миколаєва по різним справам, що тут відчував себе вдома, що там
відчував себе вдома і відчуваю зараз».
І відчуття дому в межах країни отримало такий відгук:
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«…в мене немає жодного досвіду за кордоном, щоб я був, тому для мене
Україна — це мій дім. І Україна — це та країна, яку я добровільно не хочу
покидати… Це моя держава, моя Батьківщина, її ще після війни треба
піднімати».
Також інформанти могли прямо не вказувати Україну як об’єкт відчуття
дому, але згадували між своїми роздумами про переїзди, що може нам надати
інформацію про відчуття країни «своєю територією», а себе — частиною
«територіальної спільноти», яка несе відповідальність за цю країну:
«Можливо, я поїду за кордон в межах конференцій, недовготривалих
стажувань та візитів, але максимум навчання рік-два, але я не планую
зв’язувати своє життя з закордоном».
«… Я точно зрозумів, що хочу пов’язати життя з Україною, приймати
безпосередню участь в подальшому відбудуванні Донецької і Луганської
областей. Можливо, очолення певної юридичної посади в військово
цивільних адміністраціях в Донецькій і Луганській областях, відповідно,
юридична праця в аспекті виявлення колаборантів, складання актів
пошкодженого майна, складання актів щодо відбудування, підготовка
відповідних документів, тобто юридичне забезпечення відбудовування
Донбасу».
Також цікавим є зауваження одного інформанта, який визначає певні
місця як складові свого дому:
«Але переважно у мене дім асоціюється з локаціями — це мій
мікрорайон, це спортзал, сільпо, це Лисичанська багатопрофільна гімназія,
яка на днях була знищена, це також центральна площа, це відповідно деякі
місця у столиці Луганської області Сєвєродонецьку, також школа, де я складав
ЗНО і паб «Шале», не паб, а ресторан, в якому я завжди перебував, коли
відвідував це місто».
До того ж жоден інформант не вказав, що його ставлення до усіх трьох
вимірів дому змінилося з початком повномасштабного вторгнення росії в
Україну. Тобто можемо зробити проміжний висновок, що для студентів рідне
місто, тобто місто народження, відчувається як дім у найвищій мірі, і для тих,
хто покинув його, і хто залишається, і для тих, хто покинув, але повернувся.
Також важливим є те, що всі вони є або студентами 2-3 курсів, які не мали
можливості повністю адаптуватися у Києві, або студентами 4 курсу, які
повністю сприймають гуртожиток у Києві як свій дім.
Тож варто звернути увагу на те, як студенти визначають свій дім через
певні артефакти та людей, які їх оточують, і порівняємо у розрізі категорій
«людина, яка залишилася вдома» — «людина, яка виїхала» — «людина, яка
повернулася».
«Людина, яка залишилася вдома».
Важливим для ідентифікації якогось простору як дому є те, який саме
простір, чи яке саме місце особа визначає. Ми вже розглядали тривимірність
дому в межах дослідження будинок/квартира — місто/область/регіон —
країна. Як вже з’ясувалось категорія «місто/область/регіон» має найвище
значення для студентів, але прив’язаність до будівлі, яка наповнена
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артефактами, соціальними контактами і спогадами, яскраво виражена у
розповідях саме тих, хто залишився:
«Це мій дім, я в цій квартирі з 2001 року, прямо з свого народження
проживаю, тому якихось стресових відчуттів по переїзду додому…»
Але важливим для категорії студентів, які залишились, є те, що вони не
хочуть виїжджати навіть з небезпечних регіонів не через прив’язаність до
різних об’єктів, які вони називають домом, а найчастіше їх стримують люди,
які в силу свого віку або певної позиції не хочуть покидати дім. Тому можна
зробити висновок, що не можна порівнювати «рівень прив’язаності» до дому
людей, які виїхали і які залишились. Їхнє сприйняття може відрізнятися, але
це ніяк не корелює з їхнім теперішнім місцем знаходження.
«Стримує в місті мене моя сім’я, оскільки мама і бабуся не хочуть
покидати місто, знаєте, оця поширена тенденція, коли люди старшого віку,
вже такого літнього віку, от я про свою бабусю: “Якщо мені напророчено тут
померти, то тут і буду, значить я залишаюся і все”».
«Людина, яка покинула дім».
Інформанти, які знаходяться зараз не в межах просторів і місць, які вони
називають домом, вказують в першу чергу на важливість близьких людей
поруч, тому ми у більшості випадків визначення дому могли простежити
зв’язки «дім — сім’я», «дім — люди», «дім — друзі». Студентки, які
знаходяться за кордоном, вказували, що ніякі артефакти, ніяке
облаштування, не робить місце проживання ближчим до дому, єдине, що в
один в голос вказували, це відсутність близьких людей.
«… для мене дом — це там, де, куди я повертаюся кожен день, там
закручене все моє життя, поруч зі мною є моя родина, друзі, в місті наприклад.
А тут я відчуваю, що я сама. Мабуть це перше, чому я не вдома».
«… я в Рівному виросла, народилася, все життя там прожила, там моя
сім’я, там моя школа, друзі, там все, що в мене є, і нічого більше я не можу
назвати своїм домом».
І між іншим вони не намагаються перенести дім з собою через
привезення з собою важливих артефактів (у кого така можливість була), або
облаштування нового місця проживання для комфортно-наближеного до
дому стану. Тому саме у цих інформанток шалька терезів переважила на
сприйняття дому як соціальних зв’язків, які надають і почуття безпеки, і
простір для самовираження.
«Людина, яка повернулася».
Серед осіб, з якими ми говорили, які змушені були покинути свій дім,
але згодом повернулися, часто зустрічалася думка, що їм хотілося б віднести
свій дім з собою за допомогою тих пам’ятних речей, які вони мають. Саме
певні речі вони визначають як свій дім:
«…це купа книжок — це перше, друге — я звик, що дома, що тут у мене
багато техніки: ноутбук, планшет, диск пам’яті, купа флешок, це друге…»
«Є такі речі, по-перше, це мікрохвильовка, яку я прислав до себе в
гуртожиток в січні, по-друге, це моє пальто, яке я придбав в Сєвєродонецьку в
торговому центрі «Джаз», який також був розбомблений. Ці речі безумовно
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допомагають мені згадати дім, якось відчувати себе спокійніше. Ну,
мікроволновка — нє, а ось пальто — це мій невід’ємний атрибут».
І в одного інформанта це вдалося, він переніс з свого рідного міста
атрибути у гуртожиток, який тепер вважає своїм домом, але вдруге, він цієї
можливості не мав, тому згодом і повернувся, адже саме там почуває себе
комфортно, там веде той спосіб життя, який вважає за потрібний.
«У мене були дуже погані неприємні відчуття, що я маю покидати своє
облаштоване місце, дуже боявся за пошкодження своїх книжок, за
пошкодження своїх речей…»
Тож можна зробити висновок, що для студентства в незалежності від
рішення щодо місця перебування під час війни для розуміння і відчуття дому
важливі такі категорії, як артефакти та соціальні зв’язки, які формують ті чи
інші почуття прив’язаності до місця, території чи простору різного статусу та
розміру.
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З початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої
держави роль інституту спорту та соціальної групи спортсменів, зокрема, дуже
змінилася. Багато спортсменів, а також судді, тренери, інші особи залучені до
відповідної галузі вступили у ряди територіальної оборони, щоб захищати
країну від рук окупантів.
Перш за все, хотілося б відзначити наших славетних українських
боксерів, колишніх чемпіонів світу, чемпіонів олімпійських ігор 1996-го року
братів Володимира та Віталія Кличка. Вони, як справжні лідери думок,
залишилися на своїх місцях; кожен з них намагався роботи свою роботу, свої
Студент магістратрури факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
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маленькі кроки для перемоги над злом. Віталій у такий важкий час для
українців залишився у Києві та гідно виконував обов’язки мера Києва.
Володимир, надзвичайно відома людина у світі, вільно володіє двома
мовами, неодноразово звертався та записував звернення до західних
спортсменів, політиків, громадських діячів та знаменитостей. Таким чином
він намагався показати світові усі нелюдські злочини, вбивства, згвалтування,
вчинені росіянами на території Київської області. Такі дії допомогли
висвітлити усю серйозність та масштабність кровопролитної війни росії проти
нашої держави, залучити мільйони доларів фінансової підтримки від різних
урядових, благодійних організацій, багато гуманітарної допомоги. Також, такі
дії сприяли тому, що біженців з України гостинно приймала будь-яка
цивілізована країна світу. Уряди цих країн допомагали жінкам та дітям з
України і забезпечували усім необхідним: житлом, їжею, одягом, засобами
особистої гігієни, виділенням грошової допомоги тощо.
На мою думку, активна громадянська позиція братів Кличків відіграє
важливу роль у розголосі цієї кровопролитної війни. Вони часто
наголошували у своїх повідомленнях, що це не лише війна українців проти
імперії зла та терору – росії. Це боротьба усього цивілізованого світу про них
ціною життів українців. Також вони закликали міжнародні транснаціональні
компанії вводити ще більш жорсткі санкції проти росії, покидати російський
ринок та припинити будь-яку ділову співпрацю. Чим швидше та жорсткіше
міжнародні уряди, політики та глобальні компанії будуть це робити, тим
швидше війна в Україні зможе закінчитися перемогою ЗСУ. Адже економіка
– це основний ресурс для ведення такої широкомасштабної війни.
Іншим прикладом може слугувати колишній відомий український
тренер, екс-наставник збірної України – Андрій Шевченко. Ще до початку
війни з росією він разом з сім’єю перебував у Великій Британії, де вони
проживають. Зараз можуть бути критика на цю тезу, мовляв: «Що це за
патріот країни такий, він повинен був повернутися до Батьківщини та взяти у
руки зброю!». Неодноразово головнокомандування українського армії у
інтерв’ю з пресою наголошували, що кожен українець не може воювати.
Держава повинна його відповідно екіпірувати, дати зброю, нагодувати тощо.
Це додаткові витрати для економіки. Бажаючих у військкоматах і так набагато
більше. Нехай кожен займається на тому фронті, де він буде корисніший
державі. Тому, такі тези часто є недоречними у бік спортсменів. А.Шевченко
набагато корисніший на медійному фронті, коли він ходить на телебачення,
робить пости у себе в соцмережах. Цим самим він не дає міжнародній
спільноті забути про трагедію в Україні, яка забирає життя тисяч українців, а
мільйони – змушені покинути свої домівки. Варто згадати те, шо у своєму домі
сім’я Андрія Миколайовича прихистила декілька сімей-біженців з України.
Це мами з маленькими дітьми, яким вкрай необхідна допомога.
Іншими прикладами можуть бути сучасні зірки українського футболу:
Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій
Ярмоленко, Віталій Миколенко тощо. Зараз ці футболісти виступають у
європейських чемпіонатах, де футбольний сезон у самому розпалі за декілька
турів до завершення. Вони не забули свою Батьківщину і перед кожним
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матчем вони виходять із українськими прапорами, одягають разом із
партнерами по команді футболки із надписами: «STOP WAR IN UKRAINE!»
або «STAND WITH UKRAINE!». Своїми думками вони ні на секунду не дають
забути про всі жахіття, які зараз в Україні, консолідують європейську
спільноту навколо цієї проблеми.
Футболісти, наприклад, Олександр Зінченко запрошують на тренування
дітей-біженців з України. Так, одного разу на тренувальній базі Манчестер Сіті
він провів тренування з 10-ти річним хлопчиком з України. Хоч на деякий час
хлопчик зумів відволіктися від поганих емоцій.
Такі футболісти як Роман Зозуля, який виступає за іспанський
Альбасете, ще з 2014-року займається волонтерською діяльність, передаючи
на фронт різну амуніцію, автомобілі, реанімобілі. Зараз Роман ще з більшими
зусиллями допомагає українським військовим та біженцям з України, які
зараз в Іспанії.
Андрій Ярмоленко, родом з Чернігова, який у перший місяць війни був
під постійними обстрілами, купив декілька автомобілів швидкої допомоги та
разом з благодійним фондом своєї команди – Вест Гем зібрав кошти та
гуманітарну допомогу для українців, які залишилися без засобів для
існування.
Дуже приємно, що в Україні є не лише сильні спортсмени, але й
справжні люди, патріоти своєї нації, які кожен по-своєму, по мірі своїх
можливостей намагаються допомагати Україні у такий важкий час.
На жаль, є й інша сторона медалі. Так, Анатолій Тимощук, колишня
легенда українського футболу, ще декілька років тому поїхав працювати
тренером у футбольний клуб «Зеніт» спонсором якого є «Газпром». Від
початку широкомасштабного вторгнення в Україну він ні разу публічно не
висловився про конфлікт, хоча його батько ще на початку війни вступив у
ряди територіальної оборони Луцька. Великі гроші затьмарила Тимощука і
він ганебно мовчить. Це приклад того, як не потрібно робити у подібних
ситуаціях. Українська асоціація футболу позбавила його всіх нагород, а Андрій
Ярмоленко публічно висловився, що навіть знати більше не хоче такої
людини.
Я велику увагу акцентував самим спортсменам, але ж до спортивної
еліти відносяться не тільки спортсмени. Відомий тренер за часів керівництва
у луганській «Зорі», який тренував молдавський «Шериф», у перші дні війни
проти росії повернувся назад та вступив у ряди територіальної оборони
Запоріжжя. Він проявив любов до Батьківщини та свої справжні цінності.
Ще одним яскравим прикладом може слугувати історія українського
бійця з ММА Ярослава «Динамо» Амосова, який є першим і поки що єдиним
переможцем одного із найпрестижніших турнірів у світі Bellator. Ярослав
повинен був мати поєдинок у березні та захищати свій пояс, але він
відмовився зі зрозумілих причин та вирішив захищати свою рідну землю. Сам
Ярослав родом із Ірпеня, який у перш дні війни був окупований. Амосов у
свою чергу вступив у ряди територіальної оборони за захищав свою
Батьківщину.
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Так, такі вчинки дуже мотивують та піднімають бойовий настрій самих
бійців, які декілька років тому могли спостерігати за визначними
спортсменами чи тренерами з екранів телевізорів, а зараз пліч-о-пліч б’ються
з ними проти окупантів. Усі ми люди, як показало життя, і в таких випадках
ми сильні лише у єдності, незалежно від статусу у суспільстві.
У підсумку варто сказати те, що роль спортивної еліти в період війни є
надзвичайно важливим фактором. У таких важкий час для всіх українців вони
стають лідерами думок, на своєму прикладі показують кожному українцю як
потрібно діяти у таких ситуаціях та є тими ретрансляторами у міжнародній
спільноті, міжнародних організаціях та урядах з закликом про невідкладну
допомогу українцям, а особливо українським військовим, які є на передовій.
Також, вони мають фанатів по всьому світі, росія теж не виключення. Тому,
можливо, є ще деякі росіяни з розвиненим критичним мисленням, які б
дослухались до думок представників спортивної еліти.
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агресії у 2022 році
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Велика частка населення України знає Олександра Усика як
професійного українського боксера та чинного чемпіона світу у важкій вазі, за
версією чотирьох боксерських організацій [Учасники проектів Вікімедіа. Усик
Олександр Олександрович]. Його зачіска – козацький чуб, та танець – гопак,
який спортсмен виконує після кожної перемоги на ринзі, підіймаючи над
головою український прапор, не залишає ніякого сумніву в уявленні більшості
прихильників боксера, а також пересічних глядачів спортивних новин: Усик
– безперечний патріот!
Студент 3-го курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
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Проте, своїми вчинками та висловлюваннями поза рингом, спортсмен
транслював дещо інші меседжі для своїх прихильників. Зокрема, багато з цих
меседжів підігравали російським наративам про “єдність українців та росіян”
та один “братський народ”. У своїх інтерв’ю спортсмен чітко окреслив свою
позицію: “Спорт – поза політикою!”. У травні 2020 року, Олександр Усик
знявся у пропагандистському фільмі від одного з монастирів Російської
православної церкви (РПЦ), де вихваляється православ’я Московського
патріархату і «єдність України і Росії». В одному з інтерв’ю, відповідаючи на
запитання щодо ставлення до росії та росіян, боксер висловив ось таку думку:
“хтось нагорі ділить портфелі, а я маю ділити дружбу зі своїми друзями з росії?
Та я буду продовжувати з ними дружити!”. Запитання “чий Крим?” Олександр
Усик називав “провокативним” та “собачим”, а виступаючи на одному з
українських телеканалів боксер, все ж, дав відповідь на це запитання: “Крим
– Божий!” [Гопак Усика і «собаче» запитання «чий Крим?» Соцмережі
коментують перемогу боксера].
Усі ці та багато інших медійних вчинків та висловлювань спортсмена
привернули до себе увагу патріотично налаштованих громадян, які почали
активно критикувати політичну позицію боксера. Зокрема, український
громадський діяч Сергій Стерненко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував
допис, в якому висловився про те, що іміджевий образ Усика на ринзі не
говорить про його патріотичну політичну позицію. А також те, що створення
таких кумирів як Олександр Усик становить загрозу для національної безпеки
країни. Після перемоги Усика над британцем Джошуа, журналіст Айдер
Муждабаєв поширив допис з таким повідомленням: “Сьогодні Україна
ментально обміняла Крим на боксера. Сподіваюся, це емоції суспільствадитини, і завтра ця хвороба пройде.” Існують також і інші думки на цю тему.
Український блогер Сергій Іванов, після здобуття Олександром Усиком
чемпіонського титулу, теж висловився на цю тему і заявив, що зі співчуттям
ставиться до Олександра Усика як до жертви радянсько-російської
пропаганди: “Я не в захваті від того, що іноді верзе Усик…, але як дослідник я
розумію причини. …Чемпіонський пояс із диванного бурчання у нас все одно
ніхто ніколи не забере. А ось з боксу – можуть. І дуже добре, що Україна має
Усика, який учора не дозволив це зробити» [Гопак Усика і «собаче» запитання
«чий Крим?» Соцмережі коментують перемогу боксера]. У соціальних
мережах були й інші схожі думки про те, що українці все ж повинні радіти
тому, що Усик виступає на міжнародній арені під українським прапором, адже
він би міг робити це позиціонуючи себе як російський боксер, як вчинили
деякі інші українські спортсмени, які проживали в Криму [Гопак Усика і
«собаче» запитання «чий Крим?» Соцмережі коментують перемогу боксера].
28 вересня 2021 року, дослідники з Центру Контент Аналізу
(ukrcontent.com) опублікували звіт дослідження, яке стосувалося ставлення
лідерів думок у соціальних мережах щодо Олександра Усика як спортсмена та
його політичної позиції зокрема. Дане дослідження довело, що настрої
користувачів соціальних мереж щодо Усика, розділилися на два табори: тих,
хто підтримує боксера і в своїх аргументах відзначає українську символіку, яку
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Усик використовує перед боєм, і тих, кому однієї символіки недостатньо.
Невдоволену частину користувачів насамперед турбує відсутність
проукраїнської позиції та просування українським боксером наративів і
настроїв РФ. Як зазначалося: «критика політичної позиції Усика була
присутня виключно в «бульбашці» патріотично налаштованої частини
суспільства і не зачепила масову авдиторію. Її представники винятково
позитивно реагували на перемогу українського боксера та відзначали його
визначне досягнення в кар’єрі. Більше того, вони ще й трактували політичну
позицію Усика як патріотичну» [Герой україни чи зрадник? Який імідж
будують для Усика лідери думок, та хто найбільше до цього доклався]. Також
у звіті йдеться про те, що значну частку критики було адресовано в сторону
зв’язків боксера з московським патріархатом та РПЦ. Загалом дане
дослідження виявило, що політичну позицію Олександра Усика критикувала
виключно патріотично налаштована частина суспільства. У свою чергу,
масова аудиторія позитивно реагувала на спортивні досягнення українського
боксера, та трактувала політичну позицію Усика як патріотичну [Герой
україни чи зрадник? Який імідж будують для Усика лідери думок, та хто
найбільше до цього доклався].
Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в
Україну, 24 лютого 2022 року, Олександр Усик виклав в мережу низку відео зі
зверненням до росіян та президента рф, в яких закликав до припинення
війни. З того часу, Усик неодноразово ставав приводом для дискусій та
обговорень в соціальних мережах, адже у багатьох виникло питання: “Невже
Усик змінив свою проросійську позицію?”. Я вирішив розібратись, яким є
актуальне ставлення українських користувачів соціальних мереж до
українського боксера Олександра Усика.
Методологія дослідження. На відміну від дослідження, яке проводив
Центр Контент Аналізу у 2021 році, де йшлося про меседжі, які просувають
лідери думок щодо Олександра Усика, я вирішив дослідити думки
середньостатистичних українців, користувачів соціальної мережі Твіттер.
Вибір цієї соціальної мережі я обґрунтовую тим, що вона забезпечує чітке та
цілеспрямоване спілкування, завдяки обмеженню довжини повідомлення в
140 символів, що обумовлює користувача лаконічно та стисло формулювати
свою думку, тому найкраще підходить для дослідження ставлення українців
до боксера.
Для досягнення цілі дослідження, а саме: з’ясування ставлення
користувачів українського Твіттеру до Олександра Усика та його політичної
позиції, був використаний метод контент аналізу. Інструментарієм є
кодифікатор, який був розроблений пошуковим шляхом.
Об’єктом цього дослідження політична позиція Олександра Усика.
Предметом виступає ставлення користувачів українського Твіттеру до
Олександра Усика та його політичної позиції.
Метою є зафіксувати ставлення користувачів українського Твіттеру до
Олесандра Усика та його політичної позиції після 24 лютого 2022 року.
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Гіпотези дослідження:
1.
Частка негативних меседжів в сторону Олександра Усика та його
політичної позиції буде більша ніж частка позитивних та нейтральних.
2.
Зміна політичної позиції Усика на проукраїнську не вплине на
негативне ставлення користувачів до спортсмена через недовіру, яка вже
присутня до українського боксера.
Вибірка. Для формування генеральної сукупності, використовувався
автоматизований онлайн інструмент mediatoolkit.com. Після введення
пошукового запиту, результати було відфільтровано за періодом їх створення,
починаючи з 24 лютого 2022 року до 6 травня 2022 року. Також, за допомогою
фільтру “досяжності”, було відібрано лише ті дописи, які побачили
щонайменше 200 користувачів. Таким чином було отримано 30 медіа дописів
в мережі Твіттер, які були створені у період між 24 лютого 2022 року та 6
травня 2022 року, в яких згадувався Олександр Усик.
Генеральну сукупність склали 623 коментарі, які залишили українські
користувачі під відібраними дописами. Коментарі, у яких було неможливим
зчитати ставлення їх автора до об’єкту дослідження, були відбраковані.
Зважаючи на невелику кількість генеральної сукупності, для даного
дослідження була обрана суцільна вибірка, отже було прокодовано всі 623
коментарів.
Результати. Для початку варто згадати про всі інформаційні приводи,
у яких були згадки щодо Олександра Усика. Найбільшого розголосу та
відгуків аудиторії набули такі приводи: відеозвернення боксера до росіян та
президента рф, із закликом припинити війну, вступ спортсмена до лав
територіальної оборони та виїзд Усика закордон для продовження тренувань
до наступного бою. У таблиці 1 приведені усі інформаційні приводи, де
згадувався боксер, кількість дописів щодо кожної згадки та кількість
коментарів, що були відібрані з кожного інфоприводу (див. табл. 1).
Інформаційний привід
Відеозвернення Усика

Кількість дописів
6

Кількість коментарів
224

Усик вступив до територіальної
оборони
Інтерв’ю
Усик
покинув
Україну
для
тренувань
В будинку боксера окупанти
Інтерв’ю з промоутерами Усика
Допис який поширив Усик, про
вдячність митрополиту МП
Усик створив благодійний фонд
Відеопривітання зі святом Пасхи

6

113

4
6

30
141

2
2
2

48
18
44

1
1

1
4

Таблиця 1. Інформаційні приводи згадувань Олександра Усика в мережі Твіттер
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У першому відео, у мережі Твіттер 26 лютого, боксер звернувся до
російського народу та конкретно до президента рф. У своєму відеозверненні
Олександр Усик підтримуючи проросійський наратив, який насамперед
використовується пропагандистами та верхівкою рф, в черговий раз зазначив,
що українці та росіяни є братніми народами та закликав президента рф сісти
за стіл перемовин. Друге відеозвернення було наступного дня, 27 лютого, до
українського народу, де боксер висловив подяку до народу та гордість бути
українцем, але також не обійшлося до звернення до росіян. Проаналізувавши
коментарі до двох відеозвернень, видно, що настрої користувачів
розподілились між трьома таборами, та переважна більшість мали
негативний характер (див рис. 1).

5%

7%

88%

Негатив

Позитив

Нейтралітет

Рисунок 1. Загальний розподіл настроїв користувачів щодо відеозвернень Олександра
Усика

Зокрема, негативно налаштовані користувачі мережі Твіттер у своїх
коментарях висловлювали образи та хейт в сторону українського спортсмена,
здебільшого використовуючи ненормативну лексику, таких користувачів було
60,5%. Також згадували й попередню політичну позицію Олександра Усика
(11,5%) і його безпосередній зв’язок з російською православною церквою та
московським патріархатом (8,4%). Лунали й думки про те, що Усик
“перевзувся”.
Позитивні меседжі також були присутні, хоча й в значній меншості.
Найчастіше лунала думка про те, що боксер нарешті “прозрів” та “краще пізно
ніж ніколи”.
Половина нейтрально забарвлених меседжів стосувалися заклику до
спортсмена піти в Збройні Сили України або вступити до лав територіальної
оборони, друга за обсягом кількість нейтрально налаштованих користувачів
зазначала, що їм байдуже.
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Рисунок 2. Забарвлення меседжів під медіа дописами в період з 28 лютого по 6 травня 2022
року

Одразу після своїх відеозвернень, в медіа з’явилась інформація, що
український спортсмен вступив до лав територіальної оборони, свідченням
цьому було фото, на якому Олександр Усик фігурував зі зброєю в руках. При
цьому, користувачі Твіттеру знову здебільшого негативно відреагували на цю
подію.
Не вірю
Образа
Згадування колишньої позиції
Усик "Перевзувся"
Усик - зрадник
Усик - молодець
Згадування РПЦ
Невже прозрів?
Краще пізно, ніж ніколи
Процес прозріння пішов
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Рисунок 3. Розподіл найчастіше згадуваних меседжів у коментарях відносно вступу до
територіальної оборони

Окрім вже звичних образ в сторону боксера, більшість меседжів
стосувалися недовіри до Усика та начебто зміни в його політичній позиції.
Було зафіксовано, що користувачі не забувають про попередню позицію
українського спортсмена та часто про це нагадують.
23 березня 2022 року мережею почали поширюватися дописи про те, що
боксер Олександр Усик покинув територію України для підготовки до бою за

30

Юхимець Ілля

захист титулу із британцем Ентоні Джошуа. Насичення коментарів знову
набуло негативного підтексту. Більшість користувачів були обурені тим, що
ще місяць тому Олександр Усик заявляв, що буде захищати свою країну зі
зброєю в руках, а тепер він виїхав за кордон. Громадяни зазначали, що
інформація про вступ Олександра до лав територіальної оборони, була нічим
інакшим як намагання “перевзутися” та схилити до себе негативно
налаштовану до боксера частину українців. Окрім образ, які лунали в сторону
боксера, більшість негативно налаштованих меседжів стосувалися того, що
боксеру набагато важливіше його матеріальний достаток та титули, аніж
захист батьківщини під час війни проти російських загарбників. Писали
також про те, що Усик просто злякався, тому і втік за межі України.
Образа
Чому усика випустили
Гроші та титул важливіше ніж патріотизм
Ненадовго усика вистачило
Злякався і втік
Згадування РПЦ
Не вірю
Усик - зрадник
Усику місце на росії
Більше користі у якості боксера
Байдуже
У усика є шанс отримати довіру
Згадування колишньої позиції
Усик - молодець
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Рисунок 4. Розподіл найчастіше згадуваних меседжів у коментарях відносно виїзду за
кордон

Висновки. Олександр Усик безумовно є успішним боксером, він здобуває
чемпіонські титули та прославляє Україну, використовуючи українську
символіку, на спортивних аренах по всьому світу. Однак, проведене
дослідження показало, що не тільки успіхи на рингу важливі для пересічного
українця, а також і його політична позиція. У теперішній час медійна персона,
не важливо, спортсмен чи інфлуенсер, повинна зважати на те, який меседж
вони транслюють в маси. Як видно з результатів, більшість користувачів, що
залишили свій коментар під дописами у соціальній мережі Твіттер, де
згадувався боксер були невдоволені антипатріотичною позицією Усика, а
отже не вважають, що спорт є поза політикою, як це попередньо зазначав
Олександр, у своїх інтерв’ю починаючи з 2014 року та до початку
повномаштабного вторгнення російської федерації на територію суверенної
держави Україна.
У висновку варто зазначити, що недовіра українських користувачів
мережі Twitter до Олександра Усика є високою. Більшість користувачів
згадують минулі висловлювання боксера, та виявляють свою стурбованість,
щодо його начебто проукраїнської позиції. Медіа приводи, що мали на меті
показати патріотичну сторону спортсмена та висвітлити зміну його
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політичної позиції з проросійської на проукраїнську не мали позитивного
впливу на ставлення користувачів соціальної мережі. Як видно з коментарів,
українське суспільство досі пам’ятає попередні висловлювання боксера, а саме
проросійські пропагандистські наративи про «братні народи» та не
признавання Олександром Усиком анексії російською федерацією
українського Криму, ухиляючись від відповіді на запитання інтерв’юера «чий
Крим?» та називаючи це питання провокативним та «собачим», заявив, що
«Крим є божий». Також, часто згадується його відношення до російської
православної церкви та московського патріархату, що додатково ставить під
сумнів правдивість його висловлювань та вчинків після 24 лютого 2022 року,
оскільки вказує на прямий зв’язок з країною агресором, що є неприйнятним
українському суспільстві. Звісно, є доля користувачів, що пишається
спортивними досягненнями українського боксера, та хоче щоб він надалі
продовжував представляти Україну на боксерських рингах по всьому світу.
Про що свідчать коментарі, що схвалюють рішення боксера покинути лави
територіальної оборони та виїхати за кордон, задля підготовки до наступного
поєдинку, за захист чемпіонського титулу, з британцем Ентоні Джошуа. Як
виявилось після проведення дослідження, таких користувачів меншість, та
становить лише 5%.
Підсумовуючи, політична позиція українського боксера Олександра
Усика відіграє не менш важливу роль, ніж його спортивні досягнення, у
ставленні користувачів українського Твіттеру до нього. Варто наголосити на
тому, що під час російсько-української війни, будь-яке проросійське
висловлювання або дія, вчинена медійною персоною, миттєво знаходить
негативний відгук серед користувачів соціальних мереж, та робить автора
зрадником в очах українського суспільства.
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Тема дослідження соціальних наслідків війни для українського
суспільства має актуальність вже вісім років, проте з початком
повномасштабного вторгнення Російської Федерації та інтенсифікацією
бойових дій потреба в такій роботі стала очевидною. Адже, як відомо, таке
велике потрясіння не може не мати прямих, короткострокових та
довгострокових наслідків на структуру суспільства, суспільні норми та
цінності, а прогнозування такого впливу дає змогу краще до нього
підготуватись і, таким чином, усунути небезпечні для суспільства явища ще на
етапі їх зародження.
Перший, напевно, найбільш очевидний наслідок війни – це посилення
соціальної солідарності в середині суспільства та патріотизму [Великі війни,
великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014, 2014:
с.233-234]. Суспільство у період зовнішньої загрози змушене ставати більш
монолітним та відсувати внутрішні протиріччя на другий план, адже згідно з
Питиримом Сорокіним, лише така єдність та консолідація не дає соціальній
групі розділитись на кілька менших чи програти в міжгруповій боротьбі
[Клименко, 2007: c.3]. Така солідаризація може проявлятися у готовності
українців діяти згідно з певними суспільними інтересами, іноді на шкоду собі
[Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття,
1914-2014, 2014: c.244] (наприклад, готовність громадян іти ризикувати
життям на передовій чи відмовлятись від певних благ в тилу, якщо це матиме
суспільну користь). Також ця консолідація помітна в останніх соціологічних
опитуваннях групи «Рейтинг», де можна спостерігати зменшення
відмінностей між відповідями респондентів, які знаходяться в різних
частинах України. Цей процес має здебільшого позитивні наслідки, адже
частково загладжуються соціальні нерівності, спричинені війною (люди, які
втратили дах над головою отримають прихисток та матеріальну допомогу від
співгромадян, а не ночуватимуть простонеба) та заморожуються конфлікти,
які були до війни (прикладом може слугувати перемир’я у футбольних
вболівальників, які домовились не нападати один на одного до кінця війни).
Також доволі легко передбачити формування (а в нашому випадку
розширення) соціальної групи ветеранів бойових дій. Зміцнення такої групи
призведе до суттєвих змін в соціальній структурі, адже, скоріш за все, буде
створено певну кількість громадських організацій та, можливо, політичних
партій, які будуть відстоювати інтереси саме цієї когорти населення. Скоріш
за все, відбудеться створення певної субкультури військових та ветеранів
бойових дій, в якій будуть свої поняття честі, дружби, патріотизму, яка матиме
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потужний вплив суспільстві (як це відбувалося з ветеранами Афганської
війни, проте в більших масштабах), наслідком чого може стати утворення
певного мілітаристського культу серед молодих хлопців, які будуть
наслідувати зразки поведінки військових, а також буде однією з причин
конформістської агресії [Нечаєва-Юрійчук]. Наслідки таких змін залежать від
результатів війни та ефективності їх реабілітації до мирного життя [Великі
війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014,
2014: с.254-255]. В найбільш сприятливому випадку це обмежиться
збільшенням довіри до соціального інституту армії, а в найгіршому до
значного посилення мілітариських чи реваншиських настроїв у суспільстві та
посилення гендерної нерівності за рахунок зміни уявлень суспільства про
маскулінність та фемінність (як це сталося у 30-х роках ХХ століття в
Веймарській республіці).
Окрім того війна як акт міжгрупового насильства може спричинити
зростання насильства в середині групи та зміну морально-етичних норм і
правил групи [Нечаєва-Юрійчук]. За рахунок збільшення кількості зброї у
населення побутові конфлікти, наприклад, між сусідами за межу на городі,
можуть стати набагато кривавішими. Також у поєднанні з економічним
спадом може зрости рівень кримінальної злочинності. Як за рахунок
долучення до криміналітету колишніх військових, які не змогли знайти себе в
мирному житті, так і за рахунок збільшення кількості зброї в осіб, які
займались криміналом до війни. Зокрема це може статися через неякісну
психологічну реабілітацію серед ветеранів (бували випадки, коли ветерани
бойових дій застосовували зброю в побутових конфліктах), так і в наслідок
психологічних травм цивільних, які стали свідками бойових дій. Тому має
бути організована якісна безкоштовна психологічна допомога ветеранам, а
також цивільним, зокрема дітям [Великі війни, великі трансформації:
історична соціологія 20-го століття, 1914-2014, 2014: c. 229-230].
Окрім самих бойових дій, соціальні наслідки можуть мати і ті процеси,
як були спричинені війною. Наприклад, добре відомі наслідки економічного
спаду [Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го
століття, 1914-2014, 2014: c.28-29] (який прогнозується Світовим банком на
рівні 45% в 2022 році). Зокрема, можна виділити зростання безробіття, що, в
свою чергу, призведе до поширення бідності та появи певної соціальної
напруги. Окрім того, втратити роботу можуть саме ветерани бойових дій, що
також може призвести до небезпечних для країни наслідків. Оскільки
швидкого економічне відновлення, яке могло б швидко вирішити цю
проблему не передбачається, то держава повинна гарантувати соціальний
захист ветеранам та вжити всіх заходів аби швидко відновити економіку.
В наслідок всіх вище перерахованих явищ, відбудеться формування
культурної травми [Суший, 2014: c.22]. Суспільство, відсилаючись на
травматичну подію, змінить свої морально-етичні норми. Насильство,
особливо в сторону громадян країни агресора, буде сприйматись як щось
нормальне, чи навіть бажане. Це може призвести до зростання насильства як
в середині країни, так і зміни відношення до представників інших суспільств
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(зокрема російського та білоруського). Процес «заліковування» травми може
зайняти деякий час, за який можуть відбутися невідворотні зміни.
Як висновок можна сказати, що це, скоріш за все, далеко не всі соціальні
наслідки війни для українського суспільства. Проте навіть їх вистачає, щоб
зрозуміти, що зміни для українського суспільства будуть кардинальні. Є як
позитивні, так і негативні прогнози, проте при правильній взаємодії держави
та громадянського суспільства більшість негативних наслідків можна
нівелювати. Проте можна з впевненістю сказати, що через кілька років ми
свого суспільства не впізнаємо і готуватись до таких змін потрібно вже.
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Дослідницька агенція Info Sapiens провела всеукраїнське національне
опитування під назвою “Дослідження громадської думки під час війни” для
Британського дослідницького агентства OРБ, яке включало чотири хвилі на
момент написання даної роботи. Перша хвиля проводилась 3-4 березня 2022
року, друга – 14-15 березня, третя – 28-29 березня, четверта – 18-19 квітня.
Вибірка складалася з громадян України віком від 18 років і старше. Кількість
респондентів коливалася в залежності від хвилі в проміжку від 1024 до 1034.
Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки
мобільних телефонних номерів. Варто зазначити, що опитування не
охоплювало українців, які виїхали за кордон та знаходяться на окупованих
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територіях. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1% [Волосевич,
2022].
Дана робота спрямована на вторинний аналіз статистичних даних
зібраних агенцією Info Sapiens та пояснення суспільних настроїв на момент
проведення опитування, а саме – після повномасштабного вторгнення Росії
на територію України. До уваги бралися лише ті питання, які були включені в
мінімум 3 хвилі дослідження.
“Чи Ви були б готові прийняти, навіть якщо неохоче, сценарій за яким
раніше окуповані райони Донбасу офіційно визнавалися частиною Росії, якби
це гарантувало негайне припинення війни?” – у відповіді на це питання
спостерігається незначна зміна: відповідь “Ні” почало обирати 83%
респондентів під час другої та четвертої хвиль, під час першої мова йшла про
79% (див. Табл. 1). Розповсюдженість серед абсолютної більшості українців
єдиної позиції щодо небажання поступатися територіями на користь Росії
вказує на солідарність громадян – саме це класик соціології Е. Дюркгейм
вважав показником наявності в суспільстві колективної свідомості. ЇЇ
науковець визначав як своєрідний код, який відображає основні сутнісні
ознаки суспільства, такі як структура та закономірності, тобто те, що зумовлює
соціальне буття [Дюркгайм, 2002]. Спираючись на запропоновану
Е.Дюркгеймом операціоналізацію можна зробити висновок, що високий
показник єднання навколо однією чітко визначеної та відкрито висловленої
під час опитування позиції демонструє не секундний суспільний настрій, а
думку, яка формувалася та затверджувалася серед населення Україні
протягом довшого проміжку часу, ніж кілька місяців. Доказом цього можуть
слугувати результати дослідження громадської думки від жовтня 2015 року
отримані фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” та Київського
міжнародного інституту соціології. На питання “Якщо говорити про
політичне майбутнє території “ДНР” та “ЛНР”, якому варіанту Ви б надали
перевагу?” відповідь “Щоб ці території повернулися до складу України на тих
умовах, що й були” обрали 49,1% респондентів. Меншою популярністю
користувалася альтернатива “Повернулися до складу України, але отримали
більшу автономію від Києва” – цьому варіанту надали перевагу 22,4%. Варіант
“Автономія в складі України” було обрано 9,5% опитаних [Ставлення
населення до подій на Донбасі: ціна миру і шляхи подолання конфлікту, 2015].
Таким чином, станом на осінь 2015 року 81% громадян виступало за
повернення Донбасу до складу України хоча й з різною варіацією умов. Факт
відсутності зміни відношення до тимчасово окупованих територій за 7 років з
урахуванням іншої соціально-політичної ситуації вказує на те, що мова йде
про сформовану громадську думку, яка базується на принципових
переконаннях українців щодо теперішнього і майбутнього країни.
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Таблиця 1. Чи Ви були б готові прийняти, навіть якщо неохоче, сценарій за яким раніше
окуповані райони Донбасу офіційно визнавалися частиною Росії, якби це гарантувало
негайне припинення війни?

Таблиця 2. Чи Ви були б готові прийняти, навіть якщо неохоче, сценарій за яким Крим
офіційно визнається частиною Росії, якби це гарантувало негайне припинення війни?

Ставлення українців до майбутнього півострова Крим є схожим до того,
яке спостерігається щодо Луганщини та Донеччини, станом на березень-
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квітень 2022 року. Згідно результатів останньої, четвертої хвилі, 82%
респондентів на питання про готовність офіційно віддати Росії територію
Криму за умови негайного припинення вогню, відповіли, що не готові
прийняти такий сценарій. Під час першої хвилі таку альтернативу обирало
75% (див. Табл. 2). Високі показники небажання відмовлятися від
анексованих територій, навіть якщо це стане причиною негайного
припинення вогню, вказує дослідникам на те, що з суспільного рівня тема
суверенітету України стала переходити на індивідуальний рівень для
більшості українців, саме через це вони й надалі готові залишати під загрозою
власні життя. Для з'ясування причин принципової солідарності щодо
зазначених аспектів треба проводити розширені дослідження з
застосуванням якісних методів.
У відповідях на питання про можливість прийняти сценарій, за якого
Україні забороняється вступати до НАТО спостерігаються зміни. За півтора
місяці збільшився відсоток тих, хто готовий прийняти такий сценарій (див.
Табл. 3). Це пояснюється розчаруванням українців, не лише в
Північноатлантичному альянсі, який не надав той рівень допомоги на який
розраховували громадяни України, а й в інших міжнародних організаціях
(ООН). На саміті 4 березня 2022 року НАТО, яке створювалося для підтримки
миру в світі і позиціонувалась як установа, яка не дозволить порушувати
міжнародне право, відмовилося “Закрити небо” над Україною для захисту
цивільного населення [Красніков, 2022]. У результаті даної заяви та
відсутності засобів розв'язання проблеми війни в Україні цією організацією, у
ЗМІ піднялося питання про життєспроможність НАТО. Як наслідок, почались
обговорення про інші ситуації, в яких альянс не виконав функції, на які
очікувало світове співтовариство. Прикладами подібних натовських провалів
називають геноцид в Руанді 1994 року, куди, як зазначають різні спікери на
різних інформаційних платформах, було необхідно відразу вводити
миротворчі війська та геноцид мусульман в Сребрениці 1995 року. Також у
ЗМІ зачіпається тема про недостатню реакцію держав членів НАТО на анексію
Південних та Східних частин України Росією в 2014 році. У результаті подібної
риторики та підтримки різними лідерами думок тези про те, що НАТО
застаріло, спостерігається збільшення готовності українців погодитися не
вступати до Північноатлантичного альянсу. Головним лідером думки в
Україні на сьогодні можна вважати президента В.О.Зеленського, дії якого
станом на 1 березня 2022 року підтримувало 93% українців згідно опитування
групи “Рейтинг” [Загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни,
2022]. Його позиція щодо НАТО може слугувати значущою причиною для
зменшення кількості громадян, які бачать майбутнє нашої держави разом з
цим військовим альянсом: “- Щодо НАТО: я охолонув до цього питання після
того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться
суперечливих речей і конфронтації з Російською Федерацією” [Зеленський: «я
готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції», 2022].

38

Нагорна Марія, Єгорченкова Олександра

Таблиця 3. Чи Ви були б готові прийняти, навіть якщо неохоче, сценарій за яким Україні
забороняється вступати в НАТО, якби це гарантувало негайне припинення війни?

Найбільш помітні зміни у відповідях стосувалися питання “Наскільки,
на Вашу думку, винні прості росіяни у вторгненні в Україну?”. Під час першої
хвилі 3-4 березня варіант “Повністю винні” обирало 35% респондентів і з
кожною наступною хвилею цей показник стабільно зростав, і вже четверта
хвиля від 18-19 квітня показала, що альтернативу “Повністю винні” – обирає
53% українців. При цьому, помітно скорочувалась кількість тих, хто обирав
“Скоріше не винні”, від 20% (перша хвиля) до 8% (четверта хвиля) (див. Табл.
4). Можна виділити декілька основних причин, через які розповсюдженішою
серед громадян України стає думка про вину пересічних росіян у війні. Перше,
й найголовніше, це злочини, які скоюють російські військові, які і є
звичайними росіянами: обстріли жилих кварталів, вбивства цивільних,
згвалтування, мародерство… І, якщо в перші дні повномасштабного
вторгнення частина українців могла повірити, що армійці країни агресорки
не знали куди їдуть і стріляють, то з часом ця відмовка втратила актуальність,
й почала надходити інформація про те, як діють збройні сили Росії. Друге –
СБУ постійно публікує перехоплені розмови представників російської армії з
родичами, з яких стає зрозумілим, що певна частина населення Росії
підтримує “спеціальну військову операцію” [Катування росіянами
українських полонених здійснюються під контролем ФСБ, 2022]. Третє – під
час кожної війни сторони використовують ефект фреймінгу для підтримання
необхідного настрою в населення. Прикладом може слугувати опитування
Active Group від 11-14 березня 2022 року, згідно якого 40,6% росіян відповіли
“Так” на питання “«Як ви вважаєте, чи повинна Російська Федерація змусити
інші країни відмовитися від підтримки нацистів в Україні військовим
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шляхом?”, ще 46% відповіло “Може так, а може й ні, не впевнений”, що у ЗМІ
подавалося як “87% росіян підтримують збройне вторгнення Росії до інших
країн Європи/України”. Більш правильно було б інтерпретувати дані
результати як “87% росіян не проти вторгнення Росії в інші країни Європи”
[87% росіян підтримують збройне вторгнення росії до інших країн Європи,
2022]. З наукової точки зору опис росіян при правильному формулюванні був
також більш точним і вони демонструвалися як пасивно-байдужі
співучасники війни, а не активні прихильники (також треба брати в
розрахунок можливість недостовірності даних запропонованих результатів,
оскільки саме формулювання питання вказує на компетентність працівників
Active Group). Вчетверте – помітна кількість росіян використовує “Z” як
свастику, тим самим висловлюючи підтримку окупантам. Ми, авторки даної
статті, мусимо зауважити, що є частина росіян, яка виступає проти війни, але
їх значно менше в порівнянні з тими, хто мовчить, тому вони губляться на тлі
активних прибічників військових злочинів і ще довгий час негативне
ставлення українців буде направлено на всіх росіян, що й підтверджують
результати наведеного опитування.

Таблиця 4. Наскільки, на Вашу думку, винні прості росіяни у вторгненні в Україну?

Питання “Наскільки Ви впевнені, що Україна зможе відбити напад
Росії?” відрізняється від попередніх питань тим, що його почали задавати
респондентам під час другої хвилі, і тоді відповідь “Абсолютно впевнений”
становила 69%. Під час четвертої хвилі, цей варіант обрали 73%, а
альтернативу “Скоріше впевнений” – 20%. Таким чином, згідно останніх
опублікованих Info Sapiens даних, 93% українців впевнені, що Україна відіб’є
наступ Росії (див. Табл. 5). Така солідарність спричинена героїзмом ЗСУ,
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діяльність якої підтримує 98% громадян України згідно опитування
проведеного 1 березня 2022 року групою “Рейтинг” [Загальнонаціональне
опитування: Україна в умовах війни, 2022]. Віру в перемогу, громадянам
вселила деокупація Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської
областей. Також підтримує впевненість в перемозі України позиція союзних
держав, які активно надають військову, матеріальну та гуманітарну допомогу.

Таблиця 5. Наскільки Ви впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії?

Питання “Скільки, на Вашу думку, буде тривати війна?”, як і попереднє,
було введено в опитувальник лише за другої хвилі дослідження.
Спостерігається зменшення кількості відповідей “Тиждень” й “Кілька тижнів”
та поступово набирають популярність варіанти “Від півроку до року” та
“Більше ніж рік” (див. Табл. 6). Подібна тенденція може вказувати, що наше
суспільство поступово входило, під час 2-4 хвиль, в стан “Плато” – фаза стресу,
за якої люди розуміють, що ситуація швидко не зміниться, а тому треба до неї
підлаштовуватися й аналізувати все без зайвих емоцій. Свій внесок в цю
тенденцію могли зробити й заяви авторитетних політиків або військових
експертів [У США прогнозують, що війна в Україні може затягнутися до кінця
року, 2022]. При цьому найпопулярнішою відповіддю на протязі трьох
останніх хвиль залишається “Кілька місяців”. Можливо, популярність даної
відповіді зумовлена тим, що вона є своєрідним середнім, в той час як інші
варіанти тяжіють до короткого або затяжного сценарію розвитку подій, а
усереднені варіанти завжди є привабливими для респондентів.
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Таблиця 6. Скільки ще, на вашу думку, триватиме війна з Росією?

Загалом, можна зробити висновок, що опитування проведені агенцією
Info Sapiens вказують на згуртованість українців в принципово важливих
питаннях щодо територіальної цілісності та впевненості в перемозі –
більшість громадян вважає, що ми переможемо за кілька місяців, максимум
рік. Також помітно, не глобальне, але все ж зниження довіри до НАТО й
потенційно інших міжнародних інститутів, розповсюджується й думка про
вину всіх простих росіян у війні.
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Шарль Луї де Монтеск’є проголосив класичне обґрунтування важливості
поділу влади – недопущення зловживання владою. Для уникнення такої
ситуації потрібно, щоб різні гілки влади завжди мали можливість стримувати
та контролювати одна одну. «Здавалося б, ці три влади повинні прийти в стан
спокою і бездіяльності. Але оскільки необхідний потік обов’язків змусить їх
діяти, то вони будуть змушені діяти узгоджено» [Монтескье, 1999: с. 146]. Але
сьогодні демократичні соціальні порядки стикаються з проблемою
застарілості
базових
соціально-політичних
інститутів,
теоретичне
обґрунтування яких відбулось занадто давно, тому не завжди відповідає
викликам часу.
Ключовою перевагою ідеї поділу влади, яку виділяють науковці, є те, що
вона встановлює безліч взаємодоповнювальних способів, за допомогою яких
людина може взаємодіяти з владою, а саме через представницьку функцію
парламенту, режим участі адміністративних інституцій та легалістичний
режим розширення прав особи, яке передбачає судовий позов. Але сьогодні
ця соціальна взаємодія між громадянином та владою та між органами влади
має безліч проблем.
Сучасні демократичні соціальні порядки стикаються з такою проблемою
як домінування виконавчої влади. Актуальним прикладом, коли
політологічна теорія не відповідає на важкі соціальні виклики, які може
дослідити соціологія, є пандемія Covid-19 чи російсько-українська війна 2022
Аспірант факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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року, коли виконавчій гілці влади України доводилось приймати радикальні
рішення в умовах обмеженого часу.
Але тенденція з підвищенням впливу виконавчої влади була видимою
ще до надзвичайних подій у світі. Неможливо сперечатись з тим, що сучасні
демократичні порядки напрацювали розвинені теорії поділу влади.
Демократичні соціальні порядки сьогодні активно декларують у своїх базових
інститутах, що парламенти є центрами демократичного уряду та мають
вирішальне джерело демократичної легітимності для всієї політичної
системи. Але насправді виконавча гілка влади домінує в усіх сучасних
демократичних соціальних порядках.
Сучасні органи виконавчої влади проголошуючи важливість
ефективності уряду можуть політично обходити стороною парламент при
виконанні власних завдань. Все частіше відбуваються ситуації, коли виборні
законодавчі органи, які мають бути практичним виявленням думок більшості
народу, на практиці в процесі соціальних взаємодій, стають просто
автоматизованими системами для ратифікації політичних бажань партій,
партійних коаліцій в уряді або інших впливових особистостей. Крім того,
виконавчі адміністративні органи набувають все більш загальні
повноваження щодо формування норм для суспільства. Як зазначав
Ю.Габермас, сьогодні в політичному процесі беруть участь переважно
політичні союзи, а громадянам дістається роль байдужого глядача [Хабермас,
1995: с. 152].
В той самий час, парламенти, як правило, є маргіналізованими як
політичні суб'єкти зовнішньої політики, що перешкоджає наднаціональній
інтеграції та міжнародному співробітництву для формування демократичних
порядків в усьому світі.
Конституційні суди не завжди бажають або готові ефективно
досліджувати та обмежувати експансивність дії уряду, які колонізують
демократичну політику. Та і взагалі за допомогою соціальних взаємодій
представники виконавчої влади бажають отримати контроль над судовою
гілкою влади, для того, щоб відчувати себе в безпеці. Тому можна
констатувати, що класична політична теорія не відповідає на ті виклики часу,
щодо яких могли б відповісти соціологи.
Якщо ідеал демократичного соціального порядку не реалізується або в
певний момент перестав відповідати на виклики часу, наукові роздуми про
ідеал є необхідними, щоб зрозуміти, що втрачено та виправити цю ситуацію.
Сучасна політична соціологія повинна не лише обмежуватися
висловлюванням жалю з приводу численних від'їздів від ідеалів
демократичного соціального порядку. Вона повинна стати радником, який
уважно спостерігає та активно вказує на проблеми в соціальних структурах на
основі добре обґрунтованих стандартів, у тому числі звертаючись до акторів
та надаючи ефективні рекомендації.
Сьогодні перед Україною постає важливе запитання – на якому базисі
нам потрібно займатись післявоєнною відбудовою. Як не відкотитись до
авторитаризму? В сучасних умовах, коли наша держава знаходиться за крок
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до повноцінної інтеграції в Європейський Союз, можна стверджувати, що ми
знаходимось в ключовій точці демократизації нашого соціального порядку. І
від характеру цієї демократизації буде залежати функціонування нашого
соціального порядку. Тому соціологам необхідно займатись розробкою та
поширенням інституціональних засад ідеального соціального порядку. Адже,
як зауважив Ю.Габермас, комунікативний дискурс створює такий великий
простір свободи, що кожна особа на підставі згоди здатна вплинути на хід
історичного процесу та стати його реальним суб’єктом. Ю.Габермас вірив в
силу освіти та розуму, яка і реалізується в його теорії комунікативної дії
[Habermas, 1987: p. 50].
Конституція України проголошує, що система влада в Україні повинна
здійснюватись на засадах поділу вади. Але в цій декларації не має
конкретизації, які саме засади повинні бути реалізовані, щоб створити в
Україні демократичний соціальний порядок.
З метою розв’язання цієї проблеми потрібно звернутись до сфери
соціальних технологій. Соціологія створила три типи соціальних технологій –
інструменталістська, соціально-детерміністична та концепція автономної
технології. У нашому дослідницькому проєкту ми використовуємо соціальнодетерміністичне розуміння соціальної технології. В цьому випадку соціальна
технологія є не просто нейтральним інструментом для розв’язання проблем,
а і результатом впливу соціальних та культурних цінностей.
Сучасні демократичні соціальні порядки стикаються з проблемою
застарілості базових політичних інститутів, теоретичне обґрунтування яких
відбулось занадто давно, тому не відповідає викликам часу. Якщо ідеал
демократичного соціального порядку не реалізується або в певний момент
перестав відповідати на виклики часу, наукові роздуми про ідеал є завжди
необхідними, щоб зрозуміти, що було втрачено та виправити цю ситуацію.
Сучасна політична соціологія повинна не лише обмежуватися
висловлюванням жалю з приводу численних від'їздів від ідеалів
демократичного соціального порядку. Вона повинна стати радником, який
уважно спостерігає та активно вказує на проблеми в соціальних структурах на
основі добре обґрунтованих стандартів, у тому числі звертаючись до акторів
та надаючи ефективні рекомендації. Тому потрібно використати
інструментарій соціальних технологій для розв’язання проблем з приводу
поділу влади.
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Говорячи про перспективи та проблеми окресленої у назві тематики, не
можна ігнорувати їх витоки та причини, тому значна частина роботи буде
присвячена історії незалежної України. Умовно її можна поділити на 4
періоди: становлення державності, між Помаранчевою революцією та
революцією Гідності, початок російської агресії в 2014 році, російське
вторгнення 2022 року.
Лівих рух в перші роки незалежності. У процесі державотворення
демократичної країни не останню роль відіграють ідеали, які сповідує влада
та населення. В умовах комуністичної влади в українців не було можливості
та особливої потреби розбиратися в політичних течіях, ідеологіях і
різноманітних термінах, наслідки чого можна спостерігати і зараз, однак такі
слова як комунізм та соціалізм – були відомі всім. Тому, маючи в основі міцну
та загальновідому серед всіх верств населення теоретичну базу у вигляді учень
Маркса та Енгельса та донедавна монополію на владу, ліві ідеї мали все
потрібне для панування в українському суспільстві.
Так в Україні не відбулося "шокової терапії", як у сусідній Польщі –
перехід до ринкової економіки був не настільки різким і комуністи тривалий
час були дуже впливовими. У перших трьох скликаннях Верховної Ради
України комуністична партія лишилася найбільшою, лише у 2002 році
втративши першість, але навіть і без комуністів у парламенті були ще ліві
сили: Соціал-демократична партія України Медведчука та Соціалістична
партія України Мороза.
Хоч у 90-роках вже були видні регіональні відмінності на виборах – у
другому турі між тодішнім президентом Кучмою та комуністом Симоненко,
комуністи ще не мали явного про-російського ярлика. Це відображено у тому
як розподілилися голоси в 1999 році: Донецька та Житомирська області
проголосували за Кучму, а Луганська та Вінницька – за Симоненко, чого
більше в нашій політиці більше не було. Але електоральна карта виборів 2002
року вже розпочала поділ на Північний-Захід та Південний-Схід, де захід
проголосував за право-центриську "Нашу Україну", а схід проголосував за
комуністів. З чого і почали формуватися проблеми.
Вплив такого першого етапу можна відчути і зараз – більшість шкіл,
вищих навчальних закладів та лікарень в Україні є державними і ми досі є
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країною з перехідною економікою, а це після 30 років розвитку
капіталістичних відносин.
Після помаранчевої революції. Остаточний розкол в українській
політиці відбувся з Помаранчевою революцією. До 2004 року пострадянські
зв'язки і в економіці, і в культурі, і в суспільстві були настільки міцними, що
якогось чіткого поділу на європейський і російський вектори не було та
тримався певний статус кво зі збереженням старих дружніх зв'язків.
Помаранчева революція ж розпочала боротьбу між про-російським та
про-європейськими рухом. Ліві, які в нашій політиці були в першу чергу
представлені комуністами та соціалістами, через спільне радянське минуле і
збереження недовіри до старого противника у вигляді Заходу – опинилися на
російському боці, що у свою чергу не могло викликати реакцію. Так само як
те, що про-європейський рух був більш схильний до націоналізму, робило
про-російський інтернаціональним, що вилилося в його основну популярність
в регіонах з меншим відсотком українців – схильність про-російського руху до
лівих поглядів робило про-західним більш правим. Тому як в 2004 році, так і
сьогодні, партії які найбільш схильні до європейського вектору є правоцентриськими.
На парламентських виборах 2006 року стало очевидним, що
популярність лівих серед українців різко падає – сумарно за комуністичну та
соціалістичну партії голосують близько 10%(на виборах 2002 – 33%).
Найбільше голосів на цих виборах набрала Партія Регіонів та Блок Юлії
Тимошенко. Не дивлячись на те, що розподіл між цими партіями також
досить явно виражений відносно сходу/заход, однак стосовно західного
вектора БЮТ був значно більш обережним ніж Ющенко. Таким чином, з
порушенням статусу кво ліві партії опинилися за бортом і їм довелося
адаптовуватися до нових умов, що вилилося у їх остаточне зближення з
Росією.
На цьому етапі можна помітити деідеологізацію українських партій –
замість того, щоб апелювати до прихильників того чи іншого політичного
руху, вони тепер звертали свою увагу на певні соціальні групи (наприклад
російськомовних українців або етнічних росіян на території України). Якщо
все ж казати про місце партій Януковича й Тимошенко, які були головними
кандидатами в президенти на виборах 2010 року, то в політичному спектрі їх
можна назвати хіба центристами.
Водночас, як падала популярність європейського вектору, так і
відновлювалася популярність комуністів: якщо у 2006 році вони набрали
лише 3%, то в 2007 – 5%, а в 2012 році отримали непоганий результат у вигляді
13%, але вже за рік все зміниться
Революція Гідності. Події на Майдані відродили про-європейський рух
і зробили націоналізм справді популярною ідеєю. Це зробило “правих”
набагато популярнішими ніж до того. Якщо на минулому “етапі” правлячі
партії були центриськими і не мали чітко визначеної спрямованості, то після
революції почала збільшуватися популярність як лівих, так і правих ідей і
серед них більшу популярність набрали праві – ті, що виступали за
дерегуляцію економіки, децентралізацію, демонополізацію, консерватизм,
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боротьбу з корупцією, розвиток економіки, науки тощо. Також важливою для
українців стала євроінтеграція. І якщо праві в цей момент стали асоціюватися
з борцями за Україну, спочатку на Майдані, а потім і на Донбасі (Правий
Сектор, Азов і багато інших організацій), то ліві, представлені в першу чергу
комуністами, зазнали значного репутаційного удару. Спочатку КПУ
підтримала Януковича та його диктаторські закони, потім багато її членів
підтримали "російську весну", а самі сепарати з "народними республіками" і
заявами про боротьбу з фашизмом тільки закріплювали асоціацію.
Врешті, спочатку КПУ зазнала поразку на виборах, а потім і зовсім була
заборонена. По країні почалася активна декомунізація, яка призвела до того,
що комунізм прирівняли до нацизму [Закон України “Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”].
Після вторгнення Росії, перспективи. Російське вторгнення стало ще
однією переломною подією, і якщо після помаранчевої революції у 2010 році
ще відбувся реванш, і навіть після революції гідності були певні тенденції, які
могли все повернути, то ці зміни вже стали без зворотними.
Все російське та радянське стали відчуватися ворожими, що фактично
знищило фундамент старого лівого руху в Україні. Жодних дружби народів чи
героїв Дніпра – як фігурально, так і станцій метрополітену.
Тепер подивимося на список заборонених на воєнний час партій:
"Опозиційна платформа – За життя";
"Партія Шарія";
"Наші";
"Опозиційний блок";
"Ліва опозиція";
"Союз лівих сил";
"Держава";
"Прогресивна соціалістична партія України";
"Соціалістична партія України";
"Соціалісти";
"Блок Володимира Сальдо”
Хоч ці партії об'єднані про-російськістю, а не соціалізмом і верхні чотири
партії мають достатньо опосередковане відношення до політичних координат,
але асоціативні зв'язки все одно виникають. Ось так російська асоціація з
предмету гордості і міцної політичної позиції перетворилася на клеймо для
лівих сил в Україні.
Через це перспективи лівого руху в Україні залежать від того, чи вдасться
йому повністю перезавантажитись. Це повинні бути нові люди, які не будуть
розмахувати червоними знаменами, які через асоціацію з СРСР вже
відлякують, а не привертають люди. Це мають бути нові ідеї, які мають
звертати увагу на проблеми сьогодення, а не паразитувати на проблемах
минулого. Соціальна нерівність все одно є і буде дуже великою проблемою, а
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при умові зростання бідності в 11 разів, яке може викликати війна [Світовий
банк чекає на падіння ВВП України в 2022 році на 45,1% і зростання бідності
в 11 разів] – попит на нову ліву партію буде рости.
Звісно, у комуністів перспектив в Україні найближчі років 10 – немає.
Негативні асоціації занадто сильні, особливо після заборони комуністичної
символіки та двох хвиль декомунізації. Можливий тільки варіант створення
нової партії в якійсь іншій обгортці – комунізм без згадки комунізму, але і тоді
ніхто не буде гарантувати успіху.
З іншого боку, соціалізм, через появу моди на нього на Заході та
існування власних українських представників цієї ідеології в минулому –
майже гарантовано відновиться. Навіть найпопулярніша партія України –
«Слуга Народу» восени 2019 року оголосила, що їх новою ідеологією стане
"щось середнє між соціалізмом та лібералізмом"[Партія "Слуга народу"
змінить свою ідеологію]. Звісно, потім вона знову неодноразово змінювалася,
але тоді суспільство достатньо спокійно сприйняла таку ідеологічну зміну
партії, яка тримає монобільшість в парламенті, що показує, як мінімум,
відсутність сильної відрази.
Журналіст В.Портніков говорив про те, що в Україні немає лівих партій
– справжні ліві, такі як соціалісти-революціонери часів Винниченка та
Петлюри, були знищені більшовиками. Так звані “ліві” в Україні це ті, хто
хочуть «дружити» з Росією, або взагалі об’єднатися з нею. З його точки зору,
ми живемо в державі де немає ні лівих, ні правих політичних сил [В Україні
насправді немає ані лівих, ані правих рухів]. І це легко доводиться, якщо
згадати події політичного простору останніх 10-20 років.
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Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації,
безумовно, несе за собою вплив на соціокультурну ідентифікації українського
народу. Про це свідчать рішення про демонтаж пам’яток архітектури, що
символізують радянську та російську культурні виміри, перейменування
вулиць або станцій метрополітену тощо.
Однак, варто зауважити на тому, що мова – це віддзеркалення
культурного «атріуму» будь-якої нації, оскільки насамперед за рахунок мови
здійснюється основна соціальна взаємодія, а саме – комунікація. Отже,
розглянемо ціннісний підхід до мовного феномену, адже дана парадигма
поглядів дозволятиме розкрити першочергово сутність проблематики,
пов’язаної із набуттям історичної значущості формування державної мови в
тій чи іншій країні. Зокрема, не розриваючи «ланцюгу тотожності» у поняттях
«мова» і «нація», «мова і культура» [Рудяков, 2018: с. 56].
Справедливим буде, в свою чергу, закцентувати увагу на цінності
культурно-історичної спадщини української держави та застосувати
передусім комплексний підхід до аналізу феномену мови в Україні, і причина
тому полягає саме у гостроті життєдіяльності українського суспільства
безпосередньо на історичному рівні.
Війна між Росією та Україною стала, дійсно, переламним моментом, що
так чи інакше чинить та чинитиме надалі потужний вплив на культурні
трансформації на теренах українського суспільства. Втім, ми не можемо не
брати до уваги впливу вагомого сліду радянської епохи на будь-якій сфері
культури. Розкриваючи зміст впливу сторінок радянської історії, не можна
оминути асоціативного ряду, пов’язаного із русифікацією та всеохоплюючим,
надпотужним натиском з боку цензури.
Сьогодення, певною мірою, ніби повертає до історії боротьби за
відродження та поширення в Україні цінності державної мови та сепарації від
ідеології Радянського Союзу української культури загалом. У якості прикладу
доречним буде звернутися до течії «Шістедесятництва», ключовий внесок
представники якої зробили передусім у зародження опозиційних витків з
метою закріплення національної ідеї та свідомості, замість підкорення
проявам тоталітарного режиму. Назва зазначеної течії говорить сама за себе,
Студентки 2 курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
1

50

Забродіна Діана, Стрєльцова Євгенія

оскільки зародилася вона у 60-х роках минулого століття. Власне, діяльність
шістдесятників могла існувати виключно за рахунок політичних
реформаційних процесів за часів так званої «відлиги» в історії Радянського
Союзу. Віхи цієї епохи були продиктовані розвіюванням та, по суті,
спростуванням «культу особистості» Й.Сталіна, що стало очевидним
поштовхом задля розвитку протесту в тих чи інших його формах, аби
позбавитися панівного та, в певному сенсі, задушливого режиму.
Представниками течії «Шістедесятництва» стали: поети Л.Костенко,
В.Симоненко, І.Драч, М.Вінграновський; журналіст В.Чорновіл; літературні
критики Є.Сверстюк, І.Дзюба, І.Світлинчий; кінемографісти Ю.Іллєнко та
Л.Осика та інші.
Необхідність відмежувати власну культуру набула загострення з
початком повномасштабної війни Росії проти України. Утім, погляди
представників мистецьких професій час від часу досі зустрічаються у вельми
консервативному контексті, які не готові відмовлятися від домінуючої ролі
російського культурного кола.
Однак, не варто оминати того, що культура торкається будь-яких
взаємодій в життєдіяльності суспільства, з чого слідує те, що практика
ототожнення культур може стати «зеленим світлом» задля конфлікту між
двома державами з причини нівелювання передусім культурно-етнічних
кордонів.
Також, доречним буде додати, що саме завдяки возвеличенню ідеї
поглинання значимості культурної спадщини сусідньої держави Російська
культура, зокрема, пропагувала цінність війни та ідеї імперіалізму, які зіграли
фатальну роль вже у незалежній українській державі.
Мовна спадщина українського народу зазнавала чимало утисків
протягом історії. Прикладами тому є:
- Указ Петра 1 Про заборону книгодрукування українською мовою та
вилучення українських текстів з церковних книг прийнятий 1720 р.;
- розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого
переслідування української мови та культури, заборона найкращих
творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших (1847 р.);
- Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на
друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури:
"жодної окремої малоросійської мови не було і бути не може" (1863 р.)
В свою чергу, радянська влада репресувала розвиток української мови,
запровадивши
так
звану
«русифікацію»,
яка
супроводжувалася
нівелюванням
будь-яких
проявів
національної
відмінності
та
самоідентифікації українців. Головними кроками русифікації в Україні стали:
Телеграма Й.Сталіна Про припинення українізації та ліквідації
більшості українських письменників (1933 р.);
Постанова ЦК КП(б) Про обов’язкове вивчення в школах
республіки російської мови (1938 р.);
Депортація населення Галичини у Сибір (1940 р.) та інші.
Останнє десятиріччя характеризується сталою динамікою зростання тієї
частини населення України, які вважають рідною саме українську мову.
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Згідно результатів 6-го Загальнонаціонального опитування з питання
мови 19.03.2022 соціологічною групою Рейтинг 83% ( абсолютна більшість)
виступає за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в Україні.
Слід додати, що вищеописана думка є домінуючою в усіх мовних та
вікових групах, а також в усіх макрорегіонах. За мирних часів щодо питання
надання статусу державної російській мові традиційно виступали здебільшого
мешканці східних та південних регіонів України. Проте, навіть беручи до
уваги ці регіони, зауважимо, що кількість людей, яка виступала за надання
державного статусу російській мові, зменшилася вдвічі. Отже, єднання
суспільства, спричинене війною, значною мірою впливає на ставлення до
мовного статусу.
Популяризація використання державної мови – це ключ до побудови
власної національної самоідентифікації кожного народу та кожної нації.
Яскравим прикладом такої трансформації є закон, що діє від 16 січня 2021 р.
Згідно згаданого закону, впроваджено обслуговування виключно українською
мовою 2 . Вищезазначений закон чітко демонструє значне поширення
використовування державної мови.
Війна надала мовному феномену сакрального значення, оскільки саме
завдяки усвідомленню індвивідом мовної приналежності відкриваються
шляхи до закріплення цінності щодо власної державності та єдності
національної ідеї. Підбиваючи підсумки слід додати наступне: дискусії, що
точаться навколо «мовної проблематики» набувають переважно історичного,
етнічного, політичного та культурного характерів.
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З вивчення шкільного курсу історії та аналізу дій історичних постатей,
котрі розв’язували війни світового масштабу (наприклад, А.Гітлер, Й.Сталін),
зрозумілим є широке використання пропаганди у окреслених діях. Слід
зазначити, що під чай воєн чи військових конфліктів використання
пропагандистських механізмів було більш розповсюдженим, адже перед
державами поставала проблема нестачі ресурсних позицій для досягнення
перемоги.
Нерідко буває, що пропагандисти подають інформацію, вибираючи з
контексту певні моменти аби спонукати глядача (читача) до узагальнень.
Також часто пропагандою є емоційно заряджені повідомлення, аби реакція на
дану інформацію була більше емоційною, а не раціональною. Бажаним
результатом є зміна ставлення до проблеми у цільової аудиторії з метою
просування таємних політичних планів. Пропаганда може бути використана
як форма політичного протистояння [Ожеван, Шевченко, 2004: с. 65].
За соціологічним енциклопедичним словником Володимира Воловича
надається три варіанти розгляду поняття пропаганда: «система діяльності,
спрямована на поширення знань, художніх цінностей та іншої інформації з
метою формування певних позицій, уявлень, емоційних станів, здійснення
впливу на соціальну поведінку людей; поширення в масах ідеології та
політики певних класів, партій, держав; засіб маніпуляції масовою
свідомістю» [Волович, 1998: с. 348 ]
Пропаганда — це систематичне маніпулювання переконаннями,
думками чи поведінкою аудиторії за допомогою символів (слів, плакатів,
жестів, тестів у музичних композиціях тощо). Сильний акцент, який наявний
в пропагандистських механізмах відрізняє пропаганду від вільного та легкого
обміну ідеями. Пропагандист має конкретну мету, якої хоче досягти, тож він
свідомо відбирає факти, аргументи та символи та подає їх таким чином, щоб
досягнути найкращого ефекту. Щоб максимізувати вплив, важливі факти
можуть бути проігноровані або перекручені, а також можливе відвертання
уваги аудиторії від інших джерел інформації [Шведа, 2005: с. 181].
Як і в радянські часи, операції дезінформації спрямовані на
«забруднення процесу формування думки на Заході». Використовуючи
неправдиву або підроблену інформацію в міжнародних ЗМІ, поширюючи
наклепницькі «новини» через соціальні мережі та телерадіо-мережі, або
принижуючи гідність довіру до опонента, мета цього методу в кінцевому
Студентка 2 курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
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підсумку полягає в тому, щоб «змусити противника прийняти рішення,
вигідні» агресору [Holland, 2006].
Необхідним елементом для ефективного ведення війни на
інформаційному фронті є створення образу ворога. Російська Федерація
налаштовує власний народ і армію проти багатьох країн, зокрема й України.
Пропагандисти для цього формують образи, вигідні для висвітлення у ЗМІ, у
масовій свідомості. Російська Федерація активно почала формувати образ
ворога щодо нашої держави в період з 2013 року. Влада РФ почала розуміти,
що не в змозі тримати під контролем ситуацію в Україні, тож їй потрібно
втрутитись. Російська пропаганда тоді відродила старий образ бандерівців,
нацистів і фашистів, а також почала маніпулювати свідомістю жителів Росії та
південного сходу України, наголошуючи, що незабаром прийдуть так звані
«бандери» та «фашисти» на чолі з «американськими масонами», а
російськомовне населення Сходу України знищить, – саме тому їх необхідно
рятувати.
Дана технологія містить у собі п’ять принципових компонентів
[Козырев, 2008]:
1.
Ворог з «диявольським» характером, який загрожує цілям та
цінностям. Це хитра і підступна сила, принципово схильна до
пошкоджень і схильна до боягузливих і закулісних методів.
2.
Мужній образ себе, в якому показується стійкість і героїзм
своєї групи та публічне покарання відступників і прихильників мирного
вирішення конфлікту.
3.
Аморальність ворога на противагу моральності себе. Один із
способів підкреслити моральність і справедливість своєї влади —
показати нещасних і в основному звичайних членів ворожої групи, яких
обманює корупційний та брехливий уряд.
4.
Селективна неуважність, при якій у ЗМІ освітлюються лише
теми, які підтверджують сформований у масовій свідомості образ
ворога, а всі інші – відкидаються.
5.
Відсутність емпатії. Важко вбити або завдати великої шкоди,
якщо вважаєш ворога такою ж людською істотою. Відокремлення
противника як неживого чи аморального ставить його поза законом,
тому емпатія щодо нього стає вкрай слабкою.
Також РФ використовує технологію образу героя. Герой є складовою
пропаганди, яка спрямована на те, щоб так як він чинив кожен. Функція героя
– перемагати заради великої мети. У цьому образі завжди наявні такі п'ять
елементів:
1.
Боротьба із «злими силами» (такими як чиновники, пов’язані
з корупцією, політичний режим, організовані злочинні угруповання),
які зазвичай є підступними, не знають жалю та співчуття.
2.
Захист слабких та знедолених. Герой захищає ту групу людей,
яка сама не в змозі себе захистити, тобто мирних громадян, від так
званих «злих сил», які нещадно експлуатують їх у своїх аморальних
цілях.
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3.
Герой завжди є порядним, тож ніколи не використовує
аморальних та підлих прийомів у боротьбі з противником.
4.
Герой є людяним, любить свою країну та її громадян, старих і
дітей. Герой прощає тих, хто з необізнаності служив силам «зла», але
згодом усвідомив свою помилку і став на бік «добра».
5.
Відсутність страху та впевненість у власній перемозі. Герой
живе за принципом «добро завжди перемагає зло» навіть за нерівної
сутички.
У медійних кампаніях застосовуються добре відпрацьовані та перевірені
раніше техніки і прийоми (зокрема, під час російсько-грузинської війни)
[Rogoża, 2014]: однобічність переказу (телебачення демонструє лише
страждання російськомовного населення і епатує жорстокість українських
військ); інформаційна блокада (блокування доступу на територію конфлікту
журналістів неросійських видань); дезінформація і маніпулювання фактами
(росіяни маніпулюють громадською думкою, показуючи війну в Україні за
допомогою брехні, фейків, підміни фотографій та їхнього довільного
тлумачення); замовчування незручних для РФ подій; відбір «свідків подій»;
активне використання для здійснення інформаційної війни можливостей
Інтернету: Інтернет-форумів, жартів і анекдотів про українців і т.д.
Аналізуючи випуски новин федеральних каналів Російської федерації
хотілось чи звернути увагу на наступні:
«Первый канал» показує біженку зі Слов'янська, яка згадує, як при ній
стратили сина та дружину ополченця. В цьому пропагандистському сюжеті
використовується насамперед технологія відбору свідків подій (велика
вірогідність того, що ця жінка взагалі ніколи не була на території України),
однобічність переказу та дезінформацію для висвітлення Збройних Сил
України як аморальних воєнних злочинців, страшних для росіян бандерівців.
«Мальчика маленького, как Иисуса, на доску прибили, а потом взяли маму,
привязали к танку и по площади провели», «Они стреляли по городу,
мародёрством занимались. Фашисты так не делали, а вот это восстали
правнуки СС «Галичина», «Русских нет, русские не воюют, это обычные
работяги» (https://www.youtube.com/watch?v=1ddG4GXJK-E ).
"Первый
канал"
розповсюдив
фейк,
оголосивши
лідером
президентських виборів в Україні главу "Правого сектору" Дмитра Яроша.
Добре відомо, що члени формування «Правий сектор» освітлюються у ЗМІ як
нацисти, тож президентом в такому випадку мав би стати один з жорстоких та
аморальних
«нацистів»
країни.
(https://www.youtube.com/watch?v=kkTvACx5LaM&t=7s).
На телеканалі «Россия 1» було заявлено про знищення 5 українських
диверсантів в Ростовській області Російської Федерації. «Вторжение началось.
Только не Путин вторгся на Украину, а Украина пошла войной на Россию».
(https://drive.google.com/file/d/1XiOgAou9AjB2dAl_qjO9jn0Deugi7H5/view?usp=sharing )
Після цього був створений фейк про затримання шести москвичів, які
нібито готували замахи на телеведучого Володимира Соловйова та ще п'ятьох

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

55

пропагандистів на замовлення Служби безпеки України. Першим про "замах"
розповів президент Росії Володимир Путін. "Сьогодні вранці органи
Федеральної служби безпеки припинили діяльність терористичної групи, яка
планувала напад і вбивство одного з відомих російських журналістів", – сказав
він. Коментар був і від самого Володимира Соловйова на ток-шоу «Вечер»
телеканалу «Россия 1»: «Зеленский в кругу своих друзей на меня пожаловался
и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть сюда засылает
всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам»
(https://www.youtube.com/watch?v=n9Uf23yoj_c&t=94s )
«Россия 24» показує сюжет про полонених українських військових з
острова Зміїний, а «Россия 1» – з так званої Донецької Народної Республіки, в
якій фігурує один і той же чоловік, який, судячи з усього, є підставною особою,
актором
для
створення
фейків.
(https://drive.google.com/file/d/1tiF5AbOca7JtRXi2zSTcsUh5NLyBHy0/view?usp=sharing )
В ефірі «Первого канала» показали камери відеонагляду в Києві,
Харкові та Сумах, на яких не видно обстрілів, в першу чергу мирних жителів,
зі словами «Всё тихо, спокойно, обычный день», що є маніпулюванням
фактами та замовчуванням незручних для Російської Федерації подій.
(https://drive.google.com/file/d/1TwBus3aWI9CFxKE6HfIA85DEFLr6Up_/view?usp=sharing )
Усе вищезазначене дає нам можливість зрозуміти, що головна ціль
пропагандистських журналістів Російської Федерації – дезорієнтація та
маніпуляція громадянською думкою з метою здійснення впливу на думки та
поведінку людей за затвердженими російською владою наративами.
Кремлівська пропаганда змальовує Україну як провальну країну – вражену
корупцією, безладом, аморальністю, бідністю. Пропагандисти висвітлюють
громадян РФ за технологією образу героя, що захищає групу людей, яка сама
не в змозі себе захистити. Громадяни України висвітлені навпаки з точки зору
ворогів з «диявольським» характером, які загрожують цілям та цінностям
Росії.
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Дж.Епштейн [Epstein, 2002; Lemos et al., 2013] запропонував агентну
модель громадянського насильства (civil violence). Її метою був аналіз “в
цілому процесів розгортання масових заворушень” [Грушецький, 2014: с. 24].
Модель було дещо модифіковано та реалізовано у середовищі R для того, щоб
з’ясувати, яким чином пов’язані між собою оцінка легітимності владного
режиму та участь в акціях протесту 2 . Охарактеризуємо цю модель більш
детально.
Маємо решітку розміром 32 х 32, у клітинках якої знаходяться так звані
“звичайні” агенти (далі – агенти) та поліцейські. Частина клітинок є
порожніми. Агенти можуть брати участь в акції протесту (тобто є активними)
та не брати у ній участі (не є активними). Їхня участь в акціях протесту
визначається такими факторами:
1. Політичне невдоволення. Воно, у свою чергу, є комбінацією двох
факторів: сприйняття ступеню важкості ситуації (прикладом ситуації може
бути підвищення цін) та оцінка легітимності владного режиму. Політичне
невдоволення можна виразити за допомогою наступної формули:
𝐺𝐺 = 𝐻𝐻(1 − 𝐿𝐿),
Фахівчиня 1 категорії Лабораторії прикладних соціологічних досліджень кафедри
методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка.
2 Про цю модель та експерименти з нею також йдеться у моїй публікації на RPubs:
https://rpubs.com/ruslana/877720
1
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де G – політичне невдоволення (значення можуть змінюватися від 0 до 1), H
– сприйняття ступеню важкості ситуації (значення змінюються від 0 до 1), L –
оцінка легітимності владного режиму (значення змінюються від 0 до 1);
2. Ризики від участі в акції протесту. Цей фактор теж є комбінацією
двох факторів: ступеню неприйнятності ризику та імовірності бути
заарештованим. Ризики від участі в акції протесту можна виразити за
допомогою формули:
𝑁𝑁 = 𝑅𝑅𝑅𝑅,
де N – ризики від участі в акції протесту (значення змінюються від 0 до 1), R –
ступінь неприйнятності ризику (значення змінюються від 0 до 1), P –
імовірність бути заарештованим (значення змінюються від 0 до 1).
3. Поріг. Даний фактор характеризує внутрішню готовність агента брати
участь в акції протесту. Значення порогу (T) змінюються від -1 до 1. Причому
чим вище значення, тим нижча готовність агента вийти на акцію протесту.
Активація / деактивація агента відбувається наступним чином. Якщо
різниця між політичним невдоволенням (G) та ризиками від участі в акції
протесту (N) перевищує значення порогу (T), неактивний агент стає активним.
Якщо ж різниця між політичним невдоволенням (G) та ризиками від участі в
акції протесту (N) не перевищує значення порогу (T), активний агент стає
неактивним. Агенти не лише можуть змінювати свій стан (ставати активними
чи неактивними), а і переміщатися на довільну сусідню клітинку.
Якщо казати про поліцейських, вони теж можуть переміщатися на будьяку сусідню клітинку. Якщо в одній із сусідніх клітинок знаходиться активний
агент, поліцейський його затримує. Якщо у сусідніх клітинках знаходиться
кілька активних агентів, поліцейський затримує одного, обраного
випадковим чином. Модель Епштейна є динамічною, тож переміщення
агентів та поліцейських, процеси активації та деактивації агентів відбуваються
за декілька дискретних часових проміжків (кроків). Активація / деактивація
агентів, переміщення поліцейських та агентів зупиняються тоді, коли на
решітці не лишається жодного активного агента.
Слід також додати, що в моделі реалізовано два сценарії. Перший
сценарій полягає у тому, що значення оцінки легітимності владного режиму
залишаються незмінними на кожному кроці. Другий сценарій передбачає, що
відбувається поступова втрата режимом своєї легітимності в очах агентів. На
кожному наступному кроці значення оцінки легітимності режиму трохи
менші, ніж на попередньому.
Тепер перейдемо до аналізу результатів експериментів з моделлю
Епштейна. В Таблиці 1 3 наведено результати для 5 значень оцінки
легітимності режиму для кожного з двох сценаріїв, про які сказано вище.
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L = 0.1
L = 0.3
L = 0.5
Середня кількість агентів, яких було затримано
Оцінка легітимності режиму
736,82
709,42
665,30
незмінна
Поступова втрата легітимності
746,54
746,72
743,96
Середня кількість неактивних агентів
Оцінка легітимності режиму
95,18
122,58
166,70
незмінна
Поступова втрата легітимності
85,46
85,28
88,04
Таблиця 1. Результати експериментів з моделлю Дж. Епштейна

L = 0.7

L = 0.8

554,18

409,94

744,34

744,32

277,82

422,06

87,66

87,68

За умови першого сценарію, коли оцінка легітимності режиму
залишається незмінною, маємо наступну ситуацію. Збільшення значення
оцінки легітимності режиму призводить до збільшення середньої кількості
неактивних агентів, а, отже, до зменшення кількості активних агентів, що, у
свою чергу, зменшує середню кількість агентів, яких було затримано. За
другого сценарію, коли має місце поступова втрата режимом своєї
легітимності, спостерігається наступне. Зі збільшенням значення оцінки
легітимності режиму середня кількість неактивних агентів залишається, в
цілому незмінною і є досить невеликою. Крім того, зі збільшенням значення
оцінки легітимності режиму середня кількість затриманих агентів
залишається незмінною та є значною.
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Актуальність проведення соціологічних досліджень під час війни
полягає в тому, що вони дають можливість найкраще дослідити місце
радикальних суспільних змін в історичній перспективі, зрозуміти, якою
мірою вони є унікальними, і на основі масштабного статистичного матеріалу
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перевірити різні гіпотези, що висуваються для пояснення розвитку
суспільства та, в меншому масштабі, для створення прогнозів.
Попри всі складнощі умов воєнного стану, дуже важливо продовжувати
проведення соціологічних досліджень. Необхідно відслідковувати реакцію та
зміни в українському суспільстві внаслідок впливу війни: проводити
опитування, щоб фіксувати тенденції, досвід, думки та переживання людей як
у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, так і надалі.
Поширеним є твердження, що війна є надзвичайно складним
соціальним явищем, адже кожна з них має власну специфіку, різні умови та
призводить до інших наслідків. Російсько-Українська війна триває з березня
2014-го року, та ми вже, начебто, переживали процес адаптації до нових умов,
проведення інтерв’ю з людьми, що зазнали шкоди внаслідок воєнних дій та
набули в цьому певного досвіду, проте з 24-го лютого 2022 року все почалося
заново.
Звичайно, набуті навички проведення соціологічних досліджень за час
війни з Російською Федерацією та, особливо, локдаунів за період пандемії
Коронавірусу спричинили значний вплив на українську соціологію та
напрацювали свого роду «імунітет» та готовність до форс-мажорних обставин.
Але такого масштабного впливу на психологічний стан як дослідників, так і
суспільства як спричинило вторгнення Росії 24-го лютого 2022 року ще не
було.
Не зважаючи на складнощі, велика кількість українських соціологічних
компаній не зупинила свою роботу та з гідною швидкістю адаптувалася до
нових умов, проводячи дослідження вже на третій день війни. В своєму
інтерв’ю для видавництва «Світ» Євген Головаха зазначив, що деяким його
співробітникам довелося працювати в укриттях та бомбосховищах [Головаха,
2022].
Щодо реакції світових інститутів соціології на ситуацію в Україні –
здебільшого, українським дослідникам були запропоновані безпечні умови
проживання, працевлаштування, навчання та залучення до різного роду
досліджень закордоном, які, проте, не мали націленості на вивчення війни в
Україні. Проте деякі організації, зокрема Університет Тюбінгена та Програма
«PAUSE», створили фонд для підтримки українських дослідників (в тому
числі і соціологів), які сьогодні знаходяться в зоні ризику.
Дослідженням війни в Україні та її впливу на все суспільство займаються
й іноземні соціологічні компанії. Зокрема американська соціологічна група
«New Cygnal Reserch», в співробітництві з європейською компанією
«Response:AI» та українською «Gradus Research» провела опитування більше
3500 громадян України, Великобританії, США та Європи. Темою цього
дослідження було ставлення респондентів до Російської Федерації та
збільшення допомоги в озброєнні України. Цікавим є той факт, що, не
зважаючи на можливість проведення особистих інтерв’ю у США та країнах
Європи, вони також скористалися методом опитування через мобільний
застосунок «Gradus Research» [Соціологічна компанія «New Cygnal Reserch»,
2022].
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Можливість та спосіб проведення соціологічних досліджень зараз як
ніколи залежить від територіального фактору. Українців можна поділити на
декілька умовних груп: біженці, що наразі знаходяться закордоном; ті, хто
втік від війни, але не покинув територію України; ті, хто залишається на
окупованій території і люди, які з тих чи інших причин лишаються вдома. На
сьогоднішній день здебільшого проводяться опитування людей, які
залишаються в Україні та знаходяться в порівняно безпечних умовах. Також
набувають поширення опитування тих, хто виїжджає через західний кордон
України. Це охоплює переважну кількість українців, то ж результати таких
опитувань дають можливість зрозуміти реальну картину [Центр Разумкова,
2022].
Проаналізувавши методологію проведення соціологічних досліджень за
період з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на
територію України до 9-го травня 2022 року, можу зробити висновок, що на
сьогоднішній день найбільшого поширення набув метод CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing – телефонне інтерв'ю з використанням
комп'ютера). Даний метод активно використовується соціологічними
компаніями «Рейтинг» та «Active Group» і є одним з найкращих можливих
способів проведення інтерв’ю в умовах війни. Головною перевагою цього
методу є оперативність як в проведенні, так і в обробці даних, що є дуже
важливим для контролю динаміки змін в суспільстві на сьогоднішній день.
Тим більше, проведення опитування за допомогою комп’ютера ще більше
оптимізує та пришвидшує процес: в ході проведення інтерв’ю дослідник
зачитує питання з екрану та одразу фіксує відповіді респондента, що дає
можливість отримання накопиченої інформації в будь-який момент
дослідження [Добреньков, 2004; Соціологічна компанія «Active Group», 2022;
Соціологічна група «Рейтинг», 2022; Танчин, 2005].
Проведення інтерв’ю та фокус-груп у форматі face-to-face наразі є дуже
непростим завданням, адже окрім неоднорідного розташування та становища
респондентів, ситуація ускладнюється постійними повітряними тривогами та
загрозою обстрілу. В свою чергу, формат заочних опитувань, зокрема
телефонних інтерв’ю або онлайн-фокус-груп також не зможе замінити
«живу» взаємодію з респондентом, як це було у часи локдауну, адже не
зважаючи на його географічну перевагу, відсутність живого контакту з
модератором навряд чи зможе належним чином налаштувати респондента до
щирих відповідей, зважаючи на глибину та сенсетивність теми війни. Не
зважаючи на складність ситуації, деякі соціологічні організації, зокрема
Київський міжнародний інститут соціології, заявили, що за потреби вони
готові до проведення особистих інтерв’ю в певних регіонах та населених
пунктах [Олійник, 2021; Паніотто, 2020].
Надійним шляхом відслідковування динаміки змін в українському
суспільстві є метод онлайн-опитування через застосунок у смартфоні, що дає
змогу працювати не тільки з людьми, що знаходяться на території України,
але і з тими, хто виїхав за кордон. У такий спосіб проводить так зване
«трекінгове» дослідження під назвою «Градус суспільства під час війни»
українська соціологічна компанія «Gradus Research» для відстеження змін
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суспільного настрою. Три роки тому компанія «Gradus Research» почала
роботу з національною панеллю у смартфонах, що дає змогу проводити
репрезентативні соціологічні дослідження. Метод опитувань через власний
мобільний додаток дає «Gradus Research» можливість проведення польових
досліджень з достатньо об'ємними національними вибірками за декілька
годин. У базі даних застосунку більше 40 тисяч респондентів віком від 18 років
і старше. Онлайн-панель представляє структуру населення міст з населенням
більше 50 тисяч мешканців та віком, статтю, розміром населеного пункту та
регіоном. Єдиним недоліком є необхідність для респондента мати можливість
підключення до інтернету, адже наразі в різних частинах України виникають
проблеми із мобільним зв’язком. Як було зазначено вище, саме цей додаток
було використано в спільному міжнародному опитуванні «New Cygnal
Reserch», «Gradus Research» та «Response:AI» (у США, Британії та
європейських країнах) щодо бажання населення країн Заходу збільшити
підтримку Україні [Близнюк, 2022; Соціологічна компанія «Gradus Research»,
2022].
Іншим та, вірогідно, найпростішим способом проведення дослідження в
режимі онлайн, є використання Google-форм. До такої практики вдалися
дослідники аналітичного центру «CEDOS», вивчаючи перші дії та
переживання українців після початку повномасштабного вторгнення
Російської Федерації. З точки зору «CEDOS», проведення опитування за
допомогою Google-форм є найзручнішим із всіх можливих варіантів на даний
момент з точки зору респондента, адже він не потребує обмеження в часі,
передбачає можливість надання відкритих відповідей і, в разі необхідності,
припинення заповнення анкети у будь-який момент. Можна стверджувати,
що такий формат є дуже лояльним по відношенню до переживань та
комфорту респондента, враховуючи сенсетивність теми. Також такий спосіб
виявився зручним у поширенні, адже посилання на форму разом з
інформацією про опитування можна було публікувати в соціальних мережах,
на особистих сторінках дослідників та передавати від одного респондента до
іншого [Соціологічний центр «СEDOS», 2022].
Одним з найбільш важливих та, головне, можливих способів
дослідження в умовах воєнного стану є метод експертного опитування. Одне
із таких опитувань було проведене за допомогою соціальних мереж, на
сторінці Facebook «Academic Sociology: Observations, Measurements and
Conceptualizations». До даної групи входить чимало українських фахових
соціологів, які дали інтерв’ю на тему того, який, на їх думку, політичний
режим притаманний Російській Федерації.
Ще одним актуальним для сьогодення методом є аналіз документів.
Наразі найбільше досліджуються офіційні сторінки державних і місцевих
органів влади, повідомлення українських та іноземних засобів масової
інформації, опубліковані нормативні документи, звернення представників
органів влади та їх публікації у соціальних мережах. Також актуальним є
порівняння результатів нових досліджень з тими, що були до початку
повномасштабної війни та раніше. У такий спосіб вимірюються зміни рівня
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довіри до українських політиків, що наразі зростає, та поява «нових облич»,
що можуть мати успіх по закінченню війни у тому разі, якщо вони братимуть
участь у виборах.
Щодо порівняння специфіки соціологічних досліджень на початку
пандемії COVID-19 та за умов повномасштабного вторгнення Російської
Федерації на територію України – в них є багато спільного, адже форми
опитування, які використовуються сьогодні, набули поширення саме в часи
перших локдаунів. Але варто зауважити, що вони зазнали певних змін, адже
війна є тяжкою та дуже сенсетивною темою, що потребує ще більшого
професіоналізму дослідників, щоб знайти контакт з респондентом, зазвичай
навіть без особистісної зустрічі. Також неабиякий вплив на
репрезентативність результатів дослідження впливають умови, в яких
респондент проходить інтерв’ю або заповнює анкету. Через постійні повітряні
тривоги деякі респонденти можуть втрачати відчуття спокою і, навіть якщо
зроблять перерву і повернуться до проходження опитування пізніше, не
матимуть змоги дати щирі або обмірковані відповіді [Головаха, 2022;
Паніотто, 2022].
Однією з головних проблем опитувань на сьогоднішній день, як
запевняє очільник Київського міжнародного інституту соціології Володимир
Паніотто, є репрезентативність. Люди стають менш щирими у своїх
відповідях, а хтось навіть відмовляється від участі у дослідженні через свою
проросійську позицію. Проте використання спеціальних методик виправляє
ситуацію. Наприклад – метод «загаданого знайомого», ідея якого лежить в
тому, що респонденту пропонують загадати якогось знайомого (члена родини,
колегу по роботі, друга, приятеля, навіть ворога – будь-яку людину, кого
респондент добре знає). Після цього його запитують, як загадана
респондентом людина ставиться до того чи іншого питання. Внаслідок такої
методики забезпечується гарантована анонімність, що спричиняє значний
позитивний вплив на щирість відповідей респондента [Берлева, 2009;
Паніотто, 2022].
Говорячи про опитування під час Російсько-Української війни, вважаю
доречним сказати два слова про соціологічні дослідження в Росії. Як зазначає
директор Інституту соціології Національної академії наук України та членкореспондент НАН Євген Головаха, журналіст і дівчина-соціолог за
допомогою глибинного методу опитали півсотні людей про ставлення до
війни. Половина (!) відмовилися відповідати. Це означає, що люди не
підтримують війну, але бояться про це сказати. На запитання соціологів про
«спецоперацію» відповідають ті, хто підтримує дії Путіна та
нонконформісти». Він також говорить про існування феномену
«партизанської» соціології на території Російської федерації, що проводить
більш-менш незалежні оцінювання та має зовсім іншу картину настроїв
населення [Головаха, 2022].
Очільник Київського міжнародного інституту соціології Володимир
Паніотто вважає російську соціологічну групу «Левада-Центр» досить
незалежною, такою, що проводить справжні дослідження та надає об’єктивні
дані. Він зазначає, що інші соціологічні компанії вдаються до особливих
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«технологій», що допомагають респонденту обрати «правильну» відповідь:
«Важливо, якими є запитання в опитуванні. Якщо це питання безпосередньо
про підтримку війни, то навряд чи вони можуть бути об'єктивним, оскільки
саме слово "війна" є кримінально караним в Російській Федерації» [Паніотто,
2022].
Як вже було сказано вище, кожна війна – унікальна, зі своїми умовами
та наслідками. Але все одно кожна з них потребує вивчення для порівняння з
досвідом минулих війн та надбанням нового. Так, Питирим Сорокін зробив
цінний вклад до скарбнички світової соціології, оцінивши власний непростий
життєвий досвід з дослідницької точки зору. Сьогоднішні технології, попри
всі жахіття війни, дають можливість проведення соціологічних досліджень не
лише після її закінчення, а просто зараз. Значна кількість методів
дослідження наразі безсильна, проте українські соціологи не зупиняються,
вдосконалюючи та комбінуючи ті, якими можна скористатися. Таким чином,
вплив повномасштабного Російського вторгнення на територію України на
суспільство активно вивчається у таких напрямах: ставлення українців до
Росії (громадян, влади, політичної позиції тощо) та навпаки, суспільні настрої
в Україні, Росії та інших країнах, переселення українців, зміна рівня довіри
громадян до тих чи інших політиків та органів влади, зміна стратифікації
тощо [Сорокін, 1994].
З проведеного мною дослідження можна зробити висновок, що
найпоширенішими та найзручнішими методами проведення якісного
соціологічного дослідження в умовах воєнного стану є метод CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing – телефонне інтерв'ю з використанням
комп'ютера), метод онлайн-опитування через застосунок «Gradus Research»,
використання Google-форм, метод експертного опитування та аналіз
документів. Останній та інтерв’ю у форматі face-to-face, які наразі занадто
складно або просто неможливо проводити, зможуть принести неабиякі
результати в дослідженнях по закінченню війни. Українська соціологія дуже
мужньо зустріла нове випробування та робить все необхідне для фіксування
змін у суспільстві та аналізу ситуації, вдосконалюючи та застосовуючи
можливі технології досліджень.
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Населення нашої планети розділилось на дві категорії: тих, хто
народився до появи Інтернету та став свідком його розвитку та тих, хто
народився в ті часи, коли людству вже складно уявити своє життя без
Інтернету. Онлайн опитування прийшли до світу соціології також з появою
всесвітньої мережі Інтернет. У дев’яностих роках минулого сторіччя
підприємства вже впроваджували комп’ютери для обрахування статистичних
задач та обробки статистичної інформації. В цілому, онлайн опитування є
адаптацією звичайних паперових анкет в онлайн режимі. Впровадження
перших онлайн опитувань вивело соціологію до нового сучасного та зручного
шляху проведення досліджень. Частка користувачів мережі Інтернет в Україні
в 2001 році становила 1,55% від усього населення країни, а у 2004 році вона
становила вже 11,3% від всього населення. З кожним роком фахівці
прогнозували та прогнозують збільшення користувачів(ок) мережі Інтернет,
що свідчить про позитивну тенденцію збільшення охоплення [Сидоров,
2006]. Ефективність онлайн-досліджень можлива тільки в тому разі, якщо
дослідники мають велику базу респондентів, які є спроможними брати участь
в
онлайн-опитуваннях.
За
результатами
дослідження
кількості
користувачів(ок) Інтернету в Україні, яке проводила дослідницька компанія
Factum Group за замовленням Інтернет-асоціації України, в 2019 році їх
кількість становила майже 23 мільйони осіб (71% населення) [Factum Group.
Проникнення інтернету в Україні, 2019]. Ця цифра є дійсно великою, але не
всі користувачі(ки) Інтернету погоджуються брати участь в опитуваннях.
Проблема залучення респондентів(ок) до досліджень є дійсно важливою під
час реалізації проектів, тому соціологи(ні) почали вирішувати це питання за
допомогою певних призових заохочень. Участь в опитуванні може забирати
як 5 хвилин, так і декілька годин, саме тому соціологічні компанії під час
розрахунку вартості дослідження обов’язково враховують вартість подарунків
для респондентів(ок). Найчастіше до онлайн-опитувань дослідники(ці)
звертаються
під
час
проведення
соціологічних,
психологічних,
маркетингових та інших досліджень. Збір інформації онлайн – це не тільки
про опитування та голосування. Велику кількість даних соціологи(ні)
збирають з форумів, відгуків та коментарів, які люди розміщують на сайтах.
Вибірка респондентів, які можуть брати участь в певному опитуванні
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
1
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формується на основі онлайн-панелі, або ж зареєстрованих користувачів, у
випадку якщо виконується опитування на замовлення певної компанії серед
своїх клієнтів(ок).
Можливості сучасних технологій дозволяють кожній науковій сфері
втілювати все більшу кількість проектів, які сприяють розвитку людства. Так
само як фізики та біологи, соціологи шукають та розробляють нові методи
збору інформації, аналізують та покращують вже виконані дослідження та
роблять усе можливе задля покращення нашого життя за допомогою
соціології. Соціологія – це та галузь, яка завжди буде потребувати технологій
задля прискорення розрахункових процесів. Обробкою даних із досліджень
займаються спеціальні програми, які здатні допомагати розраховувати
дослідникам кількісні результати, адже порахувати кількість відповідей
навіть з вибірки у 1000 респондентів це вже буде важко, а вибірка досліджень
може бути набагато більшою.
Щодо онлайн-досліджень, то задля їх впровадження також потребується
багато процесів. Перший з них – створення анкети. Для цього соціологи
можуть використовувати будь-які ресурси, але надалі анкета буде передана на
програмування, тому її краще робити в зручному для цього форматі, а саме,
на приклад, у таблицях Excel. Коли програмувальники отримують текст
анкети, вони налаштовують її відповідно до концепту проходження. Анкети
можуть містити відкриті та закриті запитання, табличні та з декількома
варіантами відповідей, тому етап програмування анкети дуже важливий. Для
перевірки отриманої анкети, дослідники зазвичай проводять пілотний етап
дослідження на якому вони можуть виявити усі недоліки та виправити їх.
Формування репрезентативної вибірки з конкретно сформованою та
обраною цільовою аудиторією у дослідженні є дуже важливою, адже саме
респонденти(тки) надають відповіді на питання створеної анкети та з цих
відповідей будуть зроблені висновки та певні рекомендації [Гапоненко, 2017].
Залучення респондентів до будь-якого типу опитування не є легким,
адже люди витрачатимуть свої часові, ментальні та когнітивні. Спочатку хочу
наголосити на тому, що онлайн опитування не надходять респондентам(кам)
«просто так». Якщо людина отримує лист або посилання на онлайн-анкету, то
вона є респондентом певної соціологічної панелі респондентів(ок).
Найпростіший приклад – вступ до університету. Під час цієї процедури
студенти(ки) надають свою контактну інформацію поза жодними сумнівами.
Ця інформація використовується для створення панелей, які потім
використовуються для розповсюдження важливої інформації, проведення
опитувань тощо. Під час реєстрації дисконтних карт у магазинах люди так
само надають свої номери телефонів та електронні пошти, тим самим
погоджуючись на розсилку пропозицій від певного бренду. Ця контактна
інформація також складає базу цільової аудиторії певної компанії та може
використовуватися для проведення маркетингових досліджень.
Для залучення респондентів(ок) часто використовують подарунки за
участь у опитуванні. Нормою сучасного етапу є те, що дослідницькі компанії
за заповнення онлайн-анкети пропонують респондент(к)ам винагороду. Це
може бути певна знижка або поповнення мобільного рахунку. Більш того,
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зараз існують сайти, на яких респонденти(ки) можуть реєструватися,
вказуючи свою соціально-демографічну інформацію та згодом їм будуть
пропонуватися анкети, за проходження яких вони будуть отримувати
накопичувальні бали, які потім можна буде обміняти на подарунок, але така
можливість вільно брати участь в опитуваннях вплинула на те, що деякі
респонденти(ки) почали приєднуватись до усіх можливих досліджень, тим
самим деформуючи релевантну вибірку.
Також дуже важливу роль грає дата та час, коли дослідники(ці) роблять
розсилку з опитуванням. Найсприятливіший час для розповсюдження анкети
– початок робочого тижня у першій половині дня. У цей період люди
налаштовані на працю та комунікацію, тому проходження анкети буде
сприйматися як одна з робочих задач. Надсилання анкети у вихідні дні не буде
ефективним хоча б через те, що частина населення робить собі детокс від
інформаційного потоку з Інтернету, і тому людина не може стати
респондентом(кою) дослідження. Тому період розповсюдження анкети має
безпосередній вплив на кількість залучених респондентів [Божицька, 2017].
Релевантність відповідей респондентів(ок) є однією з ключових
складових успішності та корисності опитування, адже неправдиві або
рандомні відповіді призведуть до отримання недостовірних результатів. Один
з основних недоліків онлайн опитувань при врахуванні релевантності –
відсутність особистого контакту та контролю інтерв’юером відповідей
респондента(ки). Через низку причин, респонденти(ки) користуються тим,
що їх відповіді ніхто не контролює та дають неправдиві відповіді. Такі анкети
під час перевірки результатів та виявлення фальсифікації вважаються
недійсними. В умовах офлайн-опитувань бригадири(ки) дають завдання
інтерв’юерам(кам) на перероблюванняв таких анкет. Так само і під час
проведення онлайн-досліджень: якщо опитування не набирає потрібної
кількості дійсних анкет із релевантними відповідями, то дослідники(ці)
будуть змушені проводити додаткову хвилю із опитуванням задля
відповідності до вибірки [Сидоров, 2006].
Щодо проведення онлайн-опитувань в умовах воєнного стану, то зараз
цей метод, напевно, є найзручнішим та реальним у проведенні для
українських соціологів. Бойові дії та небезпека, масова міграція та інші
причини, які ускладнюють дослідникам залучення респондентів(ок) до
досліджень, зупинили проведення десятків соціологічних та маркетингових
опитувань, які мали відбуватися віч-на-віч з респондентом(кою). Онлайндослідження водночас набули значних переваг та стали застосовуватись для
опитування людської думки в умовах війни. Соціологічні групи “Рейтинг” та
“Gradus” продовжили свою роботу та продовжують надавати суспільству
статистичну інформацію зі своїх опитувань. Метод, який найчастіше зараз
застосовує “Рейтинг” – CATI-опитування [Соціологічна група "Рейтинг"], в
той час як “Gradus” збирає інформацію у онлайн-опитуваннях [Соціологічна
група "Gradus"], які базуються у спеціальному додатку. Групи формують свої
вибірки так, щоб вона максимально репрезентативно зобразила думку
респондентів за певними ознаками, тому зараз вибірки складаються з близько
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1000 респондентів. Як і у довоєнний час, соціологічні групи пропонують
нагороду за участь у дослідженні, що підвищує мотивацію респондентів стати
учасником опитування.
Війна в країні дійсно вплинула на українську соціологію, але завдяки
спроможності реалізовувати опитування дистанційно, соціологічні групи
продовжують збирати інформацію від респондентів. У порівнянні з життям до
повномасштабної війни, зараз онлайн-опитування стали однією з небагатьох
можливостей для опитування людей. Результати опитувань, які зараз надають
соціологічні групи, допомагають суспільству зрозуміти настрої та ціннісні
орієнтири населення, саме тому робота соціологів у часи воєнного стану є
дуже важливою та цінною.
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Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення
російських військ в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року, Міністерство
освіти і науки України рекомендувало зупинити освітній процес у закладах
освіти всіх рівнів і відправити здобувачів освіти й освітян на двотижневі
канікули. За цей час частина території України опинилася під тимчасовою
окупацією, низка населених пунктів (Маріуполь, Чернігів, Суми, Харків, Буча,
Ірпінь та інші) стали ареною активних бойових дій. Понад 10 мільйонів людей
вимушені були покинути свої домівки, 3,9 мільйона з них виїхало за кордон.
Більшість із цих людей — жінки та діти. Згідно з даними ЮНІСЕФ, більш ніж
половина українських дітей — 4,3 мільйона з 7,5 — вимушені були покинути
свої домівки через війну. Станом на 28 березня внаслідок бойових дій 144
дитини загинули, понад 220 були поранені. 659 закладів освіти постраждали
від бомбардувань та обстрілів, 74 були зруйновані повністю [Назаренко,
2022].
З 14 березня освітній процес в областях, де безпекова ситуація це
дозволила, почав відновлюватися. Рішення про те, де й у якому форматі
проводити заняття, ухвалювали обласні адміністрації та заклади освіти. Учні
та студенти, які полишили свої домівки, змогли повернутися до навчання у
місцях тимчасового перебування — як в Україні, так і за кордоном. Освітяни,
які мали змогу працювати, мали право робити це з будь-якого місця в межах
країни або поза нею.
У регіонах, які приймали внутрішньо переміщених осіб, заклади
дошкільної та середньої освіти стали прихистком для людей, які потребують
тимчасового житла. Їх розміщували в гуртожитках закладів професійнотехнічної та вищої освіти. У школах і дитсадках відбувався збір, сортування та
розподіл гуманітарної допомоги.
Провідний соціолог відділу методології і методів соціології, Інститут соціології
Національної академії наук України
2 Педагог-організатор, заклад загальної середньої освіти «Базилівщинська гімназія
Машівської селищної ради Полтавської області»
3 Викладачка фортепіано, комунальний заклад «Одеський фаховий коледж мистецтв імені
К. Ф. Данькевича»
1
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Міністерство освіти і науки України, громадські організації, освітні
компанії, школи, університети, коледжі, дитячі садки й позашкільні заклади,
а також усі небайдужі громадяни докладали чимало зусиль для того, щоби
навчальний процес не переривався. Було впроваджено низку інструментів
для дистанційного навчання; крім того, як педагоги, так і учні й їхні батьки
могли отримати інформаційну та психологічну допомогу [Дистанційні
платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної
інформації].
Ось лише кілька прикладів таких освітніх ініціатив.
— 14 березня стартував проєкт «Навчання без меж» для учнів 5–11-х
класів, створений спільно Міністерством освіти і науки України та
Міністерством культури, а також українськими телевізійними каналами й
онлайн-платформами. У межах цього проєкту транслюються відеоуроки, на
кожен день заплановано окремий предмет. Реалізується він на базі
всеукраїнського розкладу занять для учнівства 1–11-х класів, що проходять
онлайн, де уроки також доступні у записі.
— 14 березня побачив світ ще один проєкт — «Дитсадок онлайн»,
організований зусиллями ЮНІСЕФ та МОН, з розвивальними відеозаняттями
для дітей 3–6 років.
— Компанія «Всеосвіта» вже в перші дні війни опублікувала звернення
до вчителів («Освітяни, ви маєте особливий дар!»), організувала цикл
вебінарів від провідних українських педагогів, методистів, психологів та
правників, ініціювала конкурс малюнків «Війна очима дітей» та
запропонувала серію патріотичних розробок (плакати співпраці «Наші
герої», «Сильний народе незламної країни» та ін.).
— Дистанційні школи («Оптіма», “Liko Education Online” та ін.) відкрили
безоплатний доступ до своїх навчальних матеріалів.
— Книгарня “Yakaboo” надала безоплатний доступ до книжок у
мобільному додатку.
— Продовжувала працювати започаткована в грудні 2020 року
платформа «Всеукраїнська школа онлайн» — ресурс для змішаного та
дистанційного навчання учнів середніх і старших класів з уроками й
методичними матеріалами, що відповідають державній програмі.
Навчальний контент платформи містить уроки з 18 основних предметів:
українська мова й література, фізика, хімія, біологія, географія, всесвітня
історія, математика, англійська мова тощо. Станом на кінець березня до
«Всеукраїнської школа онлайн» долучилися користувачі з більш ніж 130
країн.
— Громадська організація «Смарт Освіта» запустила проєкт
«Пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей та підлітків». Прикметно, що ці
зустрічі проводять учителі не лише з України, а й з інших країн світу, зокрема
Канади, Італії, Румунії, Португалії, Індії, Японії. Мови заходу — українська та
англійська.
— Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
анонсував проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму та
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Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва (в онлайнрежимі). Перший захід має відбутися в травні 2022 року, другий — у червні.
Працюють дистанційні курси: «Математика в природі», «Природничий
лекторій», «Лекторій для юних хіміків». Також пройшов відбірковий тур для
української команди на фінал Міжнародного конкурсу комп’ютерних
проєктів “Infomatrix”.
Неабияку мужність, відданість справі та креативність виявляють і самі
вчителі. Наприклад, директорка харківської школи № 10 Людмила Таболіна
облаштувала в приміщенні своєї школи сховище (для людей, що мешкали в
будинках без підвалів), пункт гуманітарної допомоги, їдальню. Пані Людмила
стала також волонтеркою Фонду вільних та небайдужих, допомагаючи
вивозити людей з гарячих точок Слобожанщини. Інша харків’янка,
викладачка української мови й літератури Лідія Насонова, консультує
закордонних викладачів з питань адаптації українських дітей-біженців та веде
дистанційний курс із креативного письма. Вінничанин Владислав Качур
(викладач англійської та німецької мов) став одним з координаторів
евакуаційного центру, відкритого на базі своєї школи. Пан Владислав формує
запити від військових, від дитбудинків та лікарень, перекладає ці запити на
англійську й відправляє до міжнародних організацій. До перекладу він також
залучає своїх учнів. Переможець “Global Teacher Prize Ukraine”* Артур
Пройдаков організував курси з української мови для переселенців у Коломиї.
Учитель історії і правознавства Олександр Чучаєв (м. Благовіщенське
Кіровоградської області) служить у лавах ЗСУ та проводить закриті лекції з
історії України. А ще він планує відкриту лекцію під назвою «Україна: як
починається нове життя». Вчителька громадянської освіти Ганна Бут з
Мелітополя щодня разом із донькою виходить протестувати проти російської
окупації на головну площу міста. Хімік Гліб Репіч (Київ) записує ролики про
те, як уберегтися від хімічної та ядерної загрози, та викладає їх на своїй
сторінці в тіктоці, а Павло Віктор (Одеса) записує уроки з фізики та розміщує
їх на своєму каналі в ютубі [Смолько, 2022].
Творчий колектив “Unique School” (Київ) створив низку захопливих
презентацій про структуру Збройних сил України. Учні могли дізнатися,
зокрема, про Сухопутні війська, Повітряні сили та Сили спеціальних операцій
ЗСУ. У школі також ввели курс під назвою «Супергерої безпеки. Інструктаж
для дітей в умовах війни» [Хіжінська, 2022].
Викладачі мовної школи “Green Forest” запустили безкоштовний курс
“Wartime English“, музичні уроки “Make Music Not War” та серію розмовних
клубів, кошти за участь у яких перераховуються на потреби української армії.
Низку ідей для онлайн-уроків запропонували й утілили в життя автори
цього матеріалу. Це, зокрема, відеолист солдату від учнів Базилівщинської
гімназії, презентацію «Традиції та обереги моєї родини», флешмоб
*Це щорічна національна премія для вчителів — агентів освітянських змін. Премія
покликана відзначити досягнення вчителя — і не лише щодо своїх учнів, а й щодо
суспільства, а також підкреслити важливість професії педагога в Україні.
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«Безстрашні українці» — “Fearless Ukrainians” та ін. Учасники вищезгаданого
флешмобу мали коротко розповісти українською та/або англійською мовами
про тих українців, які, на їхню думку, відзначилися мужністю й героїзмом. До
переліку ввійшли: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Олена
Теліга, Ліна Костенко, Василь Стус, Олекса Тихий, Валерій Марченко, герої
Небесної Сотні, воїни АТО/ООС, медики, волонтери, бійці територіальної
оборони й звичайно ж, українська армія.
Безперечно, кожен учитель, який навчає дітей в часи воєнного
лихоліття, міг би поділитися своїм досвідом та своєю історією. У поданому
матеріалі міститься лише невеличка частина з них. Тому завданням нашого
подальшого дослідження буде проведення інтерв’ю з учителями шкіл /
вихователями дитсадків з різних областей України.
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Глобалізація соціуму сьогодні є однією з надважливих та складних у
побудові базових, технологічних систем, які визначають настрій та вектори
направлення різних сфер. Таким напрямом є комунікаційний процес, що
репрезентує різні модифікації, які й вибудовують універсальну конструкцію
політичних відносин у великих та малих групах, у різних об’єднаннях,
співтовариствах, групах тиску, суспільствах різного типу.
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
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Зважаючи на складність системи та упереджень присутніх у кожній з
груп, комунікація застосовується на усіх етапах систематизуючих механізмів
та переговорних процесах. Цей важливий метод використовується
безпосередньо також при конфліктній ситуації різного характеру.
Говорячи про міжнародні конфлікти, можна стверджувати той факт, що
вони є традиційно дестабілізуючими факторами світової політики, що
змінюють саму природу конфліктів через зміну політичної структури світу.
Поняття «міжнародного конфлікту» є досить дискусійним серед
трактування науковцями. У найбільш загальному змісті міжнародним
конфліктом вважають відносно відкриту для сприйняття соціально-політичну
взаємодію двох або більше організованих елементів системи міжнародних
відносин, що у своїх діях мають певні переваги при виборі політичних
альтернатив. Учасник конфлікту (держава) ставить мету, що вважає
досяжною для себе, але не для супротивника (тобто мети учасників).
Учасники конфлікту мобілізують усю енергію для досягнення цієї мети й
представляють „супротивника як якийсь бар’єр на даному шляху. Учасники
конфлікту розглядають один одного як джерело погрози/шкоди своїм
інтересам і/або цілям [Тихомирова, с. 261].
Розглядаючи конфлікти, які виникають через суттєві порушення,
спираючись на зону їх впливу та різносторонні фактори першочергових
причин, виокремлюються зовнішньо- і внутрішньополітичні конфлікти, які
супроводжуються подалі, і обумовлюються розподілом на інші суміжності, що
викликає появу нових спектрів криз і суперечностей. Описуючи фактори
одних
із
таких
міжнародних
конфліктів,
які
виникають
на
зовнішньодержавному рівні між двома опонентами, такі кризи являються
типом „балансування на межі війни”. У семантиці даного виразу конфліктна
ситуація відображається висуненням однією державою вимог до іншої,
сподіваючись, що супротивник швидше поступиться, ніж боротиметься.
Інший метод, яким керуються супротивники в боротьбі за особисті
першочергові цілі, як зазначає Р. Лебоу, являється „виправдання ворожості”.
Дане поняття застосовується, насправді, досить «слизькими» кроками та
шляхами до досягнення мети. Головна суть ворожість та виправдання,
антонімічні сполуки, які звучать абсурдно в одному рядку. Характер
обернення власних провокаційних дій проти опонента, створюючи одночасно
провокацію та захисний бар’єр від потенційної держави супротивника, щоб
висвітлити ситуацію, яка склалася неприйнятним чино для потенційної
аудиторії, на яку налаштована провокація, та трактувати свої вимоги. Так
чинив Гітлер у свій час, а сьогодні цей метод і тактику використовує рф
[Примуш, с. 102].
Сьогодні ми бачимо факт міжнародного втручання не тільки в
міждержавні, але і у внутрішні конфлікти під егідою вирішення, сприяння.
Таким чином, відбувається інтернаціоналізація внутрішніх конфліктів, що
набувають міжнародного виміру; неправомірне втручання в внутрішні
процеси іншої держави з персональними цілями. Саме такими поняттями
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керується росія у своїй пропаганді до власного населення, розгортаючи війну
в Україні.
Зважаючи, що у сучасності тема міжнародних конфліктів є досить
специфічною та її трактування повинно бути обумовлене положеннями
міжнародного права, досить дивно створюється конфліктогенний потенціал,
що провокує собою тенденцію ускладнення інших дотичних проблем, які
доволі часто не помічаються з першу, а потім набирають колосальних обертів.
Таким чином – спричиняють збільшення регіональних, локальних,
державних та інтернаціональних проблем. Зважаючи на положення, які
визначають розмір, характеристику та визнання наявності конфлікту, можна
зазначити той факт, що досі достеменно це не кваліфікується, адже зміни та
методи, які використовуються, реформуються, розширюються та підлягають
новим проявам агресії є порушеннями, чи то маскуваннями під егідою
ідеологічних приводів. Сучасні міжнародні конфлікти становлять загрозу не
лише потенційним країнам-учасника, але й інтернаціональним відносинам,
провокуючи серйозну загрозу в умовах глобалізації міжнародних відносин у
системі.
За міжнародним положення Статуту ООН виділяються дві категорії
міжнародних конфліктів – ті, що загрожують міжнародному миру та безпеці і
ті, що не мають ознак загрози. За ступенем інтенсивності, у свою чергу,
поділяються на мирні та збройні міжнародні конфлікти. Найчастіше термін
«міжнародний конфлікт» супроводжується визначенням «збройний», таким
чином позначається одна з найгостріших проблем міжнародних відносин –
війна. Зокрема в Женевських конвенціях 1949 р. міжнародний збройний
конфлікт визначається як оголошена війна. Таким чином ситуація, що
виникає між державами та супроводжується втручанням збройних сил, навіть
якщо одна із сторін не визнає цього стану має одну назву – війна. При цьому
тривалість та кількість жертв конфлікту не впливає на визначення його
збройного
характеру.
Для
міжнародного
збройного
конфлікту
визначальними є факт порушення державного суверенітету посередництвом
збройного втручання та вихід конфлікту за межі окремої національної
держави [Щедрова, с. 45].
Таким чином, за міжнародними положеннями, конвенціями, ми
визначаємо ситуацію в Україні як оголошеною війною росії проти України.
Для вирішення даного конфлікту існує уявлення про переговори як засіб
досягнення миру, що обумовило нові тенденції у теорії і практиці переговорів.
Провідним інструментом переговорів виступає політична комунікація, мета
якої – сприяння найбільш лояльному вирішенню проблем конфлікту.
Сьогодні переговори стають постійним, тривалим і універсальним
інструментом міжнародних відносин. Така політична комунікація за умов
конфлікту укріплюється в позиціях, але результат комунікації для вирішення
конфлікту залежить безпосередньо від представників, їх тактик та цілей, які
вони переслідують.
На даний момент переговори щодо врегулювання ситуації в Україні
ведуться кожного дня на різних державних та національних аренах,
цивілізований світ налаштований на мирне рішення щодо закінчення війни,
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розпочатої в Україні. Не можна заперечувати того факту, що сучасний світ
дотепер не зіштовхувався з подібною агресією, і як вийти з цієї ситуації з
найменшими втратами – достеменно невідомо. Тому політична комунікація
між країнами вибудовується кожного дня для підтримки та в пошуках
найменш загрозливого методу вирішення.
У свою чергу комунікація ведеться і з країною агресором, проте, як
зазначив міністр Кулеба, росія веде досить екстриміські методи у внутрішній
політиці та на міжнародній арені.
Сучасне життя змінилося і разом з цим змінюється міжнародні системи,
змінюються методології, відбувається перебудова, залишається базис, на який
спираються у пошуках відповідей та пояснень, повертаючись до моменту,
коли певні способи не давали розбіжностей і працювали на загальних засадах.
Міжнародна система створювалась і досягала удосконалення роками,
розробка деталей та принципів, засад формування та положень. Бути
готовими мало б бути основною задачею для міжнародної політики, зараз ми
спостерігаємо зміни та перебудову минулих надбань.
Разом з тим було би помилкою думати, що сьогодні вже існує якась
загальна теорія переговорів, частиною якої була би теорія міжнародних
переговорів. Скоріше можна говорити лише про існування визначених
теоретичних основ аналізу і ведення переговорів. І не тільки тому, що
переговори не займають самостійного місця в рішенні міжнародних проблем.
Вони не являють собою цілі, а є лише одним з інструментів її досягнення.
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Актуальність. Російська агресія проти України попередньо
супроводжувалася інформаційною підготовкою, що мала на меті
обґрунтувати необхідність військових дій. Вимоги Російської Федерації, що
озвучувалися перед війною містили також положення щодо НАТО, тому
частина підготовчого агресивного дискурсу також стосувалася країн Заходу.
Оскільки це не перша агресивна кампанія Росії, то потрібно загалом дивитися,
як агресивний дискурс розвивався протягом усього правління Путіна,
починаючи з 2000 року. 2000 рік – це також рік появи сайтів найбільших
онлайн-медіа, які зараз прийнято вважати провладними в Росії – РИА
Новости (відомі своєю статтею «Що нам потрібно робити з Україною?») та
Комсомольська правда.
Матеріали з цих видань є корисним джерелом інформації про розвиток
провладного дискурсу щодо України та Заходу. Ми вирішили з’ясувати, яка
була динаміка цього дискурсу. Зокрема нас цікавило, наскільки цей дискурс
синхронно змінювався з початком агресивних дій Росією у 2014 та 2022 роках.
Також важливим є питання, наскільки динаміка агресивного дискурсу щодо
України відрізняється від динаміки агресивного дискурсу щодо Заходу.
Данні. Для проведення дослідження було використано масив статей з
сайтів РИА НОВОСТИ та Комсомольская правда за 2000-2022 роки. Загалом
обсяг аналізованих статей становить 233 624, з яких 30 463 припало на перше
видання і 203 161 на друге. Статті були зібрані за допомогою пакету newspaper
у програмному середовищі Python. Для формування вибірки статей
використовувався метод снігової кулі, за якого ми збирали у масив ті статті, на
які були гіперпосилання у інших статтях. Використання цього методу
обумовлене тим, що нам невідома повна структура сайтів цих видань.
Методологія. За основу методу дослідження було взято модель
глибокого
навчання
SentenceBert
[Reimers,
2019].
Ця
модель
використовується для задачі виявлення парафразу. Для навчання такої
моделі потрібно підготувати датасет, де будуть пари речень та мітки (0 чи 1),
які позначають чи є ці два речення однакові за змістом.
Ми для підготовки датасету взяли ідею, що покладена в основу моделі
векторного представлення слів word2vec. Її навчання засноване на аналізі
близькості розташування слів у реченні. Якщо слова знаходяться поруч, то
модель вважає їх близькими за змістом, якщо далеко – то далекими [Mikolov,
2013]. Ми вирішили, що речення, взяті з різних статей, будуть мати мітки 0, а
для речень з однієї статті ми проставили мітки більше ніж 0, але не більше ніж
Аспірант факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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1 в залежності від близькості речень у тексті (рахували по формулі 1/(кількість
інших речень між цими двома реченнями в тексті + 1)).
Також важливим було зафіксувати ембеддінги дат для цих текстів. Тому
датасет було збагачено також парами дата-речення (якщо це речення було в
тексті за відповідну дату, то ставили мітку 1, якщо ні – 0) та парами дата-дата
(мітки ставили за принципом 1/(різниця у днях між датами)).
Такий датасет (ми створили близько 1 мільйона пар речень і дат)
дозволив нам натренувати модель ембеддінгу, яка потім для кожного інпуту
тексту чи дати може повертати 768-вимірний вектор значень. Цей вектор
позначає позицію тексту чи дати в смисловому просторі російських
пропагандистських ЗМІ. Використовуючи ці вектори ми можемо виміряти
косинусну дистанцію між текстами та датами і таким чином сказати, які
смислові наративи в російських ЗМІ є близькими і для яких дат вони більш
характерні.

Рисунок 1. Архітектура моделі SentenceBERT та наші модифікації ції архітектури
(червоним)

Виклики. Такий підхід дозволяє вирішити цілий ряд методологічних
проблем, пов’язаних із вивченням динаміки дискурсу та можливостями
використання векторних представлень для аналізу текстів. Головною
перевагою є те, що така методологія дозволяє швидко і автоматично
проаналізувати великий масив даних без ручного кодування. Також
важливим є те, що на відміну від моделей ембеддінгів слів (уже згаданий вище
word2vec) ця модель робить вектор не для кожного слова окремо, а для цілого
речення чи тексту. Тобто ми можемо такою моделлю кодувати складні
концепції, які описуються цілим реченням. Додавання в масив даних пар з
датами дозволяє нам також виявити близькість концепцій до певного часу, що
є основним інструментом виявлення саме динаміки дискурсу.
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Недоліком такого підходу є те, що він гірше фіксує специфічні зміни чи
коливання, а також дуже залежить від кількості даних для навчання. Через це
межі між концепціями «розмиваються». Специфіка методу призводить до
того, що загалом схожими визнаються ті концепції, які часто поруч фігурують
в одному тексті. Тому не дивно, що модель не буде принципово відрізняти
концепцію «денацифікації України» і «недопущення України в НАТО», якщо
вони згадуються одночасно – з точки зору моделі це одна концепція.
Гіпотези. Основними гіпотезами, які ми хотіли перевірити під час
аналізу були наступні:
- Агресивний дискурс передує агресивним діям;
- Агресивний дискурс щодо України є синхронним з агресивним дискурсом
щодо Заходу.
Результати. За натренованою моделлю ми зробили ембеддінги для
цілого ряду фраз-наративів, типових для російської пропаганди, що
стосуються України та НАТО і подивилися на їх динаміку. Для цього ми для
кожної фрази виміряли її косинусну дистанцію з вектором року і наклали на
графіки нормалізовані значення.
З нашого аналізу випливає, що більшість наративів мають схожу
динаміку. Ключовим у цій динаміці є 2014 рік, у який різко виросла
інтенсивність антизахідної та антиукраїнської риторики. Це підтверджує
нашу гіпотезу про синхронність цих риторик в російських пропагандистських
ЗМІ. У той же час не можна сказати, що риторика набагато сильніше
випереджала початок бойових дій.

Рисунок 2. Динаміка антинатівських наративів

До 2014 року не було суттєвого росту антинатівських наративів у
російських ЗМІ. Починаючи з 2014 року динаміка таких наративів постійно
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росте, що може інтерпретуватися як інформаційна підготовка Росії до
зіткнення з блоком.

Рисунок 3. Динаміка антиукраїнськи наративів

Антиукраїнські наративи вперше посилилися в 2004-2005 роках, під час
Помаранчевої революції. Але тоді це посилення не було настільки сильним як
у 2014 році. Парадоксально, що в 2014-2015 роках був пік наративу про «братні
народи», після цього періоду він продовжує зменшуватись. Також примітно,
що посилення антиукраїнських наративів відбулось також у 2020 році, що
можна розцінювати як початок підготовки до нового витка агресії проти
України.

Рисунок 4. Динаміка інших пропагандистських наративів
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Цікаво, що у більшості випадків пропагандистські наративи протягом
2000-2013 року не зростали. Однак це не стосується тези про бажання заходу
ослабити Росію, яка від самого початку правління Путіна посилювалася і
досягла свого піку в 2014 році, на якому приблизно і продовжує знаходитися і
до сьогодні.
Висновки. У динаміці агресивного дискурсу щодо Заходу та України
ключовим є 2014 рік – рік початку агресії проти України. Але при цьому
російська пропаганда водночас позиціонує це як боротьбу за вплив із Заходом
і це чудово демонструє синхронність антизахідної і антиукраїнської
пропаганди. Для перевірки гіпотези щодо передування інформаційної
підготовки агресії нам потрібно назбирати більший масив даних, який би
дозволив зробити помісячну динаміку наративів. Агрегація даних до року
погано дозволяє це робити (тільки якщо ця підготовка тривала роками). Ми
плануємо удосконалити цей аналіз у наступних публікаціях.
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In parallel with the individualisation of religious beliefs, there is a
‘communitarisation of religious life’ [В УКУ соціологи…, 2016] evident due to
Ukrainian immigrants’ communities abroad. Immigrants could come to churches
when asking for economical help only, but, after receiving what they expected, they
could stay there and be united, or leave the church while hating the whole diaspora
because of its parishioners [Oleinikova, 2016: 57] – for reasons of cultural and social
nature mostly. During the current war that Russia has started in Ukraine, there are
many statements and reports on church helping refugees in Ukraine and abroad [It
is time…, 2022; The 150,000 Ukrainians…, 2022; Звернення до російських…,
2022; У єпархіях УПЦ…, 2022]. Accordingly, the moral image of churches – as
well as their ‘old’ and ‘new’ parishioners – becomes important because of
understanding the need to maintain an idea of benefits of conforming to the norms
and values of some religious communities.
The ‘cultural world map’ [WVS Database, n.d.] divisions include the one on
religious grounds, and the authors of this mapping method have already noted the
differences in values, which were more significant concerning the same religion’s
representatives in different countries than concerning different religions’
representatives within the same country [Welzel, 2005]. However, the question is
what norms and values the churches and immigrants would like to comply with
and really are complying with, regarding the possibility of accumulating and
converting ‘goodness’ into other forms of capital, as well as both the moral
implications of political / economic agenda [Kane, 2001; Ratnapala, 2003;
Ahlstrom-Vij, 2021] and the political / economic implications of religious agenda
[Чи зрозуміли ЛГБТ…, 2020; Siedlecki, 2021; 67% українців вважають…,
2021]. From the very beginning of my early research period, I have been studying,
teaching, and researching issues related to the moral regulation of behavior. And I
was attracted by the idea of considering morality as capital, which implies the idea
of the benefits of conforming to the norms and values of a particular community.
The political and economic importance of moral capital is both the long-recognised
[Valverde, 1994; Trager, 2005; Brown, 2006] and non-losing popularity [Acs, 2015;
Моральний капітал та…, 2016; Wódka, 2017; Wang, 2018] kind of topic, and it
Ph.D. in Sociology, Assistant Professor at the Department of Social Structures and Social
Relations, Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
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exists not only in the imagination of scientists, but also in everyday life. But whom
should immigrant share arising difficulties with?
Usually, while planning to change their country of residence, people try to
prepare themselves for the ‘culture shock’ experience, and a typical preparatory
practice is to find out the stories of other immigrants about the desired place of
world. These stories can even entirely replace culture shock, or lead to a decision
not to migrate at all. They can be gleaned from the art, literature, scientific articles,
reports of civil organisations, interviews in the new media, etc. That is, we are
dealing with many stories created by different actors in different conditions and for
different purposes. As a person related to both science and literature, I know for
sure: the life difficulties that are ‘profitable’ to present in poetry or fiction will not
necessarily look ‘profitable’ when talking with scientists. Therefore, from a broad
perspective, it would be interested to find out the difference in immigrants’
storytelling of moral encounters depending on the different contexts of the
production and dissemination of stories. Based on a narrower perspective, we
should consider the stories from electronic media, social networks, blogs, Internet
forums, etc. – they are quite accessible, understandable, and popular sources for
obtaining and replenishing knowledge about the immigrants’ living in different
countries.
Such stories are poured into news in the traditional media, personal contacts,
public discussions, etc. The presented both ‘moral reasoning’ and ‘moral actions’
[Kang, 2010] always depend on perception of these stories. This can be seen even
in a single example of a materials’ collection with the hashtag ‘(e)migrant
confession’ in one of the popular Ukrainian socio-political media, OBOZREVATEL
[сповідь емігрантки, n.d.]. The emigrants’ confessions published from 2015 to
2018 contained hidden formulas of a life course with various agents of ‘politeconomy of time’ [Golikov, 2019: 17] and subjectively significant events. Emigrants
are presented to have ‘run from’ and ‘run to’ various rhythms of life and
communication, agents, whom they (did not) want to share time with, and ways of
spending time, which the media emphasised the socio-structural framework for.
Also, we met the commercialisation of time and commemoration of emigration:
while people accumulate memories about an unthinkable set of events, ‘the
moment’ is valued as a statement of a certain interaction network’s presence, and
emigrants’ confessions were provided with such photographs. Throughout them,
being designed for external consumers, the memory of social relations was publicly
strengthened and transmitted – there is such a memory that is both personally and
medially beneficial for presentation of emigration. Specifically in that case, religious
institutions did not appear as a background or destination for immigration – they
did not appear at the photographs at all. But in general, religious institutions are
considered both unifiers of immigrants and reliable mediators for them – even
more so if the immigrants’ groups are recognised as non-typical, high-risk
(regarding human rights violations), and hard-to-reach ones [Фітісова, Жінкиіммігрантки…, 2019]. Everything related to religion and / or faith is just a
sensitive topic, as the attitude towards (non-)religious / (non-)believing people is,
because we should take into account possible fears and prejudices on both sides.
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Immigrants' practicing of religion / believing may involve not only attending
church or religious organisation meetings, but also making decisions about both
adherence and exclusion of churches from personal lifestyles. As a result,
sociologists have begun to talk about selective religiosity [Соціологія релігії у…,
2010], that may be accompanied by systematic ritualism, but the observance of
religious precepts is practiced in daily activities only partially (or not at all), and
secular religiosity, that replaces emotional involvement with the perception of
native religion as ordinary ‘philosophy’ / ‘worldview’ / ‘historical phenomenon’
[Яроцька, 2016]. It would be typical for immigrants to hear and accept positive
sentiments concerning such kinds of religiosities, which are the substitutes for
affiliative or institutional religiosity – the one with involvement in formal and
informal activities of religious communities and organisations, joint volunteering
and cooperation, building close and stable social connections with them.
For example, in Poland and Greece, ‘a significant number of respondents
consider the church community of the Ukrainian Greek Catholic Church to be a
semi-formal immigrant organisation. With the help of such organisations, certain
social networks of immigrants are formed, that influence the choice of friends, the
way of spending free time (in a kind of ‘entertainment clubs’), as well as organising
mutual assistance in employment, housing, etc.’ [Ровенчак, 2012: 82]. And let's
also take a look at Australia and Ukraine cases, because immigration to Australia
was called an almost ideal option for Ukrainians if comparing to immigration to
other countries [Куди емігрувати з…, 2022]. The largest groups of immigrants in
Australia have been ones from the United Kingdom, New Zealand, China, India, the
Philippines and Vietnam [Raymer, 2016]. Immigration to Ukraine itself has been
hardly an ideal option for residents of any countries, and most of all it attracted
mainly post-Soviet countries’ people – from Russia, Moldova, Azerbaijan, Armenia,
Georgia, Belarus and Uzbekistan [Фітісова, Жіноча…, 2019]. Even if we only pay
attention to the above-mentioned ‘cultural world map’, being created according to
the World Values Survey data, we see that there are significant distances between
the countries listed. Also, I want to underline that the values of immigrants can be
found somewhere on the halfway between the values in the country of their origin
and the values in the country of their arrival [Norris, 2012]. The ‘cultural world map’
gives a simplified view of morality in different countries, but it is already obvious
that selective and secular religiosity might be more ‘profitable’. Therefore, a deeper
and more specific analysis is needed for getting more information on what
difficulties could hypothetically be expected by immigrants, what moral difficulties
immigrants actually mention, what frames are built, what are the differences
between difficulties and framing in different groups of immigrants, what are the
differences between moral capital of host religious communities as well as between
religiously affiliated immigrants, etc. It is possible to imagine this world without
discussing morality, without mediation, and without mobility, but only imaginary
people can live in it.
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столиця», 2022.

Протягом XXI століття темпи міжнародної міграції стрімко зростають,
Міжнародна організація з міграції зазначає про збільшення кількості осіб, що
переїхали на постійне проживання до іншої країни, з 173 мільйонів у 2000
році до 281 мільйону осіб у 2022 році [McAuliffe, 2021: p. 10]. Такі тенденції
ведуть до актуалізації досліджень, спрямованих на розгляд цієї соціальної
групи, виявлення особливостей процесів адаптації, переїзду, інтеграції в
суспільство країни-реципієнта, огляд проблем, з якими зіштовхуються
мігранти, негативних феноменів, що можуть виникати спільноті-реципієнті,
формування переліку допомоги, якої потребують мігранти. Окремим
напрямком таких досліджень є розгляд міграції як процесу, що складається з
декількох етапів. Такий підхід дозволяє простежити переїзд індивіда від
моменту появи ідеї про зміну місця проживання до утвердження на
місцевості, адаптації до проживання в новому суспільстві. Поширеним є
розгляд міграції як такої, що складається з трьох етапів. Такої стратегії
притримуються Деніш Бугра та Метью Беккер, пропонуючи аналізувати такі
етапи: (1) прийняття рішення про переїзд та підготовку до нього, (2) переїзд,
(3) постміграційний, інтеграцію в соціальне та культурне поле країни
реципієнта [Bhugra, 2005]. За таким же принципом аналізує міграцію і Діана
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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Драхман [Drachman, 1992: p. 68]. Дещо інакшу трьохетапну модель
розглядають Агнес Тот-Бос, Барбара Віссе та Клара Фараго, за пропонованою
ними теорією остання стадія це зворотна міграція або переїзд до третьої
країни. Науковці наголошують на тому, що ця стадія властива лише окремим
індивідам, та не є загальною характеристикою будь-якого міграційного
процесу [Toth-Bos, 2019: p. 26]. Я більше схиляюся до розгляду міграції за
першою з наведених схем. Адже реміграція та переїзд в третю країну є скоріше
не останньою стадією переїзду, а початком нової міграції, що також
передбачатиме проходження усіх зазначених етапів. Окрім цього пропоную
дещо поглибити розуміння утвердження на місцевості та розділити його на
дві окремі стадії – адаптацію та діаспоризацію. Нижче розглянемо кожен з
етапів та його складові.
Як зазначала вище, першим етапом вважається прийняття рішення про
переїзд та підготовка до нього. На цьому етапі відбувається формування
початкової стратегії міграції та очікувань. Індивід обирає країну для переїзду,
серед факторів, що можуть стимулювати його до вибору тієї чи іншої країни
можу виділити, зокрема, такі: наявність досвіду перебування в країні
(тимчасового чи більш тривалого), чи проживають в цій країні друзі, родичі,
знайомі, перспективи працевлаштування, правові можливості та обмеження,
наявність відповідного культурного капіталу (освіти, знання мови тощо). Крім
цього обирається спосіб переїзду, його поступовість, залученість інших членів
родини / знайомих, пошук житла в країні-реципієнта та інші моменти, що
стосуються підготовчих заходів. Щодо формування очікувань важливо
розуміти, що від цього аспекту багато в чому в подальшому залежатиме
самооцінка мігрантом успішності зміни місця проживання [De Jong, 2000: p.
309]. Очікування можна розділити на декілька груп: очікування щодо власної
соціоструктурної позиції (рівень доходів, працевлаштування, доступність
благ, тощо), очікування щодо ставлення етносу-реципієнту (відсутність
дискримінації, мови ворожнечі, готовність вступати в самоцінні контакти
тощо), очікування щодо власного психологічно-емоційного стану. У випадку
успішного закінчення підготовчого етапу (індивід не скасував своє рішення
про міграцію) відбувається переїзд.
Переїзд як окремий етап міграції виділяю через труднощі, що можуть
виникати в індивіда та надалі впливати на адаптацію, задоволеність зміною
місця проживання. Зокрема, такі труднощі можуть бути пов’язані з перетином
кордону, оформленням документів, рухом транспорту тощо. Після переїзду
індивід потрапляє у стан маргінальності, що проявляється через
невизначеність позицій як і в соціокультурному просторі, так і в
економічному. Особливість такого стану полягає в тому, що він є динамічним,
лише тимчасовим перебуванням поза структурами суспільства, та поступово
переходить у процес адаптації. Проте деякі мігранти можуть зависати в ньому
протягом тривалого періоду часу, не переходячи до утвердження своїх
позицій в країні-реципієнті, в цьому випадку вже будемо говорити про
маргінальність як статичність та результат неуспішності процесу адаптації
[Nshimbi, 2009: p. 4-5].
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Наступним етапом міграційного процесу, в який входить індивід є
адаптація. Пропоную розглянути окремо адаптацію в різних сферах
суспільного життя – культурній, економічній, соціальній. Спільною рисою
адаптації в усіх цих сферах є необхідність вибору, зв’язки з якою країною
будуть переважати в індивіда в цій сфері. Тобто, що стосується культури, чи
буде рівною включеність мігранта в культурне поле країни реципієнта та
країни походження. В соціальній сфері – самоцінні контакти з індивідами з
якої країни переважатимуть, в економічній – до економічного поля якої
країни він буде інтегрований, чи зберігатиме працевлаштування в країні
походження, або ж замінить його на посаду в країні реципієнті.
Адаптація до культурного поля найбільш поширено розглядати крізь
призму вибору міжкультурних стратегій Джона Беррі (інтеграція, асиміляція,
сегрегація, маргіналізація [Berry, 2008: p. 330–331]), володіння мовами
(вміння застосовувати мову у всіх типах мовленнєвої діяльності), залученість
до культурного простору країни, споживання її культурного продукту,
встановлення / збереження групової ідентичності (культурно-територіальної
або культурно-політичної [Сміт, 1994: c. 31]). Адаптація до соціальної сфери
відбувається через два основні процеси – переутвердження кола контактів
мігранта та засвоєння ним норм суспільства-реципієнта, пристосування до
функціонування в його інститутах. Потреба переутвердження найближчих
контактів постає перед мігрантом через розширення його соціального кола,
приєднанням до нього індивідів та груп країни-реципієнта. Відповідно, якщо
серед самоцінних контактів індивіда будуть наявні представники як країниреципієнта, так і країни походження, ми можемо говорити про його
одночасне опосередковане соціальними зв’язками «перебування» в обох цих
країнах – про транснаціональність його життя [Carling, 2021: p. 4]. В
економічному полі адаптація відбувається через інтеграцію індивіда в
структури зайнятості, набуття певного рівня доходів, засвоєння професій, або
ж збереження економічних зв’язків, що були наявні до міграції.
Адаптація в кожній зі сфер не є відокремленим процесом, між ними
наявний взаємозв’язок. Наприклад, висока адаптація до мовного середовища
та верифікація рівня здобутої освіти можуть підвищувати шанси на
працевлаштування (адаптація до економічного поля), або навпаки,
неуспішність у культурному полі може ставати перепоною для обіймання
бажаних позицій в економічному. Проте успішність адаптації в одному з полів
не гарантуватиме успіхів в іншому, адже головну роль в можливостях
адаптації відіграють саме внутрішні правила кожного поля, інклюзивність
системи, відсутність поширеної дискримінації.
Наступним етапом міграційного процесу я пропоную вважати
діаспоризацію. Цей етап полягає в набутті мігрантом певних характеристик,
що дозволили б вважати його членом діаспори. Щодо цих характеристик
серед науковців відсутня одностайність. Наразі найбільш поширеними
підходами до розгляду діаспори є (1) віднесення індивіда до діаспори
відповідно до його походження та біографічних характеристик та (2)
зарахування до діаспори індивідів відповідно до їх самоідентифікації та
діяльності. Я схиляюся слідувати другому підходу і робити акцент саме на
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соціокультурних характеристиках індивіда. Тому про набуття членства в
діаспорі як соціальній групі ми будемо говорити у випадку, якщо він проживає
за межами своєї країни походження, підтримує культурну ідентичність з
країною походження [Brubaker, 2005: p. 5-6] та відчуває солідарність, єдність
з іншими членами діаспори. Цей процес виділяємо як окремий етап міграції,
а не як складову адаптації, через його необов’язковість для повноцінного
функціонування в країні-реципієнті.
Лише деякі з етапів, які ми обговорили вище, є обов’язковими
складовими міграційного процесу для кожного індивіда – це підготовчий
етап, безпосередній переїзд та набуття маргінальності (початку процесу
адаптації). Всі подальші етапи залежать від особливостей та успішності
попередніх. Та крім цього вони можуть бути перерваними зворотною
міграцією, або переїздом в іншу країну – продовженням міграційного шляху.
Якщо такий подальший переїзд не був спланований на першому етапі, то його
причиною у багатьох випадках буде саме неуспішна адаптація, нереалізація
очікувань від міграції, переважання втрат над здобутками. Як і зазначала
вище, я схильна називати такий переїзд не ще одним етапом чи фінальною
стадією міграції, а скоріше розглядати його як ознаку появи вже нового
міграційного процесу в індивіда. Адже такий переїзд, навіть у випадку
переїзду назад в країну походження, вимагає від індивіда проходження етапів,
які ми обговорювали вище, – прийняття рішення та формування очікувань,
безпосередній переїзд, адаптація та можлива діаспоризація у випадку
переїзду в третю країну.
Отже, при дослідженні міграції важливим є розгляд цього явища як
такого, що складається з декількох тісно пов’язаних між собою етапів:
прийняття рішення та підготовка до переїзду, безпосередній переїзд,
адаптація, діаспоризація. Такий підхід дозволяє повністю простежити зміни в
соціоструктурних позиціях індивіда, його ідентичностях, оцінках втрат та
здобутків, різницю між очікуваннями та ситуацією, в якій він опинився.
Відповідно, ми можемо робити висновки про причинно-наслідкові зв’язки
ситуацій та процесів в житті мігранта, прогнозувати рівень успішності його
адаптації, пояснювати інтенції до реміграції, сегрегації тощо, що дозволить не
лише повною мірою зрозуміти міграційні процеси в суспільстві, але й
сформувати належні заходи адресної допомоги мігрантам.
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У сучасному світі, характерними рисами якого є глобалізація,
мобільність і транснаціональні зв’язки, всесвітні діаспори відіграють все
вагомішу роль для країн власного походження. Це і формування позитивного
іміджу їхньої батьківщини за кордоном, відстоювання державних інтересів,
допомога співвітчизникам тощо. Однак актуальними стають запитання: чи
знають мешканці їхніх рідних країн про свою діаспору, чи цікавляться нею, з
яких джерел черпають інформацію та яке мають ставлення?
Міжнародна організація з міграції (МОМ) трактує поняття «діаспора» як
мігрантів або нащадків мігрантів, чия ідентичність та відчуття
приналежності, як реальне, так і символічне, були сформовані їхнім
міграційним досвідом та походженням. Вони підтримують зв’язки зі своєю
батьківщиною та один з одним на основі спільного відчуття історії,
ідентичності чи спільного досвіду в країні призначення [International
Organization for Migration, 2019: p. 49]. Отож важливим аспектом цієї великої
соціальної групи є усвідомлення свого походження та національної
тотожності незалежно від місця народження.
Щоб з’ясувати рівень обізнаності населення України про діаспору,
скористаємося результатами дослідження, яке відбулося за інціативи
Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного
університету
«Львівська
політехніка»
з
Фондом
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Центром Разумкова.
Аспірантка кафедри соціології, Львівський національний університет імені Івана Франка;
молодша наукова співробітниця, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з
діаспорою НУ «Львівська політехніка».
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Польовий етап відбувся з 3 по 9 серпня 2021 року в усіх регіонах України за
винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не
перевищує 2,3% [Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з
діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2021: с. 1].
Дослідження показало, що мешканці України не виявляють особливого
інтересу до питань, пов’язаних з українською діаспорою. Демонструють
зацікавлення тільки 23,5% опитаних (3,5% – дуже цікавляться, 20% – скоріше
цікавляться), натомість майже три чверті скоріше не цікавляться або взагалі
не цікавляться діаспорою. Статистичний аналіз свідчить, що рівень
зацікавлення залежить від регіону проживання. Зокрема відповіді мешканців
України показують, що на Заході та Центрі інтерес дещо вищий – 30,5% і 30%
відповідно. Натомість на Сході України тільки 11,8%, а на Півдні – 14,5%
[Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ
«Львівська політехніка», 2021: с. 7]. Такі цифри можемо пояснити тяглістю
української еміграції насамперед із західних регіонів України. Так, наприклад,
згідно з даними обстеження Державної служби статистики у 2017 р.,
найбільшу частку серед трудових мігрантів з України складали вихідці із
Заходу (69,3 %). Натомість з Центру – 9,2 %, Півдня – 8,6 %, Сходу – 6,8 % і
Півночі – 6 % [Державна служба статистики України, 2017]. Однак зазначимо,
що результати дослідження відображають стан громадської думки українців
до періоду повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Припускаємо, що у зв’язку зі стрімким зростанням кількості біженців зі
східних, північних і південних регіонів України та набуттям міграційного
досвіду, їхня обізнаність про діаспору змінюватиметься. Однак важливим в
контексті опитування є замір їхніх настроїв до цього періоду і, власне,
проведення нової хвилі дослідження задля вимірювання динаміки змін.
Респонденти, які дуже або скоріше зацікавлені діаспорою (тобто 23,5%
від усього населення України), озвучили також джерела отримання
інформації про неї. Майже половина усіх опитаних дізнається про діаспору з
телебачення (49,2%) і соціальних мереж (44,5%). Проте, чим молодші
респонденти, тим рідше вони практикують перегляд ТБ (тільки 39,5% серед
українців віком 18-29 р. на противагу 67,7% серед опитаних, яким більше 60
р.). Із соціальними мережами протилежна ситуація – старші респонденти
використовують їх значно менше. Крім того, важливо виділити значення
соціальних зв’язків як одного з найпоширеніших джерел отримання
інформації, адже 41,2% дізнаються про діаспору від найближчого оточення
(родичів, друзів, сусідів, колег), і 39,7% – від знайомих чи родичів, які
мешкають за кордоном [Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з
діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2021: с. 9].
Водночас варто звернути увагу на наративи, які продукуються у масмедіа
щодо мігрантів та діаспорян, оскільки споживачами цієї інформації стає
велика кількість людей, незважаючи на рівень зацікавлення цією тематикою.
Для прикладу, дослідження щодо висвітлення теми емігрантів з України та
іммігрантів в Україні, яке у вересні–жовтні 2021 р. провів Інститут масової
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інформації у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та Агентством
ООН з питань міграції, показало, що тональність повідомлень про мігрантів
має досить високий відсоток негативу, порівнюючи з іншими темами.
Зокрема, 29% повідомлень про мігрантів у медіа національного рівня і 35%
повідомлень у регіональних медіа мали негативне забарвлення, тоді як
позитивне тільки 9% і 3% відповідно, решта – нейтральні. Серед усіх наративів
у контексті зовнішньої міграції з України найбільше домінує теза, що
українські заробітчани за кордоном стикаються із суттєвими ризиками (28%
усіх повідомлень у національних медіа). Тема актуалізації туризму і
подорожей українців за кордон стосується 12% повідомлень, а історії успіху
заробітчан і корисна інформація для тих, хто планує працювати за кордоном
– тільки 4% [Інститут масової інформації, 2021]. Однак у зазначеному
дослідженні не виділено тему діаспори, тому вона потребує окремого
вивчення. Крім того, уже окремого дослідження потребує тональність новин
про мігрантів у період нового етапу російсько-української війни, який припав
на 2022 р.
Незважаючи на низький рівень зацікавлення питаннями, пов’язаними з
діаспорою, все ж 39,1% від усіх мешканців України хотіли б дізнаватися більше
про українців за кордоном, натомість половина не виявляє такого бажання
(50,4%), а 10,6% – вагалися з відповіддю [Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2021: с. 11]. Отож
для формування в Україні позитивного іміджу української діаспори та
мігрантів вагоме значення матиме продукування більшої кількості
позитивних наративів.
В опитуванні також було запитання щодо того, з якими країнами
населення України асоціює українську діаспору. У респондентів не було
переліку, тож їм потрібно було самостійно назвати до п’яти держав. Половина
усіх опитаних (54,3%) називала насамперед Канаду. На другому місці
опинилася Польща (37,6%), на третьому – США (34,7%). До п’ятірки увійшли
також Італія (19%) та Росія (18%) [Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2021: с. 5].
Утім підрахунок кількості мігрантів, а тим паче осіб, чиї нащадки були
іммігрантами, належить до традиційно методологічних проблем. Для
прикладу, якщо скористатися даними ООН, то отримаємо такі цифри:
найбільше українських мігрантів проживає у Росії (3,27 млн), США (370,3
тис.), Казахстані (355,8 тис.), Німеччині (289,7 тис.), Польщі (272,6 тис.) та
Італії (248,5 тис.). Натомість у Канаді лише 78,6 тис. [United Nations, 2020].
Справа в тім, що чисельність міжнародних мігрантів за ООН оцінюється на
основі
даних
переписів,
реєстрів
населення
та
національних
репрезентативних досліджень і вважає за міжнародних мігрантів тих, хто
народжений за кордоном, тобто поза межами країни призначення [United
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020: p. 4]. Отож проблема
цього підходу для ідентифікації кількості діаспорян полягає у виключенні зі
списку міжнародних мігрантів осіб, які отримали громадянство при
народженні або натуралізації. Однак, якщо скористатися даними переписів
населення, кількість осіб, які вказали українське походження, у Канаді за 2016
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р. складає 1,36 млн [Statistics Canada, 2016], а в США за 2019 р. – 1,01 млн
[United States Census Bureau, 2019].
З’ясувавши рівень обізнаності, варто звернути увагу й на сприйняття
діаспори. Результати соціологічного опитування МІОКу і Фонду
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» свідчать, що 66,7% населення
України ставляться до неї позитивно: причому серед тих, хто цікавиться
питаннями, пов’язаними з діаспорою, аж 91,3% опитаних, а серед тих, хто не
цікавиться – 60%. Крім того, більш позитивне сприйняття своїх
співвітчизників за кордоном у мешканців Заходу (76,9%) та Центру (74,1%).
Натомість серед тих, проживає на Півдні та Сході України – тільки в кожного
другого (56,7% та 51,6% відповідно) [Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», 2021: с. 13-14].
Отже, попри відносно високий показник позитивного ставлення до
української діаспори у 2021 р., проведене дослідження засвідчило незначний
рівень обізнаності та інтерес до неї, особливо серед мешканців східних і
південних регіонів України. Однак, припускаємо, що у зв’язку з новим етапом
російської агресії у 2022 р., наслідком якої став масовий виїзд поза межі
України понад 6 млн осіб [UNHCR data portal, 2022], позитивне ставлення й
зацікавлення діаспорою тільки зростатиме. Адже наші співвітчизники, які
народилися за кордоном чи проживають там певний період, активно
допомагають не тільки українцям, які вимушено покинули свої домівки й
перебралися в інші країни, але й українцям, що залишилися в Україні.
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В академічному дискурсі існує традиція виділення окремих регіонів
Європи, адже очевидним є наявність як і кардинально відмінних контекстів
країн, що часто не дозволяють звести всі одиниці аналізу під спільний
знаменник, так і масштабний спільний досвід для певних груп, що провокує
дуже схожі процеси у життєдіяльності різних суспільств. Переходячи у
площину релігії, Франсуа Готьє – релігієзнавець Фрібурзького університету
(Швейцарія) – вбачає доцільність у аналізі країн Східної Європи із
православною більшістю в межах однієї категорії. На його думку,
представники цієї групи переживають зараз спільний досвід розриву міцних
взаємодій між релігією та національною державою, натомість посилюючи
зв’язок із глобальним ринком [Gauthier, 2021].
Почнемо з твердження, що процеси державотворення та націєтворення
у даному регіоні 2 нерозривно відбувались із релігією. Православ’я, що
утворилося після Великого християнського розколу, вже від початку можна
описати через відмінності з католицизмом: структура останнього на чолі із
Папою більш виражено монархічна та ієрархієзована, натомість православна
структура не мала вираженої одиниці загального підпорядкування та
функціонувала більш самостійно в межах різних територій. В цьому лежить
коріння стійкої прив’язки православної церкви до локальної ідентичності.
Процес усвідомлення себе як нації розпочався у 18 столітті, раніше
такими поняттями не визначались. Відбувалось це під впливом Вестфальської
системи, котра пропагує державу як суверенну територію одного народу. Для
не Західної Європи, державотворення за такими «правилами» не проходило
настільки ж органічно – країни Східної Європи були виокремленні із імперій
(Османська, Австро-Угорська та Російська) – тож процес був швидшим, але
мав місце пізніше. Під цим тиском релігія та національності пов’язалися ще
більше, адже, як вже було зазначено, православне християнство (яке було
основною релігією) в цьому регіоні це одна із найсильніших прив’язок до
локальної
ідентичності.
Іншими
словами,
цитуючи
дослідників
православного християнства у Східній Європі Агаджаняна та Рудометофа,
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
2 Тут і далі під регіоном розуміються країни Східної Європи із православною більшістю
1
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«формування національної держави у Східній Європі відбувалося за набагато
менший час, ніж у Західній Європі, і побудова стосунків між нацією та
церквою виявилася найефективнішим і найкоротшим шляхом» [Agadjanian,
Roudometof, 2005: 11].
Історія гоніння церкви за комуністичного режиму може скласти
враження, ніби цей досвід посприяв сильній секуляризації держави. Проте, як
мінімум, таке твердження є досить дискусійним.
«Хоча за підрахунками лише кілька сотень парафій пережили репресії
наприкінці 1930-х років, викорінити народну прихильність виявилося важче»
[Gauthier, 2021]. Тож умови офіційного державного атеїзму диктували нові
стратегії існування для церкви: вона мусила бути або деполітизованою, або
підтримувати політичний режим. Проте усюди були не однакові впливи:
якщо у Румунії та Вірменії відбувались послаблення стосовно церкви задля
стимулювання підтримки комуністичного режиму, то у інших країнах репресії
довгий час залишалися досить жорсткими. Тобто, модель існування релігії у
країнах Східної Європи з православною більшістю все ще сильно відповідала
режиму національної держави, і під впливом комуністичного режиму це лише
посилилось.
Коли у 1945 році внаслідок Ялтинських угод були сформовані кордони
багатьох країн Східної Європи, їхні державо-та націєтворчі процеси ще не
завершились. Після колапсу комуністичного режиму вони, відповідно,
продовжились і релігія знову швидко інституціоналізувалася, адже
відкривала найкоротшим шлях до їх завершення.
Дослідження Pew Research Center 2017 року показує зростання
приналежності до релігії у населення країн, що раніше включались до
комуністичного блоку. А також шо в країнах з православною більшістю
підтверджується стійкий сильний зв’язок між національною ідентичністю та
приналежністю до релігії. Він міцніший аніж зв’язок між частотою та
регулярністю відвідування церкви і виконання інших релігійних практик із
тим самим показником приналежності до релігії.
Після колапсу комунізму, країни регіону потрапили під жорсткий вплив
неолібералізму: МВФ та ЄС, плюс наукова спільнота економістів, яка вважала
це єдиним правильним варіантом після розчарування в соціалізмі. Загалом,
характерним для цих країн був стан аномії на початку 1990-х. Але за недовгий
проміжок часу вони успішно перейшли із планової економіки на ринкову та
наздогнали країни із таким ж рівнем доходу за темпами споживання. «Часто,
вони [посткомуністичні країни Європи] відрізняються лише тому, що
виглядають «краще, ніж звичайні». Їхні громадяни вступають до закладів
вищої освіти за вищими тарифами, купують більше передплати мобільних
телефонів і користуються Інтернетом більше, ніж у порівняно розвинених
країнах. Їхні системи охорони здоров’я вакцинують більшу частку дітей і
ефективніше запобігають дитячій смертності. Виміряні бідність і нерівність
нижчі» [Shleiter & Treisman, 2014: p. 9].
Підсумовуючи, хоча процеси переходу до ринкової економіки та
включення у глобальну торгівлю були досить різними в межах регіону, і
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певною мірою їх можна категорієзувати, але спільне це те, що всі країни стали
на ці рейки, і відбувалось воно шляхом неоліберальних реформ. І це саме той
фактор, шо значно послаблює регуляцію держави на власні системи
життєдіяльності.
В цьому контексті виявляється напрямок трансформації релігійного
ландшафту країн Східної Європи загалом, та православ’я у них зокрема.
Почнемо із появи та популяризації нових дискурсів.
У книзі «The Anti-Social Apostolate. Theology and Neoliberalism in PostCommunist Romania» Александра Раку проводиться аналіз вчень вагомих
представників православного богослов’я в Румунії. Якщо сумувати, дискурс
теологів зміщується на признання приватної власності, її святість, релігійне
моралізування персонального успіху тощо. Звісно це не є відображенням
загальної позиції Румунської Православної Церкви, але це є нова популярна
течія всередині неї. Готьє вважає, що дані висновки можна екстраполювати на
інші країни Східної Європи з православною більшістю. Також він згадує кейси
утворення різноманітних організацій релігійно-підприємницького характеру.
Навіть зважаючи на те, що православна церква скоріше пов’язана із
консервативними реакціями на капіталістичну систему світу, можна
відслідковувати появу нових трактувань християнського вчення, що не
конфронтують, а навпаки, підтримують індивідуалістичні настрої нової
суспільної реальності.
Консюмеризм породжує нові виклики у питанні суспільних вірувань.
Дана система суспільних відносин пропагує індивідуалістичні цінності,
значимість окремої персони та, основне, репрезентацію своєї унікальності
через привласнення певних атрибутів. Найлегше це продемонструвати на
паралелі з вибором автомобіля. Даний товар наділяється виробником
певними характеристиками, що будуть переноситись на його власника:
сімейний автомобіль, спортивний, люксовий тощо. Тож вибір автомобіля,
великою мірою, є вибором ідентичності. Дана логіка переходить у площину
вибору релігії також, що є важливим фактором сплеску таких вірувань як, для
прикладу, неоязичництво.
Інший важливий вплив проявляється у тому, що падає підтримка
ультимативних строгих релігій у країнах Східної Європи. Натомість зростає
попит на релігії, що дають більшу свободу персональних виборів. Цікаво, що
дана тенденція має кореляцію із такими показниками як регіон проживання
та класу. Поясненням цього є нерівномірне залучення у глобалізаційні
процеси різних категорій населення та нерівність співвідношення вигід і втрат
серед їх представників. «Таким чином, загалом нижчі верстви населення,
сільські регіони, а також уражені кризою промислові райони більш схильні до
консервативної релігійної реакції і демонструють високий рівень
прихильності до традиціоналістського типу Православ’я. І навпаки, релігія як
жанр ідентичності має тенденцію бути надмірно представленою в
глобалізованому та міському соціальному середовищі» [Gauthier, 2021].
Наступним аспектом релігійного буття, що видозмінюється за останні
десятиліття, є магічні практики. «Як і в інших частинах земної кулі,
маркетизація постсоціалістичних суспільств відкрила двері для відродження
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магічних практик у провідних конфесіях і поза ними», стверджує Готьє
[Gauthier, 2021]. У своїй праці, автор висловлює тезу про те, що магічні
практики пережили радянський період, але з новою силою почали
поширюватись з приходом капіталізму. Наприклад, освячення домівок,
машин, притягування багатства тощо.
Цікаво, що новим центральним предметом магічних і релігійних
практик стають гроші, доповнюючи ряд цінностей сім’ї, здоров’я, миру тощо.
В комуністичний період гроші сприймались як джерело гріхів і бід, щось
«брудне». Тепер же дискурс переходить на фінансові потоки, дарування
добробуту від бога. Після колапсу комунізму, гроші набули іншого значення в
суспільстві – соціальний капітал і держава більше ультимативно не
визначають положення індивіда та його доступ до благ (медицина, освіта …);
натомість це залежить від наявності фінансових ресурсів. Наслідком стає нове
осмислення релігією даного виміру суспільної реальності.
Новою помітною частиною релігійного ландшафту країн Східної Європи
з православною більшістю стають Нью-ейдж вірування. Що таке нью-ейдж?
Це сукупний термін для нової течії духовності, котра являє собою мікс
різноманітних, іноді навіть протилежних, релігійних вчень та філософій,
езотерики, альтернативної медицини, навколонаукових дискурсів. Виник
Нью-ейдж у 60-х роках 20 ст. в Америці і першочергово був пов'язаний із
протистоянням капіталізму та консюмеризму. Але з часом дана система
вірувань і практик розвинулась у багато форм, і у Східну Європу переважно
прийшла в її прокапіталістичній версії. Ці релігійні рухи за десятиліття
перейшли від статусу маргіналізованих до мейнстрімних. Причиною цьому
можна назвати те, що деякі їх складові певною мірою були
інституціоналізовані через психологію, медицину, менеджмент та інші сфери:
практики альтернативної медицини, які отримали визнання, групові
медитації, постулати популярної психології, транслювання цінності набуття
‘soft skills’, культ постійного саморозвитку і т.п. Більше того, Готьє
погоджується із висновками Соріна Гога (румунського антрополога та
релігієзнавця), що сплеск популярності Нью-ейдж є проявом глибших
трансформацій, пов’язаних із розвитком капіталізму – суттєве зниження віри
в особистого Бога та різке зростання віри в «духовну чи життєву силу» у
покоління, не соціалізованого за комуністичного режиму; поступовий
занепад інституціоналізованої релігії; домінування індивідуалізованих форм
релігії.
П'ятидесятництво є ще одним яскравим прикладом формування нової
неоліберальної суб’єктивності. У країнах Східної Європи із православною
більшістю спостерігаються зміни релігійності ромів. Характерною стратегією
для них, зазвичай, була та, котра диктувала приналежність до домінуючої
релігії у суспільстві, тобто до православного християнства, що допомагає
ефективніше соціально інтегровуватись. Проте спостерігається тенденція до
все частішого вибору п'ятидесятництва серед цієї меншини: відкриваються
цілі локальні ромські п'ятидесятницькі приходи з ромськими пасторами.
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Подібну популярність п’ятидесятництво здобуває і в інших категоріях
населення. Як кейс Готьє наводить аналіз регіонів Румунії, що «постачають»
низькокваліфіковану робочу силу в ЄС. П'ятидесятництво наділяє трудову
міграцію місіонерською місією, котра визначає «Захід» як глибоко гріховну
сутність, а трудового мігранта – послом-просвітителем, який виконує важливу
функції пропаганди моральності. Це не тільки формує ідентичність, що
зручно вписується у неоліберальний контекст, а й «виправдовує» причину
зайнятості у професіях низької кваліфікації. П’ятидесятництво дає
трактування реальності, що посилює внутрішньогрупові зв’язки за допомогою
строгості власних догм, при цьому наділяючи економічну діяльність тими
сенсами, що дозволяють і, навіть, заохочують до гри за «новими правилами»
глобального капіталістичного середовища. Це певною мірою синтез
негативно налаштованої критики глобалізації і, в той же час, адаптації до
трансформацій таким чином, що не суперечать новосформованій системі
економічніх зв’язків.
Реакцією на ці трансформації можна вважати новий підхід у соціології:
розуміння релігій як ринків. Тимофій Брік, керівник напрямку соціологічних
досліджень Київської школи економіки, вважає такий шлях аналізу дуже
ефективним в контексті України. Даний підхід стверджує, що релігійні
організації поводяться як підприємтсва: модифікуються і підлаштовуються
під споживача (наявних та потенційних парафіян). До того ж, чим більше
пропозицій на ринку релігій, то більше людей загалом приєднують себе до
однієї чи іншої течії, адже це створює конкуренцію. І навпаки, при відсутності
конкуренції, все менше людей воліє асоціювати себе в приналежності до
якоїсь із релігій. Цікаво, що таке трактування іде у супереч із популярною
раніше думкою, ніби конкуренція між релігіями буде підривати їх авторитет
та «істиність», що матиме лише негативні наслідки.
І за дослідженням Vox Ukraine 2016 це підтверджується. Їхні дані
стверджують, що у регіонах із більшою конкуренцією між церквами рівень
релігійної афілійованості населення також більший, порівнюючи із
регіонами, де різноманітність релігійного ринку менша. Також це
дослідження дозволяє побачити, що українцям властива мобільність у
питанні вибору релігії. «У базі даних є 3567 респондентів, які у 2003 році
відповіли про свою релігійну афіліацію. До 2012 року багато хто переглянув
свої відповіді. Так, тільки 29% нерелігійних людей, 15% УПЦ МП і 9% УПЦ КП
залишилися в своїх категоріях. Більшість же респондентів змінювали спосіб
свого релігійного самовизначення» [Брік, 2018].
Навряд чи висновки із даного дослідження можна з легкістю
екстраполювати на інші країни Східної Європи з православною більшістю.
Імовірно, цього недостатньо для повноцінного пояснення усієї складності та
комплексності релігії як соціального явища у даному регіоні. Проте,
теоретичні рамки підходу релігійних ринків виступає інструментом, що
дозволяє детальніше та влучніше аналізувати взаємодію різних релігій між
собою.
Отож, хоча Готьє у своїй праці про країни Східної Європи із
православною більшістю так і не назвав, які конкретно країни знаходяться в
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цій категорії, його висновки справді виглядають цікавими та практично
корисними у намаганнях зрозуміти, яким змінам піддається релігійний
ландшафт в останні десятиліття інтенсивної глобалізації. Він навів достатньо
аргументів аби визнати серйозні трансформації релігії як одного із вимірів
суспільного буття. Основне, це те, що у сучасну епоху існування релігії
переходить від моделі міцної взаємодії із національною державою до моделі
тісніших зв’язків із глобальною ринковою системою.
В підсумку опрацювання використаної літератури, відкриваються
перспективи для подальшого розвитку теми, а, особливо, дослідження
згаданих трансформацій в ситуації України – дискурсивний аналіз нової
релігійної ідентичності: якісна оцінка трансформацій; моніторинг
українського ринку релігій: контекст ПЦУ та повномасштабної війни; нові
дослідження зв'язку релігії та національної ідентичності: чи все таки зникає
він під тиском глобалізації?
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організованих громад, а відповідно і від початку цивілізації існувало таке
явище, як нація. Якщо зануритись в походження слів етнос і нація ми
дійдемо до античних часів. Втім це зовсім не означає, що в античності вже
існували ідеї національної держави. Наприклад Арістотель у «Політиці»
використовує слово етнос для позначення груп людей на даному етапі не є
розвиненими достатньо для того, щоб об’єднуватись у поліси. Арістотель
протиставляє слово етнос слову поліс. Часто слово етнос використовувалось
для позначення варварського населення, яке не є об’єднаним в поліси.
Якщо звернутися до Цицерона і його бачення слова націо, то побачимо,
що він пов’язував його здебільшого з територіальними спільнотами та
природним походженням. Цицерон виносить націо за громадянську сферу. В
розумінні римлян це слово використовувалось для означення до державного
або племінного устрою і протиставлялось популюс та цівітас. “Усі народи
(nationes) можуть терпіти рабство, але не наша громада (civitas).”. Відповідно
націонес було поза правовим дискурсом, якщо говорити про громадянське
римське право. Пізніше християни так само використовують слово націонес
для позначення язичників, тобто тих хто не входить до їх громади [1].
Отже ми бачимо, що в античні часи ці терміни виористовулись для опису
більш натуралістичних або доцивілізаційних утворень. У їхньому розумінні
більш довершені форми утворень характеризувались відсутністю прив’язки
до походження.Окрім того можна відмітити, що формування, які
утворювались за територіальним принципом вважались примітивнішими ніж
ті ж самі поліси. Тож сучасне розуміння цих термінів сильно відрізняється від
того що вкладали в них в античні часи.
Розглянемо, як визначають термін нація більш сучасні дослідники. У
сучасному науковому дискурсі можна виокремити три основні методологічні
підходи у визначенні поняття нація – примордіалізм, есенціалізм та
конструктивізм. Якщо в загальних рисах описати принципову відмінність між
цими підходами, то можна сказати, що конструктивізм робить акцент на
штучності нації та звертає увагу на суб’єктивні чинники її виникнення у той
час, як есенціалізм та примордіалізм приймають, факт ідею об’єктивності
існування нації. [2]
Парсонс у своїх роботах розглядав націю як систему ціннісних
орієнтирів, яка є спільною для соціальної системи. Ернст Гелнер описував
націю, як функцію модерного суспільства (мається на увазі суспільство після
17 століття), яка була створена для мобілізації суспільства з початком
індустріальної епохи. Ще один відомий дослідник Бенедикт Андерсон
акцентував увагу на культурних чинниках відчуття приналежності, назвавши
націю уявною політичною спільнотою. Отже ми бачимо, що в сучасному
науковому дискурсі переважає переважає здебільшого конструктивістський
підхід.
Оскільки немає однієї єдиної відповіді на питання, що таке нація існують
різні принципи об’єднання людей у спільноти а значить і націоналізми
бувають різних видів. Націоналізм – це ідеологія в основі якої лежить теза про
те, що нація є найвищою формою суспільної єдності та є первинною в
державотворчому процесі, відповідно оскільки нація є багатозначним
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терміном, то і не дивно, що існує досить велика множина поглядів на те за
якими принципами повинна формуватись нація, які цілі собі ставити, як
розвиватись та і як взаємодіяти з зовнішнім світом врешті-решт.
Типологій націоналізму є так само досить складним питанням, але
загалом в сучасний період часу можна виділити наступні типи націоналізму:
культурний, етнічний, експансіоністський, романтичний, цивільний,
постколоніальний,
національно-визвольний,
лівий,
ліберальний,
національний,
консерватизм,
націонал-анархізм,
релігійний,
паннаціоналізм та інші.
Загалом можна сказати, що з плином історії контексти розуміння нації
неодноразово змінювались. Перші ідеї національних держав з'явилися, ще в
16 столітті, проте це можна описати скоріше, як нація аристократів. Після
релігійних війн система управління посилюється та уніфікується, таким
чином аристократія, яка раніше була ледь не на рівні з монархом відчувала
тиск і в відповідь на це з’явилась ідея нації для того, щоб нагадувати монарху,
що він не є єдиним джерелом влади в цій системі.
Згодом з появою і розповсюдженням так званого “третього стану” куди
входили непокріпачене селянство, міські буржуа, ремісники та купецтво, мова
зайшла про націю народів. З’явилось розуміння того, що основою і носієм
суверенності є саме вони, як більшість. Про це писав зокрема ЕммануельЖозеф Сієс, і саме ці ідеї дали поштовх для Французької революції.
Незабаром після подій французької революції по всій Європі посіялось
зерно національних ідей і в силу тих чи інших особливостей воно
видозмінювалось. Наприклад німці дивлячись на французів розуміли, що
французи давно мають свою суверенну державу в одних теренах, чого в
Німеччини на той момент не було. Саме тому в колах німецьких інтелектуалів
зароджується ідея про культурну націю. На їх думку німецький народ який
проживає в різних державах є носієм однієї мови та культури і це повинно
його об’єднувати.
У середині 19-го століття на хвилі національних рухів починають
утворюватись національні держави в основі легітимності яких лежать нації.
Держави починають формувати свою ідентичність в рамках державних
програм, які включають в себе армію та освіту. Йде процес уніфікації народу
який проживає на досить обширних територіях. «Ми створили Італію, тепер
треба створити італійців» відомий вислів Массімо д'Адзельйо, який достатньо
добре ілюструє ті процеси, які відбувались всередині держав. Починається
активне створення національної ідентичності з прив'язкою до давнього і
великого минулого для легітимізації свого існування. Це починає
провокувати певні конфлікти, як от на території балканського півострову
велика кількість новоутворених держав після розпаду Османської імперії
починають спроби побудови своєї великої національної держави
відсилаючись на давні часи в спробах обгрунтувати претензії на ті чи інші
території. [3]
В 1882 році в Сорбонні Ернест Ренан виступив з доповіддю “Що таке
нація?”, яка можна сказати в певній мірі була пророчою. В ній він робить
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висновок, що нація це не є раса, релігія, мова чи географічне розташування.
Він назвав націю великим згромадженням людей зі здоровим розумом та
гарячим серцем, що витворюють моральну свідомість, яка і є нацією. Також
він висловив свої припущення стосовно того, яке майбутнє чекає на націю:
«Нації не вічні. Вони мали початок, будуть мати й кінець. Можливо, їх
заступить конфедерація європейських країн. Але це не є законом
теперішнього століття. Тепер існування націй добре, навіть потрібне.
Існування їх – гарантія свободи, яка зникла б, коли б світ мав тільки один
закон, тільки одного пана» [4].
Ще однією з особливостей націоналізму тих часів був симбіоз з
колоніалізмом. Націоналізм використовувався, як виправдання для ведення
колоніальної політики, а згодом і світових воєн. Кожна з країн розглядала
свою націю, як носія істиної цивілізації та вбачала свою місію в тому, щоб
нести цю цивілізацію в маси.
В результаті вся ця напруга спричинена виром ідей, які існували в Європі
привела до Першої світової війни. Після війни були спроби запобігти
повторенню ситуації, але в результаті це лише створило умови для появи
націонал-соціалізму та подій Другої світової війни. Після війни Європа
об’єднується в Європейський Союз переживши травматичний досвід того на
що здатні націоналістичні ідеї. Відбувається певною мірою пригнічення
національних держав для укріплення Європейського союзу. Так наприклад у
1981 році на питанння чи пишаєтесь ви своєю нацією лише 21% німців
відповіли стверджувально, 30% данців, 27% бельгійців і 19% нідерланців.
Загалом 38% середній показник по Європі [5]. І вже здавалося б пророчі слова
Ернеста Ренана втілились в реальність, але останнім часом ми можемо
спостерігати відродження націоналістичний ідей у Європі. У великих
Європейських країнах націоналістичні партії займають другі місця на
виборах, а в окремих випадках навіть виграють. Вихід Великобританії з
євросоюзу лише ускладнив ситуацію. Це пов’язано частково з тим, що така
велика бюрократична структура не завжди може достатньо швидко та
ефективно реагувати на непередбачувані обставини.
Давайте розглянемо, як складалась доля української нації. У період
розквіту козацького руху можна сказати у нас в Україні зародилась нація
аристократів. Фактично Богдан Хмельницький боровся за вольності та
привілегії для православної Церкви та козацтва, яке підтримувалося
здебільшого правлсавною шляхтою. В цей період Україне вперше хоч і
ненадовго здобула свою державність
Після цієї миті слави настали темні часи, як для української нації так і
для українського державності в цілому. В наступний період ідея української
нації тліє і формується в різних частинах України по різному в залежності від
регіональних особливостей та тих держав під чиїм контролем вони
перебувають. Крім цього доходить відлуння глобальних процесів та змін які
відбуваються в Європі. Так наприклад революції 1848-1849 років відомі під
назвою Весна народів мають місце в тому числі і на території України. Під
кінець 19 століття в колах української інтелігенції по різні сторони кордону
починають зароджуватись ідеї нації українського народу формування
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української держави. Це супроводжується активною просвітницькою
діяльністю серед сільського населення, яке на той час складало більшість
населення територій України. В період між світовими війнами Україна не на
довгий час отримала свою державність проте це тривало недовго і з приходом
більшовиків ми знову її втратили. Певною мірою це було обумовлено тим
виром ідей, які існували на території нашої країни і відповідно різних
поглядів на те, як повинна виглядати та функціонувати українська держава та
в деяких випадках нація. У своєму листі до Богдана Шемета український
політичний діяч В’ячеслав Липинський підкреслює важливість розділяти
націоналізм, в його правильній формі, яку він називає патріотизмом, та
шовінізм та не скочуватсь до останнього: «Коли Ви хочете, щоб була
Українська Держава — Ви мусите бути патріотами, а не шовіністами» [6].
З приходом більшовицької влади українська національна ідентичність
планомірно стиралась. У різні періоди існування Радянського Союзу стан
речей змінюватись в гіршу чи краще сторону, але ніколи не допускалось
виходу національної ідентичності в політичну площину.
Основною проблемою формування національною ідентичності в Україні
були довгі роки перебування під владою інших країн, які геть не були
зацікавлені в її формуванні, адже державність є одним з основних факторів
формування націй. Саме тому після невдалої спроби формування української
держави на початку 20 століття, розчарувавшись у ідеях поміркованого
націоналізму в інтелектуальних колах почали зароджуватись радикальніші
ідеї, які можна описати, як інтегральний націоналізм. Тож фактично
націоналізм в Україні завжди носив національно-визвольний характер.
З розпадом Радянського Союзу Україна нарешті отримала один з
головних національних атрибутів – державність. Але , на жаль, через століття
проведені в середовищах, які великою мірою були спрямовані на те, щоб
винищити нашу національну ідентичність питання формування української
нації залишається актуальним. Слова Массімо д'Адзельйо сьогодні стосуються
України. У нас є Україна і нам потрібно тепер до кінця формувати націю
українців. І ми повільно, але впевнено ідемо в цьому напрямку. Так наприклад
згідно з Євгеном Головахою 1992 році 69% громадян України вважали себе
українцями, у 2012 84%, а в 2020 вже 93% [7]. Звісно треба враховувати, що
велика частина тих хто міг би себе ідентифікувати не, як українець
залишились на окупованих територіях, але певний прогрес прослідковується.
Ще одним кроком в цьому напрямку була революція 2014 році коли ми чітко
означили свій бажаний вектор руху та те, що ми бачимо себе частиною
західної цивілізації. Як би цинічно це не звучало, але війна нам дала
унікальний шанс докінця сформувати українську націю та ідентичність, яка
повинна будуватись і будується на істинних європейських цінностях в числі
яких головною є свобода. Фактично зараз ми є носіями тих самих
європейських цінностей за, які боролись люди під час французької революції.
Ми боремось не лише за себе, але і за всю західну цивілізацію, адже в випадку
нашої поразки західна модель існування покаже себе, як слабка та
неефективна.
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Ідеї нації та націоналізму принесли світові багато горя , через це в другій
половині 20 століття відбувався процес активного стертя націоналної
свідомості та ідентичності задля запобігання цих подій в подальшому.
Націоналізм часто скочується в радикальні форми і може протікати в
шовінізм та ксенофобію. Навіть більше, ми фактично протистоїмо ідеї
євразійства, яка відноситься до експансіоністського націоналізму. Проте всі
європейські країни на шляху становлення своєї держави пройшли етап
формування нації. Можливо націоналізм несе певні ризики за собою, але для
молодих держав як наша він є необхідним, тим паче нам даний шанс поєднати
конструктивні ідеї націоналізму з загальнолюдськими ідеями гуманізму та
утворити новий соціально-політичний простір як мінімум регіонального
значення.
Очевидно ідея національних держав не вічна проте наразі це найкраще,
що у нас є оскільки наднаціональні утворення працюють лише коли всі грають
за правилами, а, як показує практика, на жаль, це далеко не завжди так.
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найбільшою глобальною кризою століття. За економічними наслідками це
явище порівнюють із кризою 2008-2009 років. А кожна криза, як відомо,
може викликати зміну в глобальному домінуванні, системі міжнародних
відносин та балансі сил. Вплинувши на глобальні процеси, ця пандемія також
справила вплив на національні держави, їх становище в глобалізованому світі,
політику, соціальні взаємодії та інше.
Для початку потрібно дати визначення поняттю «національна
держава». За наявності постійного населення, території, суверена (у вигляді
уряду) та можливості цієї системи вступати у відносини з іншими державами
на міжнародному рівні, ми можемо вважати її «державою» [1].
Під «національною державою» ми маємо на увазі систему, що
задовольнила чотири попередні умови, а також є державою нації, що створена
та функціонує для та за допомогою нації [2]. Також варто відмітити, що
легітимність правління на території національної держави детермінована
правом нації на самовизначення. Спільнота, що проживає на території
національної держави, самоідентифікує себе як націю [3].
Розвинутий республіканізм, свобода слова та вибору, а також відкриття
кордонів зазнали впливу зі сторони урядів національних держав під час
пандемії. Девід Брай описує глобальні тенденції, що поставили під сумнів
ортодоксальне уявлення про національні держави, яке випливало із
вестфальської системи міжнародних відносин. Дослідник виділив такі
пункти:
•
тотальна транснаціональна цифровізація та забезпечення
Інтернетом,
•
зростання об’ємів світової торгівлі,
•
міждержавне переміщення людей, поширення/асиміляція рослин
та тварин, а також
•
поширення інфекційних хвороб [4; 5].
Всі ці тенденції були показовими, адже вони є складовою процесу
глобалізації. Все ж, пандемія коронавірусу завдала впливу на ці глобальні
тенденції, на світову систему відносин, а отже, і на національні держави.
Протягом декількох перших тижнів пандемії у третині світу було
примусово введено карантинні обмеження, військові та працівники
міністерств внутрішніх справ змушували громадян сидіти по домівках.
Високий рівень смертності та стрімкий рівень розповсюдження навіть у
державах із високим рівнем життя та високорозвиненою медичною системою
свідчив про те, що популісти та автократи були не готові до виклику,
спричиненого пандемією. Зневага до науки та корупція, а також
применшення важливості коректного функціонування державних інституцій
зробили національні держави ще більш вразливими [6]
Національні уряди, нехтуючи інтересами та волею громадян, вводили
обмеження на пересування, відвідування магазинів, публічних місць, парків
та викликали серед населення страх, що спонукав населення
підпорядковуватися рішенням урядів. Яскравим та показовим прикладом є
Франція та заява Еммануеля Макрона: «Ми у воєнному стані», – заявив
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президент та доручив збройним силам контролювати карантинні обмеження
[7].
Ми можемо сказати про те, що реакція демократичних урядів на
пандемію поступово почала перетворювати їх на авторитарні, а слабкі
демократії – на конкурентні авторитарні режими. Всі вони виправдовують дії
примусу можливими наслідками пандемії, схиляють громадян до
легітимізації своїх дій шляхом застосування націоналізму як ключового
аргументу. Все це дозволяє керівній еліті утриматися при владі та виправдати
свої рішення [5].
Пандемія вказала на важливість координованих дій та підготовки
держави для подолання потенційної загрози. При цьому націоналізм
розглядається як аргумент чи виправдання (інколи – водночас), за допомогою
якого стає можливим інтерпретувати кризу [7; 8]. Суспільне ставлення
(уявлення) до певного феномену формується та виправдовується ідеєю
націоналізму, за умови застосування якої стає можливим реалізувати всі
подальші дії. Президент США продовжив ескалацію та назвав вірус
«китайським», а також приписав йому термін «ворог», вказуючи на інтереси
американського суспільства та концепцію міжнародної безпеки, що може
бути винятково національною за своїм змістом [8].
Наслідки пандемії будуть інтерпретуватися та сприйматися крізь призму
ідеологічної упередженості та структуру життєвого досвіду, що кожен індивід
пережив особисто. Але націоналістичні ідеї на націоналізм вкорінилися у
глобальній системі міжнародних відносин, а пандемія на відкриє нової епохи
солідарності [5].
Пандемія
коронавірусу
дозволила
національним
держави
продемонструвати свій контроль над товарними шляхами. Цей контроль
полягава у тому, що більшість міждержавних кордонів було закрито для
пересування як товарів, так і громадян. Складність пересування спричинила
колапс світової економіки та глобальної економічної інтеграції. Варто
зауважити, що у своєму дослідженні Мінту Яна та Танія Рой дійшли до
висновку, що світова економіка скоротилися на 3 %, а кожен другий у світі
втратив своє робоче місце [9].
Пандемія, а точніше її наслідки, зробили вкрай видимими процеси, що
деякі вчені характеризують як нестійкий транснаціоналізм. Його сутність
полягає у тому, що він був сформований та підживлюється за допомогою ідеї
космополітизму. Ця ідея спирається на процеси та засоби суверенної влади на
рівні національних держав, хоча і є постнаціональною. Тож національні
держави справляють вирішальний вплив на перебіг подій.
Два інші дослідники, Даніель Нерінг та Ян Ху наголошують на тому, що
під час пандемії можна виділити чотири феномени, що були прямими
наслідками коронавірусної кризи. До них дослідники віднесли біополітичний
націоналізм та расизм, порушення інфраструктури, нестачу та конкуренцію за
ресурси, а також – закриття кордонів [5].
Щодо порушення інфраструктури, то це є прямим наслідком закриття
кордонів. Держави не давали можливосі недержавним суб'єктам
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координувати свою діяльність. Це стало можливим після виходу із
транснаціонального соціального та економічного простору.
З такими обмеженнями стикнулися навіть всесвітні організації, що
вкрай гальмувало обмін медичним обладнанням, вакцинами та іншим. Щодо
націоналізму та расизму, частина аргументації з цього питання була описана
раніше.
Все ж, звернімо увагу на те, що в результаті такої політики-спекуляції на
основі етнічного (расового) розрізнення, відбувся сплеск антикитайської,
антиазіатської ненависті, насильства та упереджень.
Щодо останнього пункту, то будемо вважати за потрібне лиш зауважити,
що конкуренція держав з низьким та середнім рівнем доходів була обмежена
важкими умовами. Ці держави також стикнулися із неможливістю
першочергово отримати потрібну допомогу.
Така конкуренція лишень посилила та розвинула глобальну нерівність і
призвела до того, що нові форми напруженості та міжнародних конфліктів
з’явилися на глобальній арені [5; 10].
Також важливим аспектом є те, що кордони між державами хоч і були
закриті, але головні межі, що були між регіонами всередині держави,
залишалися відкритими, як зауважили деякі вчені. Ян Зельонка пише, що
міста та регіони, центри та периферії мали внутрішні конфлікти всередині
держави. Навіть у Польщі, порівнює він, лібертаріанці ворогували з
нелібертаріанцями, містяни – з населенням сільської місцевості, католики –
зі світськими, а єдиною думкою, що об’єднувала їх, було ставлення до
Європейського Союзу. Національні держави обіцяли звільнити промисловість
і економіку від вимушеної залежності від імпорту продуктів та послуг, що
стосуються сфери здоров’я. Іноді це було конструктивним рішенням, але у
багатьох випадках виробництво, до прикладу, рукавичок або антисептичних
речовин, вимагало великих витрат [7].
І економічна автократія у цьому випадку ніяким чином не сприяла
певним інноваціям та запобіганню економічних криз, про які заявляли
політики. Належне функціонування національної держави та державного
сектора потребувало нового, якісно іншого рівня інституційної творчості, ніж
пропонували національні політики [10].
На основі викладених вище фактів та описаних процесів, пандемія
коронавірусу стала цією детермінантою та причиною, що якісно змінила
глобалізацію, яку ми її знали до цього.
Коронавірусна криза змусила уряди, транснаціональні компанії та
суспільства покращувати і розвивати свої можливості щодо самостійного й
ізольованого існування зі стійкими передумовами для економічної
стабільності. Ймовірність того, що сучасний світ повернеться до глобалізації,
котра визначала перебіг початку ХХІ століття, вкрай низька.
Національні держави, що довели своїм громадянам можливість
самостійного подолання коронавірусу, покращили та змінили свій
політичний капітал, тим самим привернули увагу своїх громадян саме до
держави, а не до наддержавних утворень.
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Варто також зауважити, що Флоріан Бібер вказує на те, що пандемія не
змінила напрями глобалізації, а прискорила зміни відходу від неї, що була
орієнтована на Сполучені Штати Америки, до більш орієнтованої на Китай.
По-перше, пише він, це пов’язано із економічним потенціалом, по-друге із
новими геополітичними змаганнями, а по-третє, із громадською думкою, що
частково вказує на тенденцію втрати віри в глобалізацію, але, не у Китаї [6;
10].
Окрім деструктивних наслідків, ми також можемо виокремити і
конструктивні. Наслідки пандемії коронавірусу якісно змінили політику як
усередині держав, так і між ними. Влада та громадська думка були
об’єдналися
навколо
національного
уряду.
Взаємозалежність
та
взаємопов’язаність світу були тільки підтверджені наслідками коронавірусної
пандемії. Наслідки економічної та соціальної кризи вказують на те, що ми
прямуємо до біднішого світу [11; 5].
Уряди національних держав погодилися на спільну роботу над
подолання наслідків коронавірусної кризи. Хоча на сьогодні це обмежене
явище, але можна констатувати його наявність.
Підсумовуючи, хочемо зауважити, що коронавірусна криза мала як
деструктивні, так і конструктивні наслідки для становища національної
держави в сучасному світі, а глобалізація найближчим часом матиме якісно
нову форму.
При цьому буде спостерігатися інтеграція громадян навколо урядів, що
отримали кредит довіри, виправдавши їхні очікування щодо подолання
коронавірусної пандемії.
Національним урядам також вдалося подолати потенційну інституційну
кризу державного апарату, що могла розвинутися через сталість і незмінність
дій політичної еліти та неадаптованість до змін.
Національні держави, що вдалися до жорстких методів обмеження
свобод своїх громадян, тяжітимуть до побудови авторитарних режимів із
ідеєю націоналізму, що буде слугувати виправданням [6; 7; 10].
ЛІТЕРАТУРА

1.
Watts A. State/ Nation-State // Pronceton Encyclopedia. – Режим доступу до
ресурсу: https://pesd.princeton.edu/node/676.
2.
Брубейкер Р. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне
питання у новій Європі [Електронний ресурс] / Роджерс Брубейкер. – 1996. – Режим
доступу до ресурсу: https://sites.google.com/a/fh.books-now.com/en32/978052157649957cresherGEetmen13.
3.
Rosenberg M. Differences Between a Country, State, and Nation [Електронний
ресурс] / Matt Rosenberg – Режим доступу до ресурсу: https://www.thoughtco.com/countrystate-and-nation-1433559.
4.
Bray D. Pandemic may replace the nation-state: But with what? [Електронний
ресурс] / David Bray – Режим доступу до ресурсу:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/geotech-cues/pandemic-may-replace-the-nation-statebut-with-what/.
5.
Nehring D.. COVID-19, Nation-States and Fragile Transnationalism
[Електронний ресурс] / Daniel Nehring, Yang Hu // Sociology. – 2021. – Режим доступу до
ресурсу: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00380385211033729.

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

109

6.
Bieber F.. Authoritarianism in the Time of the Coronavirus [Електронний ресурс]
– Режим доступу: https://www.cambridge.org/engage/coe/articledetails/5ea83c3a5d762d001217db4e
7.
Zielonka J.. Has the coronavirus brought back the nation-state? // Social Europe.
– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://socialeurope.eu/has-the-coronavirusbrought-back-the-nation-state
8.
Badie B.. When Covid-19 leads to dangerous variants of nationalism. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: Covid-19 leads to dangerous variants of
nationalism (ideas4development.org).
9.
Roy T.. The Shifting Geopolitics of Coronavirus and the Demise of Neoliberalism
with the Big Challenge for United Nations // Asia-Pacific Journal of Management Research and
Innovation. – 2021. – Vol. 17, No1-2. – pp. 85-94.
10.
Bieber F.. Global Nationalism in Times of the COVID-19 Pandemic // Nationalities
papers. – [Електронний ресурс] / Florian Bieber – Режим доступу:
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/global-nationalism-intimes-of-the-covid19-pandemic/3A7F44AFDD6AC117AE05160F95738ED4
11.
Allen R. J., Burns N., Laurie G.. How the World Will Look After the Coronavirus
Pandemic // Foreign Policy. – [Електронний ресурс] / – Режим доступу:
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/

Анікеєв Володимир1
Email: vladimiranikeev2004@gmail.com

Внесок О.-І. Бочковського у
розвиток української соціології

Шевченківська весна – 2022
(соціологія): Матеріали
Міжнародної конференції студентів
та молодих учених (Київ, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, 13 травня 2022
року). – К.: Видавництво «Наукова
столиця», 2022.

Однією зі знакових постатей, які доклали значних зусиль до процесу
становлення української соціологічної думки можна вважати ОльгердаІполита Бочковського. Необхідно зазначити, що творча спадщина вченогоемігранта фактично стала доступна для вивчення лише після розпаду СРСР,
оскільки протягом радянських часів перебувала під ідеологічною забороною
як «буржуазно-націоналістична». І це не випадково, оскільки саме йому
належить розробка низки цікавих наукових концепцій, зокрема теорії
формування націй. Лише 1995 р. на терені України з усієї кількості праць
автора вперше була видана скорочена версія твору «Вступ до націології». За
часів державної незалежності в нас нарешті з’явилася можливість
познайомитися з творчістю цього талановитого соціолога, педагога, філософа,
публіциста й політика.
Дослідник побачив світ 1 березня 1885 р. на Єлисаветградщині в
польсько-литовській родині. Батько, Аполлон Бочковський, працював
залізничником на станції Долинській. Хлопець виховувався згідно з
канонами римо-католицької віри. 1903 р. на «відмінно» закінчив земське
реальне училище в Єлисаветграді. Надалі здобував вищу освіту, одночасно
Студент 1 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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навчаючись у Лісовому та Політехнічному інститутах Петербургу [Каневська,
2018].
Будучи студентом, активно цікавився революційними течіями. Буремні
події 1905 р. змусили його (з метою запобігання арешту) залишити Росію та
оселитися у Чехії, де він прожив до кінця свого життя (1939 р.) Слід зазначити,
що саме в Празі, в еміграції, відбулося становлення О.-І. Бочковського як
українця за патріотичним переконанням. Однак така трансформація
особистості йшла поетапно, чому передувало глибоке вивчення
етнокультурних особливостей та історії націй.
На тому етапі Ольгерд завершує здобуття освіти – студіює на
філософському відділенні Карлового університету. Знаковою подією, що
сприяла подальшому становленню світогляду юнака, стало його знайомство
та товаришування з відомим політичним діячем, науковцем, професором Т.
Масариком (згодом першим президентом Чехословацької республіки).
Величезний вплив, зокрема, справили на нього лекції педагога, присвячені
національному питанню в європейських країнах. Поступово О.-І. Бочковський
почав цікавитися поверненням понімеченої чеської інтелігенції до
національних засад, що, безумовно, вплинуло на його ототожнення себе як
уродженця країни з давньою історією та багатими культурними традиціями
[Орел, 2017]. У свою чергу, увійшовши до кіл емігрантів – вихідців з України,
він симпатизував їх намаганням рішучо домагатися визнання своїх
національних прав і свобод. Це також сприяло його самоідентифікації як
особистості та усвідомленню власної належності до української спільноти.
Вивчивши 20 іноземних мов, тим не менш, своєю мовою Ольгерд обрав
українську [Пономарьов, 2022].
Перейнявшись проблемою націотворення, юнак повністю заглибився у
специфіку еволюції різних народностей. Результатом даної роботи стало
написання та публікація ним низки статейних матеріалів, зібраних під
спільною назвою «Українське питання». Надалі побачила світ розвідка
«Фінляндія і фінляндське питання» та інші праці.
1916 р. у Відні вийшла друком книга автора «Поневолені народи
царської імперії. Їх національне відродження й автономічні прямування», де
він звернувся до показу національно-культурного виборювання народами,
пригніченими російським царатом, права на державницький шлях розвитку.
Вчений довів, що Російська імперія не безпідставно вважалася в світі
політичною в’язницею поневолених народів, яка мала бути ліквідована.
Характерним є те, що восени 1919 р., під час вступу російської армії до Києва,
не випадково саме означена праця зазнала контролю воєнної цензури та була
спалена.
Говорячи про необхідність повалення царського самодержавства,
згодом вчений обґрунтував також неминучість розпаду більшовицької імперії
та вказав на ідеологічну схожість російського комуністичного режиму з
італійським фашизмом і німецьким націонал-соціалізмом. Влучною є його
пропозиція щодо згуртування європейських країн у межах об’єднаного
воєнно-економічного блоку «Пан-Європа», що гіпотетично міг би
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дезавуювати російську небезпеку для цивілізованого світу [Пономарьов,
2022].
Обіймаючи за період визвольних змагань посаду секретаря
дипломатичної місії Української Народної Республіки у Празі, О.-І.
Бочковський утілив у життя проект «Пізнаймо Україну», у межах якого він
зміг видати 14 творів чеською мовою, присвячених батьківщині [Орел, 2017].
Досить вагомим напрацюванням дослідника стала монографія
«Боротьба народів за національне визволення», на сторінках якої О.-І.
Бочковський розкрив віхи обстоювання іспанськими каталонцями, басками;
бельгійськими фламандцями; німецькими сербами тощо власної культури та
права на самостійне існування [Гвать, 2009].
На теоретичному рівні вченому належить введення до наукового обігу
понять «етнополітика» та «націологія». Останнє з’явилося в результаті
узагальнення великої кількості розрізнених теорій нації. Фактично дослідник
запропонував нову наукову галузь знання – «націологію». При тому він
категорично відкидав теорію Гегеля щодо класифікації народів у сенсі
розуміння їх як історичних та неісторичних спільнот [Чедолума, 2021].
Соціолог дотримувався точки зору щодо відсутності «меншовартісних»
народів і основними чинниками для їх розвитку вважав відносно прийнятні
політичні умови життя та наявність звичайних конституційних прав. Він
також окреслив головні віхи відродження поневолених народів, як от:
1) пробудження національної самосвідомості на основі повернення до
рідної мови та її літературної форми;
2) визволення від чужої економічної залежності;
3) політична спрямованість на досягнення національної автономізації в
межах існуючої держави або ж власної державної незалежності [Гнатюк, Чех,
2018].
Найбільш плідним етапом наукової діяльності вченого можна вважати
період з 1923 до 1932 рр., чому сприяло керівництво кафедрою соціології та
націології у складі Української господарської академії (Подєбради)
[Карасевич А., Лисенко Л., 2013]. Відтоді побачили світ такі праці, як
«Націологія і націографія», «Народження нації», «Життя нації» тощо.
На мою думку, заслуговує на увагу книга «Т.Ґ. Масарик, національна
проблема та українське питання. (Спроба характеристики та інтерпретації)»,
що вийшла 1930 р. Вдячний учень здійснив у цій праці спробу дослідити
сутність висвітлення політиком української національної проблеми.
Опрацювавши весь спектр доступних йому документальних джерел та
віддаючи належне досягненням свого педагога, О.-І. Бочковський зазначив,
що 1917 р. Т. Масарик трактував взаємовідносини між росіянами та
українцями аналогічно зв’язкам між чехами і словаками. Ці стосунки
розглядалися виключно в контексті існування України у складі Росії, оскільки
вийти з її складу означало б підірвати єдність держави на користь
загарбницькій політиці монархічної Пруссії. Бочковський піддав критиці
такий підхід, зазначивши, що у випадку, коли ідеологія чехословакізму
сприймається як взаємні відносини за згодою обох сторін, то історія
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російсько-українських відносин в умовах російської імперії свідчить про
наявність зворотних тенденцій і явних суперечностей. Тим більш, що ідея
створення єдиної спільноти «руськоукраїнський народ» ніколи не
ініціювалася. Наприклад, український гетьман Іван Мазепа з боку Москви
завжди оцінювався виключно як зрадник національних інтересів
самодержавства, що додатково свідчило про кардинальні відмінності й наявні
антагонізми між українцями та росіянами [Гвать, 2009]. У світлі сучасних
подій, що відбуваються на терені України, не можна не погодитися із
вказаним твердженням дослідника.
Основним досягненням автора варто вважати роботу «Вступ до
націології», що вийшла друком у 1937 р. Звернемось до аналізу розвідки більш
детально. Лейтмотивом твору окреслюється процес народотворчості, у якому
О.-І. Бочковський вичленив фази етногенезу, а також націогенезу. Як
стверджує вчений, власне період етногенезу продовжувався до моменту
французької революції та ознаменувався формуванням народу, що став
своєрідною «етнографічною сировиною», матеріалом для можливого, більш
складного еволюційного шляху. Надалі народ трактується у сенсі поняття,
протилежного нації, тобто як підґрунтя – «етнографічна маса» для
подальшого її розвитку [Соціологія: короткий енциклопедичний словник,
2020]. У свою чергу, нація виступає повністю усвідомленим масами, чітко
організованим суспільним колективом. Тобто народ розглядається як
спільнота етнічного характеру, що спроможна трансформуватися в
національне утворення.
Проте, з точки зору автора концепції, не всі народи в історії людства
еволюціонували до рівня національної спільноти. Основною запорукою щодо
успішності того він вважає наявність сприятливих політико-географічних і
господарських факторів. Суттєві відмінності між народом і нацією соціолог
бачить також в особливостях їх соціальної стратифікації. Так, народу
притаманний стан «соціального атомізму», тобто відсутності єдності між
суспільними верствами через наявні перепони. На рівні ж поняття нації
властивою є спільна праця та сумісна життєдіяльність представників усіх
прошарків суспільства. Відповідно до того важливим стає поняття «модерної
нації», що повністю охоплює усі наявні верстви, які формують народ.
Приналежність людини до неї диктується не географією місця її народження,
а вільним вибором. У межах народу націю репрезентують лише вищі
прошарки соціуму, незалежно від закладеного широкими народними масами
її соціального підґрунтя. Суттєва різниця між народом і нацією, за
Бочковським, полягає також у суспільно-історичній місії, де нація
сприймається в якості головного героя сьогоднішнього історичного процесу.
Початок націогенезу автор пов’язує з ХІХ ст., основним завоюванням якого
стала трансформація народу в націю новітнього типу з притаманною їй
національною свідомістю. У порівнянні з народом як етнічною спільнотою (є
наслідком історичної й природної еволюції), нація кристалізується виключно
в ході складного культурно-історичного процесу і являє собою соціальний
організм, сформований шляхом усунення міжгрупових бар’єрів суспільства
[Кондратик, 2002].
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Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що
науковий доробок О.-І. Бочковського є вагомим внеском до вітчизняної
соціології. На сьогоднішній день праці вченого потребують належної
популяризації, оскільки, перш за все, зберігають свою актуальність в умовах
повномасштабної російсько-української війни. Зокрема, дуже цінною в
контексті вивчення сучасного процесу націотворення є розуміння українців
як нації з високим рівнем національної самосвідомості, усі верстви якої
згуртувалися перед лицем російської агресії та злагоджено діють задля
досягнення майбутньої перемоги.
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Актуальність моєї теми полягає в тому, що забобони – невід’ємна
частина життя українського суспільства, яка охоплює всі професії та сфери
діяльності людини. Вони існують ще з дохристиянських часів і з плином часу
перенеслись і в сьогодення. Також, їхнє вивчення може дати нам більше
розуміння минулого нашого народу, яке необхідне для розвитку та
укріплення національної ідентичності.
На жаль в соціологічному дискурсі проблема забобонів має недостатній
рівень освітлення. Ґрунтовних наукових робі про забобони українського
суспільства як соціологічне явище є дуже мало. Здебільшого, тему забобонів
вивчали саме психологи, а не соціологи.
Предмет – забобони в сучасному українському суспільстві.
Об’єкт – сучасне українське суспільство.
Мета – визначити яке місце забобони займають в життях сучасних
українців.
Завдання:
a. Визначити місце забобонів в соціологічному дискурсі;
b. Проаналізувати попередні дослідження науковців
Наукова проблема – недостатність теоретичного та практичного
представлення в соціології інформації про забобони в українському
суспільстві
Давайте, для початку, розберемося із термінологією. Забобон – це будьякі вірування або практики, які людьми незабобонними вважаються
ірраціональними або надприродними, приписаними до долі або магії,
просякнутими впливом надприроднього, або ж страхом до незнайомого.
[Вайз, 2000: с. 19]. Вивчаючи літературу, я часто зустрічала також термін
«марновірство». Марновірство – «хибне, помилкове вірування, яке є
наслідком впевненості в тому, що всі процеси і явища довкілля є проявом дії
якихось надприродних сил» [Шинкарук, 2002]. Порівнявши ці два
визначення, можна подумати, що забобон і марновірство це одне й те саме.
Але Олег Масюк у своїй праці «Забобони як містична основа сподівання»
зазначає, що «марновірство є більш розвинутою формою ірраціональної
проекції майбутнього, яка полягає у несвідомій підміні суб’єктності в
перспективних суспільних відносинах та виходить з побутових
спостережень за взаємодією у соціальній групі. Відтак, забобони
орієнтуються на об’єкт, а марновірства на суб’єкт у хибно обґрунтованій
перспективі навколишнього простору» [Масюк, 2018]. Тож, існує точка зору
на марновірства та забобони, як на різні аспекти одного й того ж. Далі, давайте
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розглянемо ще одна пояснення терміну «забобон». За визначенням
Тлумачного словника української мови, забобон – віра в прикмети, в те, що
деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, є запорукою удачі чи
невдачі в чому-небудь [СУМ-11, 1980]. Тут зустрічаємо термін, який також
часто розглядається у контексті забобонів – «прикмета». Згідно
Літературознавчого словника, прикмета – найархаїчніша оригінальна
фольклорна формула-кліше з прогностичною функцією, яка постала зі
спостережень над довкіллям, підтверджена віковим досвідом народу,
стосується живої природи, погоди, господарства, приватного життя індивіда
та особливих подій [Ковалів, 2007]. Як ми бачимо, різниця у всіх цих
визначеннях є, але вона невелика, тож для зручності, надалі я буду
використовувати ці три терміни як схожі за значенням.
Основними дослідниками впливу забобонів на людей були американські
вчені психологи такі як С. Вайз та Б. Ф. Скіннер. Скіннер вивчав можливі
механізми поширення забобонів та прикмет під призмою біхевіоризму. Він є
автором роботи «Superstition in the pigeon». В ній психолог розказує про
експеримент, суть якого в тому, аби зробити голуба забобонним. Дуже
голодного голуба помістили в клітку і після будь якої його дії, наприклад,
помаха крилом, пташці давали їжу через віконечко. Кожен раз, як голуб
підіймав крило догори, йому давали їжу та незабаром голуб це зрозумів і
повторював цю саму дію знову і знову аби отримати їжу. Так Скіннер пояснив
один із можливих походжень забобонів та забобонної поведінки. Він
стверджував, що не всі забобони та прикмети поширилися за допомогою
такого механізму, але все ж таки він є одним із рушійних [Skinner, 1948].
Незважаючи на те, що робіт українських науковців про розгляд
забобонів в соціологічному вимірі мало, але все ж, вони є. Робота кандидата
соціологічних наук Панкова А. А. «Забобони як об’єкт соціологічного
дослідження. Проблема соціальних функцій забобонів» є досить змістовною.
В ній науковець роздумує на тему того, що забобони існують як невід’ємна
частина соціології релігії та є одним із незамінних рівнів релігії як такої. Не
дивлячись на те, що сам інститут релігії змінюється, змінюються його
елементи та структура, забобони завжди були і є невід'ємною частиною
релігійного мислення. Вони існують в свідомості кожної релігійної людини,
не дивлячись навіть на те, що марновірства вважаються гріхом.
Також, Панков виділяє чотири соціологічні функції забобонів:
інформаційна, оптимістична, регулятивна та псевдопрогностична. Цей поділ
дуже гарно пояснює, що забобони ще досі існують у суспільстві якраз тому, що
відповідають певним потребам, та насамперед соціальним та що забобони –
гідний предмет для соціологічних досліджень.
Як ми вже зазначили раніше, забобони існували з давніх давен.
Пригадуючи курс з Історії України, можна згадати і те, що в 988 році
Володимир Великий хрестив Київську Русь. Як ми всі знаємо, християнство
стверджує, що віра в щось інше ніж в Бога – марновірство та гріх. Це не могло
не вплинути на перебіг життя народу в Україні. Внаслідок такого злиття двох
вір утворилась народна релігія. Це унікальна особливість українського
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суспільства яка є сукупністю традицій, ритуалів, вірувань, які зародились
серед народу ще в давнину. Часто вони мають язичницьке коріння, згодом
збагатились християнськими ритуалами, увібрали в себе сліди від різних
історичних подій та землеробського способу життя в селах. В радянські часи в
багатьох регіонах України, особливо в центрі і на Сході, велика кількість
церков в селах були знищені. Це теж сприяло тому, що народна релігія
посилювалася, адже народні традиції передаються з покоління в покоління, їх
неможливо викреслити з пам’яті суспільства [Овсіюк, 2021].
Вивчення народної релігії в контексті праці про забобони важливе, адже,
як вже зазначалося раніше в статті Панкова, забобони є невід’ємним рівнем
релігії як такої, а народна релігія – це, по суті, та сама релігія. Просто вона
сформувалась під впливом багатьох різних чинників та є результатом
історичних подій і є унікальним явищем виключно української культури.
Саме тому, забобони варто також вивчати в такому культурологічному та
етнографічному сенсах, як один із основних складників того, у що вірили наші
предки.
Багато забобонів та марновірств, які популярні в Україні – популярні і
закордоном, наприклад: чорна кішка перебігла дорогу – трапиться
нещастя(чорний колір асоціювався із темними силами та нечистю); 13 –
нещасливе число та інші.
Перейдімо тепер до самих українських забобонів. Провівши невеличкий
контент аналіз деяких українських інтернет ресурсів та розповідей родичів,
можна класифікувати забобони та повір’я на:
• Обрядові забобони
• Пов’язані з вагітністю , народженням
• Весільні
• Поховальні
• Пов’язані з землеробством
• Пов’язані з релігійними святами
• Професійні
• Побутові
Загалом, люди складали забобони про все, що відбувається з ними та
навколо них – цикл життя (вагітність, народження, смерть), праця, свята.
Кожен з виділених мною типів забобонів має тисячі прикладів. Наприклад, до
побутових відносяться всі містичні правила, яких люди повинні
дотримуватися в побуті. Наприклад, нескінченна кількість забобонів про
дзеркало – всі знають, що розбити дзеркало – це до невдач. Є також
марновірство про те, що не можна приймати в дарунок старі дзеркала, бо вони
несуть в собі енергію попередніх власників; зберігати у себе тріснуте дзеркало
– до захворювання, нещасливого життя; ще, не можна вішати дзеркало
навпроти ліжка, бо душа заблукає між двома світами – задзеркаллям та
реальністю. Пояснення такій величезній кількості прикмет про дзеркало
можна знайти в історії його походження: перші дзеркала привозили в Україну
з-закордону, а до всього «заморського» ставлення в українців було, зазвичай,
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упереджене. Тож не дивно, що люди надали цьому предмету таке велике
містичне значення. Також, до категорії побутових забобонів відносяться такі
забобони як: розсипана сіль – до сварки; зашивати на собі одежу не можна –
зашиєш рота; впав столовий прибор – чекай на гостей та інші.
Існує також величезна кількість забобонів для вагітних жінок: не можна
стригти волосся у період вагітності, фарбувати нігті теж тощо.
В давнину українці були здебільшого аграрною нацією, тож про
землеробство теж чимало забобонів. Мої родичі поділилися забобоном,
притаманним в основному Чернігівські області – аби цибуля виросла не
гострою та смачною, треба садити її, не маючи на тілі спідньої білизни.
Як було зазначено раніше, кожна професія має свої забобони. Не
виняток і військова справа. Наприклад, багато марновірств мають льотчики
та військові: фотографуватися перед польотом не можна – станеться лихо; те
ж саме станеться, якщо прямо перед виходом розсипалися патрони.
Також, хочу поділитися з Вами забобонами, про які я дізналася, шляхом
опитування своєї бабусі родом з Хмельницької області.
Якщо хочеш щоб люди заходили в гості, треба замітати від порога
(побутовий); якщо в хаті живуть дівчата, то хто б не заходив у гості, повинен
присісти, аби свати сідали в хаті (весільний); коли незаручену дівчину хлопець
просить зашити одежину, то нехай зашиває, якщо хоче вийти за нього заміж,
а як не хоче, то й братися не треба (весільний); коли в родині народилася
дитина, то про це треба всім розказати, аби дитина виросла балакучою та не
сором’язливою (пов’язаний з народженням).
Це лише малесенька частина забобонів українського народу. Їхній аналіз
та перелік вартує окремої ґрунтовної роботи.
Забобони в соціологічному вимірі погано вивчена тема, тому є велике
поле для роздумів та досліджень. Можна розглядати забобони в гендерному
вимірі; з ухилом на культурологію та етнографію та безліч інших
можливостей.
Висновки:
• Дослідженням забобонів спочатку займалися психологи (особливо
школа біхевіористів);
• Забобони як об’єкт соціологічного дискурсу не є поширеною
темою;
• Єдиної сситеми соціально значущих критерівї для категорізації
українських забобонів немає;
• Дослідження ролі забобонів – це ґрунтовна тема, яка потребує
аналізу
філософських,
етнографічних,
культурологічних,
психологічних та соціологічних джерел.
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Обґрунтувати наукову цікавість до епітафій буде найбільш влучно в
контексті рефлексивного повороту в соціальних науках, який вимагає від
дослідника\ці уважного осмислення культурного багажу, який він\вона
привносить в поле та аналіз. Початково, епітафіями називали урочисті
хвалебні промови, що виголошувалися померлій людині як супровід до
поховальної церемонії. З часом цей концепт еволюціонував, і наразі епітафією
прийнято вважати невеликий прощальний напис на надгробку, форма і
функціонал котрого є безпрецедентно довільною. Адресатом чи автором
цього напису, очевидно, виступає не померлий\а, а соціум, що його\її оточує.
Цілеспрямований огляд дозволив зрозуміти, що кожне суспільство має свій
репертуар засобів для продовження соціального існування індивіда після
смерті – і написання епітафій є одним з них. Саме це і є цікавим для мене в
даному дослідженні – виявити способи соціальної комунікації через
посередництво смерті.
Українське суспільство створює візуально насичені ландшафти
кладовищ – майже кожна могильна плита містить зображення загиблої
людини. Нерідко ці зображення комунікують інформацію про індивіда чи то
Студент 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
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в аспекті професії, чи рис характеру, чи життєвих досвідів тощо. Аналіз
оформлення могильних комплексів кладовищ Фаркашреті (Будапешт,
Угорщина) та Гіетаніемі (Гельсінки, Фінляндія) наштовхує на висновки, що
викарбовування обличь загиблих на могильних каменях, яке отримало
широку популярність в Радянському Союзі в контексті секуляризації смерті,
провокує відчуття неперервної присутності померлих біля живих індивідів. Це
усвідомення було актуалізовано перебуванням в просторі кладовища, яке
першопочатково
переживається
індивідами
як
огляд
колекції
деперсоніфікованих могильних плит з вказаними на них ендемічними
іменами. Виникали складнощі через наявність українського культурного
багажу, що ускладнював контекстуальне сприйняття локальної культури
поховань.
Що стосується концептуальних рамок, перспектива погляду на епітафії
на даному кладовищі була сформована під впливом драматургічної соціології
Гоффмана. Останній зазначав, що “соціальні фрейми... надають фонове
розуміння явищам, яким притаманні воля, наявність мети, контролюючі
зусилля інтелекту, агентність живого, основним виразом якого є людина... Це
можна описати як “керовані дії” [Goffman, 1986, с. 22]. Враховуючи, що
розуміння є дією інтелекту, відносною в культурно-історичному плані,
соціальне фреймування смерті було визначене як соціально кероване
розуміння смерті, культурно створюване та відтворюване через практики
смерті. Епітафії є текстуальним варіантом відповідних практик.
Відповідно, дослідницьке питання було поставлене в культурноантропологічній оптиці, яка пропонує розглядати соціо-культурну реальність
холістично, для того, аби знайти можливі відповіді, звісно, обмежені
темпоральним фокусом на завжди змінювану та оновлювану культурну
реальність. Для дослідження було важливим зрозуміти, як саме епітафії на
кладовищах передають сенси, культурно приписувані смерті в угорському та
фінському суспільствах, і якою є їхня функція в просторі кладовища в його
цілісності.
Методологія. Мною здійснювалися неодноразові візити до кладовищ
Фаркашреті (грудень-січень) та Гіетаніемі (квітень-травень). Процес збору
даних проходив у форматі вільного ознайомлення, детального огляду
могильних плит, фотографування усіх можливих знайдених епітафій і
символів та подальшого його перекладу за допомогою перекладачів та
консультацій з мешканцями міста. Оскільки ключовою метою було
прозондувати епітефіальний праксис суспільств Угорщини та Фінляндії,
дизайн дослідження був розвідуальним. З цієї ж причини не було встановлено
чіткого вибіркого стандарту для рандомізації зібраних даних, що, звісно, є
їхньою слабкою стороною. З іншого боку, ці дані були зібрані в контексті
холістичного дослідження простору кладовища, у якому епітафії неподільно
пов’язані з іншими погребальними феноменами. Окрім того, далеко не всі
могильні плити на кладовищі мають епітафії; відповідно, серендипність та
антропологічна уважність до деталей були набагато більш цінними в даному
полі, аніж раціоналізовані техніки вибірки. Дана дослідницька стратегія
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найвлучніше може бути описана як дрейф, який, як метод наукового
дослідження, розвивається в урбаністичній географії.
Підхід до аналізу даних є герменевтичним. Зібрану інформацію було
категоризовано в аналітичних цілях та інтерпретовано її з посиланням на
особистий досвід в полі, яке є не стерильним лабораторним простором, а
виміром складної культурної реальності, яку я, як культурна істота,
переживав, відчував та осмислював.
Труднощі
дослідження.
Відсутність
достатньої
лінгвістичної
компетентності є слабкою стороною дослідження з антропологічної точки
зору, а власне знання угорської/фінської я б описав нульовим рівнем.
Допомога в перекладі епітафій носіями мови була важливою та значно
покращила дослідницький процес, однак не претендує на статус достатньої з
огляду на складність колаборації з місцевими відвідувачами кладовища.
Кладовище для багатьох є простором скорботи, горя та приватної комеморації
близьких людей. Втручатися в дані практики та турбувати відвідувачів було
проблематичним з етичної точки зору, особливо враховуючи мій статус
іноземця, здатного підтримувати розмову лише англійською, що створює
додаткові перепони для формування довіри. Відповідно, мали місце труднощі
з декодуванням тонких культурних кодів в епітафіях, що відсилали до докси
– базового культурного знання про смерть. Усе ж, наприкінці вдалося зібрати
достатню кількість даних для плідного аналізу, який у майбутньому має
потенціал бути доопрацьованим з розвитком необхідних мовних навичок.
Знахідки. Для початку варто окреслити структуру базового могильного
надпису. Сутнісно у неї є два елементи: ім’я та прізвище, а також рік
народження і рік смерті, а також – рідше епітафія. Оскільки розмір могильної
плити і її оформлення впливають на цінову політику – можна припустити, що
частіше помпезність пам’ятника і наявність епітафії вказують скоріше на
високий економічний/соціальний/культурний статус похованої людини.
Окрім того, на кладовищах великих міст простір і могильної плити, і, власне,
могили є обмеженим ресурсом, тож часто можна зустріти сімейні або навіть
родові поховання з безліччю імен на могилі. Тож, економічні фактори
безумовно є однією з регулюючих та обмежувальних сил у практиках самоувіковічення в смерті.
Одним з найбільш чітких патернів, спостережених на кладовищі, було
позначення професійного статусу або титулу загиблої людини в епітафіях. Це
особливо характерно для інтелектуалів: лікарів, учених, митців, та урядових
діячів тощо. Їхнє володіння культурним капіталом (освітою та професійними
кваліфікаціями) за допомогою епітафій є увічненим на скрижалях історії. Це
вказує на те, що рівень освіти та професійна належність є важливим
чинником соціальної диференціації як в угорському, так і в фінському
суспільствах.
Відомі на міжнародному на національному рівні персони (олімпійські
спортсмени, актори, архітектори, скульптури тощо) є особливою варіацією
професійної категоризації людей у смерті. Доволі часто їхня професія взагалі
не вказується в епітафії в очевидний та розповсюджений спосіб (біля імені),
однак може бути зрозумілою після прочитання повного тексту епітафії з
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нерідко притаманним поезисом – так, буцімто їхнє ім’я саме по собі є
достатньо гучним твердженням. Окрім важливості імені, могилам відомих
людей притаманні й інші “маркери унікальності”, що роблять їх локусом
символічного розрізнення між знаменитостями та “звичайними людьми”.
Багато їхніх могильних плит не мають епітафії взагалі – і її відсутність також
може бути певним посилом. Натомість, могильні плити відомих людей часто
мають експериментальний дизайн, який формує певні алюзії до їхньої
професійної діяльності (наприклад, могильна плита національно відомого
угорського архітектора Імре Маковеца має свою особливу архітектурну
стилістику). До того ж, імена цих людей часто можуть бути викарбувані з
використанням незвичних шрифтів і оформлень.
Могили відомих людей обрамлюються, зазвичай, як свідчення їхнього
“неординарного життя та витонченого смаку”. Також ці могили є
матеріалізацією в смерті їхніх індивідуалістичних цінностей, оскільки
могильні плити знаменитостей майже завжди (але бувають виключення)
містять лише одне їхнє ім’я. Емпіричною закономірністю тут є те, що родичі,
шлюбні партнери та інші люди зазвичай не поховані в одній могилі з
відомими персоналіями. Цікавим для цвинтаря Фаркашреті є те, що багато
могил знаменитостей прикрашені стрічками в кольорах угорського прапору.
Використання національного символізму в похованні відомих угорців
засвідчує, що багато з цих людей самі по собі стали символом угорськості, а
їхні могили – репрезентацією національного етосу. Те ж саме зустрічається і
на цвинтарі Гіетаніемі – але там прапор Фінляндії вдалося спостерегти на
могилах солдатів.
Окремої уваги заслуговують також ветерани воєнних подій, жертви
геноцидів, виокремлення яких є важливим з точки зору підтримки міфу нації,
і є, фактично, вертикальним зрізом історії. Це окрема категорія поховань,
яким також притаманне відповідне символічне оформлення, виділення
окремих зон кладовища з уніфікованим оформленням, а також групові
поховання, братські могили та пам’ятники суто символічного характеру, без
реально похованих людей під ним. В рідкісних випадках були помічені
поодинокі могили. У випадку військових також характерною є фіксація їх
титулу, роду військ, військових подвигів.
Етнічно-релігійний модус соціального розрізнення в угорському та
фінському суспільствах теж візуалізований у ландшафті кладовища. Це
стосується в більшій мірі відносно представників католицького,
православного та юдейського віросповідання, що часто прагнули культурного
розмежування не лише при житті, а й після смерті. Єврейська спільнота
історично була інтегральною частиною наприклад угорського суспільства,
однак завжди так чи інакше маргіналізована своєю позицією на периферії
двох культур [Park, 1928]. Так, частиною кладовища Фаркашреті є другий за
розмірами в Будапешті єврейський цвинтар. Це досить закономірно з огляду
на те, що це кладовище є маргіналізованим монофункціональним простором
[Sheppard-Simms, 2011], оскільки розташоване на ізольованому від урбанного
пейзажу пагорбі Буди – віддалені від місць живих поховання, зокрема на
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височинах пагорбів, є відповідними юдейській поховальній культурі
[Nosovsky, 2009, p. 229]. Єврейська частина кладовища має власну
адміністрацію та відділена від християнської частини високими огорожами
без можливості легко переміщатися між ними. Таким чином, фізичний
простір кладовища матеріалізує вагому дистанцію між двома групами в
угорському соціальному просторі. Епітафії на єврейських могильних каменях
засвідчують культурно-гібридну ідентичність євреїв в Угорщині з огляду на
одночасне використання івриту та угорської мови (трапляється і німецька).
Відмінністю юдейських від християнських епітафій є менш часте вказування
року народження – що, вірогідно, пов’язано з тим, що дата смерті для юдеїв
видається більш важливою, аніж дата народження. Помітним є обрамлення
травматичною пам’яттю єврейського цвинтаря, оскільки в епітафіях часто
згадується мученицька смерть загиблих в Аушвіці.
Що стосується вимірів етно-релігійної ідентичності в християнській
частині кладовищ, то зразки епітафій в обох країнах часто є цитатами з
Нового Завіту, Євангелій чи Псалмів. У перспективі соціального фреймування
смерті ці епітафії постають як акт позиціонування індивіда в контексті
християнських сакральних текстів перед авдиторією живих з метою бути
сприйнятим\ою “хорошим християнином”. Відштовхуючись від ідей
Гоффмана про традиційно вмотивовану самоекспресію з метою досягнення
соціального схвалення [Goffman, 1956, p. 3], є припущення, що такі епітафії є
презентацією християнського Я в смерті під авторитетом традиції. Утім, у
даному випадку бачення інформантів було би особливо цінним для розуміння
інтенції у використанні цитат з Нового Завіту в якості епітафії. Щодо цвинтаря
Гіетаніемі можна провести паралель з відокремленим православного
цвинтаря, що налічує в собі до всього велику масу могил російських
державних діячів та військових з їх сім’ями, чим фіксує на собі сліди
імперського впливу росіян на Фінляндію. Помітно, що в контексті великих
суспільств, серед яких може контактувати декілька релігійних парадигм, їх
представникам важливо вирізняти і виокремлювати іншість і унікальність
своїх релігійних практик, зокрема форма надгробку, вид і стиль оформлення
могили, символізм.
Використання символів, ремінісценцій та знаків в оформленні
могильного комплексу я б теж відніс до своєрідної невербалізованої епітафії.
Відштовхуючись від спостережень можна припустити, що їх сенс полягає або
в тому щоб доступно, стисло і ємко донести широкій аудиторії якісь аспекти
біографії похованого, або навпаки, щоб зашифрувати і обмежити їх,
утворивши своєрідний ребус, розгадати який буде під силу лише людям, що
входили в найближче оточення індивіда. До першого типу можна віднести
ілюстрації речей-асоціацій (музикальні інструменти, книга з пером, окуляри,
іграшка), усталені в суспільстві символи (янгол, ягня, птахи, зів’ялі квіти,
дерево), офіційні відзнаки та нагороди (за участь у війні). Особливістю
цвинтаря Гіетаніемі варто відзначити “доліплювання” до надгробку орденів
та медалей ветеранів війн, свастик нацистських офіцерів, тощо. До другого ж
типу скоріше належать родові герби, символи напівпублічних організацій та
інші неочевидні знаки.
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Гендерування смерті є ще одним важливим феноменом, на який вказує
зміст багатьох епітафій, які можна категоризувати як “родовий статус”. Що не
менш важливо, такі епітафії характерні переважно жіночим могилам.
Здебільшого вони являють собою родовий маркер на кшталт “Наша мати” та
“Наша бабуся”; іноді це “Наші любі батьки”. Зустрічались сімейні поховання.
Цікаво, що не було виявлено жодної могили чоловіка, який був
ідентифікований в епітафії виключно через його батьківську роль. На
багатьох могильних плитах жінка згадана як дружина чоловіка, чиє ім’я та
соціальна роль (поза інститутом сім’ї) завжди вказуються першими. Варто
зазначити, що професія та соціальна активність жінки також подекуди
викарбувані на могильному камені, але радше в якості девіації. Шлюб з
певним чоловіком видається високо-пріоритетним способом позиціонування
жінки в смерті. Вищезгадана ієрархія текстуальних одиниць, очевидно,
сформована довготривалим епітефіальним праксисом в Угорщині і є
відтворенням гендерної динаміки в суспільстві. Якщо жінку пам’ятають
першочергово як дружину та мати в смерті, імовірно, у житті приватна сфера
та сім’я культурно визначені як найбільш важлива та прийнятна для неї
область агентності. Окрім цього, поширена практика згадки батьків в
епітафіях дозволяє припускати, що організація поховань є здебільшого
відповідальністю дітей померлих. Подальша участь у практиках комеморації
мертвих (відвідування могил, які часто стають місцем сімейної соціалізації, та
догляд за ними) видається способом презентації поваги та любові до батьків.
В Фінляндії, натомість, гендерний аспект був більш яскраво виявлений серед
старих поховань з православного кладовища, порівняно з католицькими.
Менший акцент на гендерних відмінностях епітафій в останньому міг бути
пов’язаний з жіночим правом голосу, котре з’явилось тут найраніше з усієї
Європи, і могло багато в чому вплинути на посилення жіночої присутності в
суспільстві.
Наостанок варто згадати спостережений в епітафіях цікавий дуалізм
приватного та публічного на кладовищах Фаркашреті та Гіетаніемі. Частина
епітафій сконструйовано таким чином, що викликають відчуття вторгнення в
інтимний простір сторонніх людей. Вони написані в вигляді медитації,
особистої розмови, виразів скорботи, відсилаючи часто до глибокого кохання,
замилування тощо. І навпаки – є епітафії, які адресовані перехожому та
наполягають на взаємодії. Вони можуть бути дидактичного характеру (даючи
настанови про те, як правильніше жити життя), імпресіоністські
(націлюючись на стимуляцію естетичних відчуттів та філософських настроїв)
або політичними (нагадуючи про важливі для суспільства історичні події, як,
до прикладу, угорська революція 1848-го року, фінська громадянська війна
1918-року, світові війни).
Висновок. Масштаб наведеної етнографічної розвідки є обмеженим як
епістеміологічно та методологічно, так і умовами подальшого опрацювання
даних. Проте вона вказує на фундаментальний мотив, закладений у зміст
епітафій на кладовищах Фаркашреті та Гіетаніемі, – фізична смерть є
неминучою, однак люди прагнуть убезсмертнити себе соціально. З цієї точки
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зору, могила є соціальною трансформацією фізичного тіла, як мовчазного
виразника особистості після смерті. Смерть як подія є можливістю заявити
про свою ідентичність, а епітафії (вербальні так і невербалізовані) постають
зручним дескриптивним інструментом. Кладовище є місцем проживання
мертвих, які прагнуть увічнити свою належність до живого суспільства.
Водночас простір кладовища постає як дискурсивна даність, у якій живі та
мертві обговорюють погляди на майбутнє та минуле суспільства.
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Бездомність як явище існувало в різні часи і в різних суспільствах. Воно
носить комплексний характер і залежить від багатьох факторів, зокрема
економіка країни, кон'юнктура ринку праці та соціальної політики. В
українському науковому полі дана соціальна проблема доволі обмежена в
емпіричній та теоретичній базі і розглядається здебільшого як прояв
девіантної поведінки. Що стосується емпіричних досліджень, які сприяли б
розробці комплексу заходів для усунення масштабів проблеми, то існують
певні перешкоди у їхній реалізації. До таких можна віднести складнощі у
методах збору статистичних даних, ідентифікації бездомних та
локалізованість одержаної інформації. Проблема вивчення полягає ще й в
складності самого визначення. Відповідно до законодавста бездомна особа –
це особа, яка перебуває у соціальному становищі людини, зумовленому
відсутністю в неї будь-якого житла, призначеного та придатного для
проживання [Про основи соціального захисту, 2005]. З цього випливає, що до
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соціальної групи бездомних входять і особи, що проживають в житлових
приміщеннях в аварійному стані, і особи, які за власним бажанням
проживають в непридатних для життя місцях (сквотери) та особи, які мають
притулок у спеціальних закладах. За часів Радянського Союзу поняття
«безхатька» не існувало, а лише його відповідники, що вважались негативною
стигмою впродовж всього життя індивіда. Соціально-економічні перетрубації
з моменту набуття Україною статусу незалежної та суверенної держави
призвели до поляризації та майнового розшарування населення. У 2019 році
Міністерство соціальної політики налічувало близько 33 тисяч бездомних, з
них 22 тисячі безпритульні. Ця інформація збігається із даними Держстату, де
станом на 1 січня 2020 року налічувалось 17 тисяч будинків, що знаходяться в
аварійному стані, і в яких офіційно проживають 11 500 осіб. Втім волонтери
зазначають, що дані цифри далекі від дійсності, а кількість бездомних в
Україні сягає 200 тисяч.
Причини бездомності. Як було зазначено вище, явище бездомності є
комплексним за першопричиними. Воно формується через динамічну
інтеракцію двох факторних груп: соціальні фактори (розпад родини, алко-/
наркозалежність ) та структурні (недоступність житлового фонду, погані
економічні умови). Ці фактори в різних варіаціях впливають на частоту,
тривалість та тип бездомності. За рахунок того, що бездомність важко
окреслити, державі доводиться боротись не лише з самим явищем, але й з
його невизначеністю. Найчастіше сплески бездомності виникають внаслідок
чутливості економічної системи країни до зовнішніх та внутрішніх загроз, але
свою роль відіграють і перехідні періоди у правовому полі та зміни в структурі
родини. Через недосконалість цивільного права, жорсткої соціальноекономічної поляризації різних верств населення, неможливість держави
забезпечити базові житлові потреби певного прошарку населення призвели в
результаті до негативної динаміки, яка показує збільшення кількості
бездомних втричі за останні 10 років. Останнє фундаментальне дослідження
причин бездомності проведене у 2006-2012 роках, і є порівняльним кроссекційним дослідженням, покликаним визначити основні тенденції та
вектори вирішення даної проблеми [Давидюк, 2012: с. 4]. Результати
дослідження засвідчили, що протягом 6 років незмінним лідером серед
причин бездомності є проблеми у родині. Сумарно цей показник («Конфлікт
у родині» та «Розлучення») сягнув позначки 39%. Дана цифра ілюструє
глибинну проблему інституційної кризи, що часто не виводиться у публічну
площину. У ТОП-3 причин втрати житла залишається позбавлення волі. Хоча
він і втратив у 2012 році декілька пунктів порівняно з попереднім
дослідженням (21,3% до 18,3%), все ж займає в ієрархії відповідей другу
позицію. Враховуючи той факт, що державна реформа реєстрації прав
власності на нерухоме майно 2016 року призвела до збільшення кількості
зафіксованих незаконних операцій, можна припустити, що дана тенденція
зберігалась до 2021 року, коли рівень шахрайства на ринку нерухомості впав
до 1.5-2%. Варто зазначити, що реальний стан справ на той момент не
відповідав стереотипному уявленню про алко-/наркозалежність як ключову
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причину переходу у соціальний клас бездомних, оскільки цей показник посів
5-те місце і набрав лише 4.5%.
Соціальний портрет бездомних осіб. У 2012 році спостерігалось суттєве
зростання кількості жінок серед бездомних (34%), втім більшість все ще
складають чоловіки. Віковий розподіл залишається на тому ж рівні: половина
респондентів (51%) – люди похилого та старшого віку, тобто особи віком 45+.
Втім вікова піраміда різниться від статі: для чоловіків фокальна точка
знаходиться у діапазоні від 46 до 55 років, для жінок віковий розподіл є
рівномірний для всіх груп. Що стосується сімейного стану то наявності дітей,
то обидва показники збільшились – перший на 4.5%, а другий на 8%. Таким
чином, кількість осіб, що мають дітей становлять більше половини (майже
60%). З усіх вище перерахованих показників динаміку створює жіноча
частина групи, що свідчить про фемінізацію бездомності. З 2006 по 2012 рік
кількість жінок збільшилась на 10% (з 24% до 34%); за віком чисельність жінок
молодшого віку, тобто 18-35 років, переважає чоловіків (36.5% проти 19%) –
це вплинуло на кількість неодружених, що через входження жінок молодшого
віку змінило загальну статистику на 8.4%; показник жінок, що мають
збільшився на 17%. Що стосується освітньо-професійних параметрів, то
найрозповсюдженішими є середній загальній, середній спеціальний або
незакінчений середній рівні освіти. Здобувачів повної чи незакінченої вищої
освіти серед генеральної сукупності лише 12.6%. Відповідно освіта є доволі
вагомою характеристикою, що частково унеможливлює потрапляння на
вулицю. За умови консистентності статусу цей параметр забезпечує
економічний, культурний та соціальний ресурси. Похідною від освіти є тип
зайнятості індивіда. І хоча в дослідженні не встановлена кореляція між рівнем
освіти та типом зайнятості, майже половина респондентів (44%) визначили
своєю професією «Різноробочий» або «Кваліфікований працівник» (23.5%).
Що стосується останнього місця роботи, то здебільшого це промислове
виробництво (24%), будівництво (18%), торгівельні заклади (11%), сезонні
роботи (9%). Окремим фактором, що зумовлює перехід індивідів до цієї групи
є внутрішня трудова міграція. Більшість людей, які опинились на вулиці є
українцями і доволі часто причиною переходу до групи бездомних є втрата
саме сезонної роботи[Мінсоцполітики і НАН України, 2012: с. 6]. Вагома
частка респондентів (58%) зазначили, що юридичного оформлення на
останньому місці роботи не було. В умовах відсутності трудового договору
актуалізується тіньовий сектор економіки, що створює пряму загрозу для
стабільного працевлаштування. Така експлуатація людської праці не надає
жодних соціальних пільг, ігнорує закони трудового кодексу та не гарантує
чесні виплати заробітної плати, незважаючи на затрачений час та ресурси.
Серед засобів існування, який визначали респонденти на теперішній момент
є збір втор сировини, жебрацтво, тимчасова праця.
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Рисунок 1. Приклад результатів дослідження: Соціальний портрет бездомного

Наразі в суспільстві можна виокремити тенденцію лібералізації
ставлення до даної категорії населення – з’являються нові благодійні
організації, що покликані забезпечити безхатьків засобами існування,
гуманітарною допомогою та житлом; виникають різні соціальні ініціативи на
кшталт фото проекту Олександра Чекменьова, що презентували в Музеї
історії Києва минулоріч. І хоча кількість безхатьків в Україні зросла за останні
десятиліття, відчутне скорочення соціальної дистанції та зменшення
соціальної напруги.
Жінки даної групи є окремим об’єктом дослідження, оскільки окрім
спільних причин і умов бездомності з чоловіками є й відмінні. Серед спільних
причин можна виокремити кон’юнктуру ринку праці та недоступність житла.
Втім у жінок є додаткові обставини, які збільшують шанс потрапляння на
вулицю. Специфічних причин бездомності у жінок є декілька. Наприклад
насильство у родині, від якого потерпають здебільшого жінки, перед якими
невдовзі постає вибір чи піти від партнера чи терпіти абьюзивні стосунки. Цей
вибір ускладняється наявністю дітей, адже при потраплянні на вулицю
останніх зазвичай забирають до відповідних закладів. Серед інших причин у
жіночої частини є проституція та фемінізація бідності. Друге явище пов’язано
з нерівними умовами в оплаті праці та складнощах у просуванні кар’єрними
сходами за наявності дітей. У випадку приналежності жінки до неповної
родини і самостійного виховання дітей, економічного ресурсу може не
вистачити для оренди житла. Доволі розповсюдженим у трудових відносинах
є явище відмови роботодавця у працевлаштуванні жінок через небажання
виплачувати декретну відпустку [Семенчук, 2020: с. 1]. Отже, при складанні
соціального портрету бездомної людини необхідно враховувати різні
параметри, що призводять до переходу індивіда в цей стан, задля подальшого
аналізу цього явища.
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Ворожа архітектура. При дослідженні явища бездомності у міському
просторі окремим елементом аналізу є ворожа архітектура. Hostile architecture
– агресивний дизайн, що використовують задля боротьби із маргінальними
групами суспільства. Сам термін виник нещодавно, втім метод боротьби з
соціальними групами шляхом соціальної інженерії існує давно. Якщо
поглянути на місцевий ландшафт Великобританії за часів Вельфів, можна
знайти шипи на парканах та стінах. Функція таких елементів на той момент
полягала у стримані небажаних гостей. В 1970-х роках широкого
розповсюдження набув принцип захищених просторів, який в 2004 році
перетік у форму філософського дизайну CPTED (Crime Prevention Through
Environmental Design). Реалізація цієї концепції мала на меті зниження рівня
злочинності шляхом маніпуляцій різних середовищ в яких зазвичай
відбувається злочинність. Втім зараз методи агресивного дизайну спрямовані
не на протидію злочинності, а на витіснення з публічного простору окремих
соціальних груп, порушуючи концепт безбар’єрності в цілому. У мегаполісах
відбуваються паралельно два процеси: з одного боку сучасні міста
намагаються проектувати за принципом «місто для людей», будуючи паркові
зони, площі, пішохідні зони. З іншого боку відбуваються процеси позбавлення
публічних просторів «публічності». Доволі контраверсійним є факт того, що
ворожий дизайн процвітає саме у високорозвинених капіталістичних країнах.
З огляду на те, що такі країни мають потужну ринкову економіку, соціальний
захист населення та сильну інфраструктуру, кількість бездомних у таких
місцях мала б зменшуватись. Утворення все нових і нових рішень ворожого
дизайну свідчить про зворотне. Дані методи можна зустріти в урбаністичному
ландшафті Парижу, Глазго та Нью-Йорку. Ідеальним прикладом агресивного
дизайну є проста бетонна лавка встановлена у Лондоні 2012 року. Єдине її
функціональне призначення – присісти на пару хвилин. Втім ворожа
архітектура може мати й радикальніші методи реалізації, на кшталт шипів на
деревах або біля бізнес центрів. В Україні філософія ворожого дизайну не
набула значного поширення, але її відлуння можна знайти у деяких
урбаністичних рішеннях. Загалом сьогодні такі архітектурні елементи
проявляються у вигляді лавочок з підлокітниками, металевих або
геометрично викривлених лавочок, бордюрами із шипами. Дані заходи часто
піддаються критиці, оскільки спрямовані не на вирішення проблеми, а на
усунення наслідків. Втім витиснення соціальної групи безхатніх з певної
території зовсім не впливає на статистику, а лише ідеалізує імідж міста.
Ресоціалізація бездомних. Одним з базових прав людини вважається
право на житло та на індивідуальний простір. Виходячи з цієї позиції в
Америці була започаткована ініціатива Housing First. Це підхід до надання
допомоги бездомним людям через забезпечення їх житлом. Ця ідея висуває
на передній план думку про те, що перед тим як вирішувати глобальні
проблеми, людина має бути забезпечена предметами першої необхідності
серед яких і житло. Такий підхід нагадує піраміду потреб Маслоу, де на
базовому рівні знаходяться фізіологічні потреби і потреби в безпеці. Саме
остання забезпечує почуття психологічного комфорту індивіда. За останнє
двадцятиріччя правова база для захисту цього пласту населення значно

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

129

розширилась. Зокрема були прийняті та вдосконалені Закони України «Про
основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей».
Сукупність заходів, що супроводжувала цей закон показала позитивну
динаміку у сфері надання соціальних послуг бездомним. На відміну від
вищезгаданої
американської
ініціативи,
в
українських
реаліях
першочерговим є відновлення документів, яким займаються центри обліку.
Це створює додаткові складнощі, оскільки факт постійного збільшення
прошарку бездомних гальмує функціонування подібних закладів.
Висновки. Одним з основних прав людини, які декларують міжнародні
конвенції та локальні закони є право на приватний простір та житло. Воно
задовольняє одну з базових потреб людини – почуття безпеки. За останні роки
кількість безхатьків збільшується в геометричній прогресії, а кількість
закладів ресоціалізації – в арифметичній. Головним завданням суспільства у
вирішенні цієї проблеми є не стояти осторонь, а скорочувати соціальну
дистанцію шляхом самоорганізації допомоги більш вразливому пласту
населення.
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24 лютого 2022 року стало для багатьох українців та людей які
проживали на території України в той час точкою неповернення. Незважаючи
на вже досить тривалу війну, яка тривала на Сході України вже 8 рік, ця фаза
бойових дій призвела до катастрофічних наслідків для світу та української
нації і призводить навіть у той момент, в який я пишу цей самий текст.
Один із багатьох наслідків війни – це масове біженство людей,
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
1

130

Фурсіна Марія

міграційні кризи, втрата дому та звичного життя українців.
За офіційним моніторингом ООН протягом першого місяця
повномасштабної війни з України виїхали 6 млн людей. Ще близько 8 млн за
оцінками Міжнародної організації з міграції покинули місце свого постійного
проживання і переїхали в межах країни. Це майже 14 млн людей, які за
короткий період часу покинули своє постійне місця проживання, свій дім,
свою вулицю, своє рідне місто. Деякі з них втратили це назавжди.
В даному пошуковому кейсі я покладаюсь на вже існуючі концепції та
інтерпретації поняття “дому”, а також на концепт символічного потенціалу
простору дому в образах повсякденних речей українців, які покинули своє
постійне місце проживання під час війни або незадовго до неї. Емпіричною
частиною виступає семантичний аналіз відповідей 42 респондентів на тему
речей, за якими вони сумують, будучи змушеними полишити свої домівки під
час війни.
Концепції поняття простору дому. Концептуалізацію поняття дому
здійснено соціологічно, філософськи, психологічно та з позицій інших
наукових напрямів. Загалом це досить обширне поняття, яке навіть звичайна
людина здатна проінтерпретувати, відчувати та надати йому різних
характеристик. Але дім для сучасної людини виступає не тільки, як укриття
від дощу, або природних стихій, а ще виступає символічною категорією,
наповненою спогадами та сенсами, прожитими емоціями. Будинок – це теж
втілення образів, що дають людині опору чи ілюзію стійкості.
Відомий соціолог Альфред Шюц, після особистої історії проживання
війни у якості солдата, написав статтю “Homecomer”, в якій він досліджує
проблему соціальної реадаптації індивіда після довготривалого перебування
поза домом. Там він описує “дім” як певний образ, або спосіб життя, який
"складається" індивідом зі звичних для нього людських зв'язків і відносин, що
існують у сім'ї, дружньому середовищі, включаючи звичайні повсякденні речі,
спілкування, розмову і т.д. Причому А. Шюц наголошує на особливій ролі
суб'єктивних інтерпретацій, пов'язаних з безліччю смислів і значень:
«Символічна характеристика поняття “дім” емоційно забарвлена і важка для
опису. Будинок означає різні речі для різних людей. Він означає, звичайно,
батьківський дім і рідну мову, сім'ю, друзів, улюблений краєвид та пісні, що
співала нам мати, певним чином приготовлену їжу, звичайні повсякденні
речі, фольклор та особисті звички, – коротше, особливий спосіб. життя, що
складається з маленьких і звичних елементів, дорогих нам...» [2, C. 294–308]
За Е. Гуссерлем, будинок можна співвіднести з концептом життєвого
світу як осередку пізнавальних смислів для людини конкретної епохи та
культури [4, C.49–100]
Екзистенціалізм М. Хайдеггера представлено визначенням будинку як
способу і мети буття людини, як навколишній світ, який людина створила
сама в своїй культурі [3, C. 327– 345].
У філософії психоаналізу будинок як символ виражає людську
індивідуальність, особистість людини (не випадково існує психологічний тест
«Дім – Дерево – Людина», згідно з яким за образом намальованого будиночка
судять про розвиток, емоційний стан та патології особистості). Простір
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будинку особистості, організований певним чином, стає для людини
обставинами її життя. І ці обставини можуть як перешкоджати людині, і
підтримувати їх у прагненні стати особистістю і реалізувати свій потенціал.
Будинок у всі історико-культурні періоди людської історії виконував функцію
психологічного захисту, максимального комфорту для розкриття
особистісного потенціалу людини. К.Г. Юнг надавав величезне значення
архетипу будинку у житті і, відповідно, в особистісної історії кожної людини.
Будинок він відносив до групи архетипів Сім'ї, поряд із архетипами дитини,
матері, батька. Працюючи над проблемою несвідомого, вчений звертався до
дитинства і згадував, як будував будинки та замки з каміння та бруду, що
давало йому величезний простір для самореалізації.
Тобто будинок – це цілий всесвіт смислів та значень, всесвіт смислів і, як
цілком справедливо зазначає у наведеній цитаті Маргарита Альбедиль – це
“конденсація нашого уявлення про світоустрій та матриця нашого
проживання простору і часу, початок початків, те звідки все родом. Куди ми
всі повернемося наприкінці нашого життєвого шляху і, можливо, як
фотографії на стіні або залишені речі, продовжимо наше існування і після
нашої смерті”. [7, С.35]
Речі як частину дому. Однією із категорій, що конституює уявлення про
дім – це речі повсякдення. Р. Барт зазначав, будь-яка річ наділена як
функцією, а й сенсом. Існування речі в певних соціальних і культурних умовах
призводить до того, що їй починають приписуватися різноманітні значення.
Для позначення смислової сторони побутових речей, яка не зводиться до
вказівки на їхню утилітарність, Г. С. Кнабе ввів поняття «образ речі».
Семантика речі, укладена в її образі, історично обумовлена, мінлива,
зрозуміла лише певній соціально-культурній групі і включає як раціональні,
так і емоційні компоненти. Образ речі може бути розглянутий у соціальному,
духовному та соціологічному аспектах [7, С. 111-144]
Духовний аспект образу речі пов'язаний з тим, що річ передає
атмосферу пов'язаних із нею почуттів та переживань. При цьому об'єктивні
властивості речі, такі як вартість, естетична значущість, функціональність
тощо, не мають суттєвого значення. Взята у цьому аспекті, річ стає носієм
пам'яті, як індивідуальної, і соціальної, колективної. Вона може виступати
«заступником» людини, яку нагадує.
Соціологічний аспект образу речі у тому, що річ розкриває ідеї та
цінності цього суспільства. У речі закріплюються світоглядні настанови,
ідеологічні сенси, культурні ідеали та норми.
Для емпіричного прикладу я поспілкувалася з 17 інформантами
(методом напівструктурованого інтерв’ю), які покинули своє постійне місце
проживання під час війни або незадовго до неї з метою виявити ті символічні
речі, які вони поклали або не встигли покласти до своєї тривожної валізи.
Більшість респондентів (15 опитаних) складали речі, які покласти у
дорогу та переїзд тільки вже після початку війни, тобто речі які вони
вирішували брати було зібрано в досить стресових та невизначених
обставинах. Серед відповідей я виділила наступні символічні категорії, які

132

Фурсіна Марія

асоціюються у інформантів з поняттям “дому” :
●
Оцінка дому на макрорівні держави, міста та українських
символів нації, приналежність до спільноти українців (“Забрала б собою
сюди Герб Маріуполя, якщо пам'ятаєш він в мене висів вдома”, “Худі з
написом “I am Ukraine, I love freedom” взяла не так для тепла, як згадку
про мою належність до українців і спільноти”, “взяла б точно українську
вишиванку з собою”)
●
Безтурботність, час простого персонального щастя і радості
(“Будь-яка з книжок, які я купував до війни, та не встиг прочитати, бо ці
речі асоціюються з щастям і тим часом, коли в мене було спокійне
минуле, стабільне теперішнє і світле майбутнє”,“ Сумую за плівковим
фотоапаратом і трьома абсолютно новими сукнями, які я не встигла
поносити навіть” , “Спочатку сумувала за сукнями, чайним посудом,
квітами. Зараз вже ні за чим не сумую” )
●
Відчуття ностальгії, минулого часу, який вже не повернути
(“Я б взяв з собою щоденник, оскільки моє минуле там та взяв б
фотоапарат щоб зберігати в пам‘яті те що зараз і те що буде перед мною
в майбутньому” ; “Забрав би колекцію каміння, яка була в мене в
Маріуполі, або конструктори Лего”; “Жалкую що не вивезли батьківські
фото, стару ікону та картину. І ще за декількома улюбленими сукнями,
але то таке.Сумую мабуть так саме за речами, як за життям які вони в
собі залишили”; “Шкатулку спогадів забрала б” )
Наступною дослідницькою методологією я обрала метод вільних
асоціацій. У формуванні семантичних хмар взяло участь 25 інформантів, всі з
яких покинули свій дім в період активної фази війни.
Проаналізувавши набір речей, які респонденти виділили як такі, за
якими вони визначають свій дім, – можна побачити наскільки різняться
образи дому для кожної людини. Посуд, меблі, фотографії, улюблений одяг,
запах та візуальний спогад пейзажу з вікна – все це основні матеріальні та
нематеріальні критерії, за якими людина ідентифікує саме свій дім.
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Висновки. Простір дому включає в собі багато різних інтерпретативних
категорій – від мікрорівня улюбленої блакитної чашки на столі до таких
макроструктур як держава, місто, район, де розташований будинок. Це робить
“дім” комплексним та складним поняттям для вивчення, але від того не
менше цікавим та важливим.
Речі як частина дому несуть в собі не стільки практично матеріальний
сенс, а постають об’єктами пам’яті, сенсів та внутрішнього світу окремого
індивіда. Особисто я б назвала їх “мобільними конструктурами дому” з
можливістю зберігати в собі персональні для людини відчуття безпеки,
комфорту та радості.
В умовах війни, масового біженства, втрати домівок та вимушеної
міграції українців кожен із нас починає заново конструювати свій простір
дому, свій новий буденний світ. Завдання соціолога вивчати цей символічний
потенціал, фіксувати зміни, тенденції змістовного наповнення поняття "дім".
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Як казав Рене Декарт : «Я мислю , отже я людина». Але я б сказала, що:
«я пам’ятаю, отже я людина». «Усе, що розпочинається, несе в собі елемент
пригадування і зберігання в пам’яті. Це особливо помітно тоді, коли в єдиному
пориві соціальна група робить спробу розпочати все спочатку, беручи цілком
новий старт. Проте існує границя, яка обмежує елемент абсолютної
довільності в самій природі будь-якого такого пориву розпочати все з нуля»,
– зазначав Пол Коннертон (Коннертон, 2014, 1). Цією межою є наша система
очікувань, часове сприйняття та простір. Людську пам'ять можна розглядати
з різних боків. Наприклад, є персональна пам’ять, є історична пам’ять, ми ж
зосередимося на соціальній. Різниця між типами пам’яті полягає в тому, кого
беруть за носія – людину, як окрему істоту, націю, покоління тощо. Соціальна
пам’ять бере за носія суспільство, однак її не можна ототожнювати з
«колективним несвідомим» Юнга. Коли соціальна пам’ять усвідомлюється, то
вона має потенціал стати інструментом творення яка допомагає творити
теперішнє та майбутнє соціуму. За визначенням Скота А. Френча соціальна
пам’ять це концепт, яким користуються історики та інші науковці
щоб вивчати зв’язок між соціальною ідентичністю та історичною пам’яттю
(French, 1995,1).
Соціальна пам’ять є пам’яттю певних груп, які проживали спільне в часі
минуле (хоча й необов’язково їх спогади є узгодженими). Соціальна пам’ять
та історична пам’ять мають багато спільних рис, та все ж їх варто розрізняти,
так як історична пам’ять встановлюється передусім за допомогою
«об’єктивних» свідчень.
Також соціальна пам’ять відрізняється від соціальної пам’яті в
полемічній історіографії (трактуватимемо її як «соціальну пам’ять в
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
1
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історичному дискурсі») в своєму бажанні закинути подалі «міф
об’єктивності» та ставитися до поглядів суб’єктів на минуле , як більш-менш
переконливі (French, 1995, 9). Френч у своїй роботі згадує: «Студенти, які
займались вивченням соціальної пам’яті признають селективність в
важливості певної теми, маніпуляції доказами та зміни поняття «правди»
проблематичними, однак , для риторичних цілей, важливими умовами для
написання текстів з історичним підгрунтом. Вони також визнають вплив не
істориків в формуванні історичних поглядів» (French, 1995,9).
І звичайно ж слід додати те , що історична реконструкція як процес не
дорівнює реконструкції соціальної пам’яті (Коннертон ,2004, 3). Наприклад,
реконструювання будівлі на Подолі не можна рівняти з тим, щоб змінити її
образ в головах людей або ж певної когорти. Звичайно , не слід відмовлятись
від спостереження певної узгодженості між історичною реконструкцією та
відродженням соціальної пам’яті людей, котрі запам’ятали цей простір саме
таким.
Отже, можна простежити деколи плаваючу межу між публічними
проявами історичною пам’яттю та соціальною, що становить принциповий
момент для подальшого розгортання наших міркувань.
Соціальна пам’ять є не просто системою зберігання інформації, вона
також є важливим інструментом, що формує суспільство. Йдеться не тільки
про інструменти збереження , але й про конструювання, інколи тотальної
деформації уявлень про спільноту. Групові відносини та відсилки сучасності
губляться, тож характер знання перетворюється поступово з колективної
пам’яті в історію (Assman, 1995, 5). Соціальна пам’ять відрізняється від
історичної тим, що вона є більш пливкою та охоплює більше аспектів життя,
так як вміщує в собі те, що складно заховати в історію.
Однією з властивостей пам’яті є те, що в незалежності від категорії
(історична, соціальна чи колективна), вона маніфестується через фізичні
прояви: будови та простори. Простір відтворюється за допомогою
символічного капіталу та культурних форм. Так створюється просторова
культура, в котрій співіснують різні соціальні групи та ділять між собою
простір, чим і продукують та відтворюють соціальну пам’ять.
Колективна пам'ять також знаходить відображення в історичній, однак
є більш публічною в порівнянні з соціальною.Іноді її прирівнюють з
комунікативною , так як вона стоїть на комунікації та уособленні своєї
ідентичності з колективом.Колективна пам'ять не може сильно виходити за
межі століття, так як для цього люди мають ділити один соціальний простір
(Assman, 1995, 4).
Досвід спільного проживання у просторі, як би то не було, далеко не
завжди призводить до об’єднаної та нейтральної культури. Однак такий тип
простору при позитивній взаємодії між агентами простору створює потребу в
самовираженні, перемовинах та конкуренції у не насильницікій формі
(Mulholland et al., 2014, 2). Саме тому соціальна пам’ять, і те , як вона
відображується у спільному просторі, є ключовим аспектом для спільного
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існування, хоч вона і не є універсальною для соціуму, універсальною є лише її
наявність.
Урбаністичний контекст соціальної пам’яті. Соціальна пам’ять
складається з семантичних точок . З’єднуючи їх , ми отримуємо різного роду
зв’язки, які утворюють площину розуміння світу.Місто уособлює і фізичний, і
соціальний простір.Соціальний простір це передусім релятивна система
зв’язків, яку індивід не помічає.Причиною є перш за все факт, що мислячи
субстанціалістськи , легше пристосуватися до життя , а потоки сприймаються
як щось «природнє» (Bourdieu, 1989, 4). Міський простір відображує
соціальний простір, хоч і з деяким викривленням, однак місто заповнене
символічною владою , яка здійснюється через фізичний простір.Місто стає
символічним місцем (монументи, храми, будівлі, і так далі), тому що індивіди
заповняють певні семантичні точки певними символами. (Antonova et al., 2017,
3). Світ є релятивним, він складається з різноманітних взаємозалежних
структур, окрім того у ньому є нерівності, котрі підтримуються системою
влади . Символічна влада базується на двох умовах. Перша це будь-яка форма
перформативного дискурсу, символічна влада стоїть на володінні
символічним капіталом. Влада задавати бачення, нове чи старе, соціальних
поділів іншим в залежності від соціальних авторитетів. Друга це символічна
ефективність, яка залежить від рівня, до котрого запроповане бачення
відображується в реальності (Bourdieu, 1989, 11).В контексті міського
символічного простору є доречним згадати поняття гетеротопій,
запропоноване Мішелем Фуко для позначення «інших просторів», послужило
теоретичним імпульсом для сучасних уявлень про простір як безлічі
пересічних місць і пов’язаних з ними ідентитетів. В суспільстві завжди є
конфлікти між символічною владою , що борються за бачення їх поділу як
легітимного (Bourdieu, 1989, 10), що призводить до утворення гетеротопій у
місті. В свою чергу , гетеротопії породжують різні співвідношення соціальної
пам’яті, куди домішуються ще й владні відносини, адже соціальна пам’ять є
також відображенням соціальних відносин.
Соціальний простір знаходить відображення у фізичному: де і яке
середовище може зайняти людина залежить від її соціальних категорій. Люди,
що є сусідами, зазвичай розуміють одне одного куди краще. Щоденне
довкілля, зазвичай не в фокусі уваги політиків та стратегічних
планувальників, є важливим для покращення знання про інші групи,
зменшує взаємне упередження і допомогає інтеграції та суспільній єдності
(Mulholland et al., 2014,11).
Структура сучасного міста продукує резонанси в формах та системах
комунікації, це відбувається в таких спектрах простору, як фізичний,
соціальний та віртуальний, як простори, де принаймні поверхньо індивіди
мають ділити спільні інтереси та домовлятись (Mulholland et al., 2014, 1). За
Лефевром міський простір є гомогенізований наявністю спільного, що
скоріше «поліскопічним» і плюральним, по-своєму примусово уніфікуючи
окремі різноманітні фрагменти та елементи. Воно з’являється в історії як
довкілля соціально-історичного компромісу між аристократією та буржуазією
(між земельної та грошовою власністю) та в подальшому спирається на
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конфлікт між фінансовим капіталом – абстракцією до певної межі – та діями
за ім’я пролетаріату. Простір не служить «вираженням» цього класу, навпаки,
воно відведено йому в рамках головних діючих стратегій. Середній клас
отримує те, чого прагне — дзеркало своєї «реальності» , заспокійливі
репрезентації, картину соціального світу, в котрій у нього є гарантоване місце
спеціально для нього. Тоді як насправді в цьому просторі середній клас з його
незрозумілими амбіціями та більш ніж зрозумілими потребами пдівержений
маніпуляціям (Лефевр, 2015, 300).
Вищезгадана символічна влада керується символами, як агентами, що
передають знання надалі, однак символи самі по собі мають складатися в
певні історії, тому слід також окремо згадати про наративи та міфи у міському
середовищі. Наративи в місті важливі , тому що вони і створюють сенс міста,
без локальних наратив складно створювати локальну культуру, з чого
випливає, що наративи є свого роду посередниками між людьми та культурою.
Однак, слід розрізняти наративи та міфи.Міфи це продукти популярної
культури, які когнітивно проставляють відповідні позиції, норми чи навіть
страхи. Коли міфи прив’язані до будівель і/або структур , вони стають сильним
інструментом соціальної пам’яті групи (Mulholland et al., 2014, 3).
Якщо ми подивимося глибше, то побачимо, що в усіх «загальних»
моделях нашого досвіду/переживання наш конкретний досвід/переживання
ми базуємо на попередньому контексті, щоб забезпечити можливість розуміти
його взагалі (Коннертон, 2004,1). В цьому моменті нам в нагоді міфи та
наративи, які є інструментами для інтерпретації та закріплення соціальної
пам’яті.За допомогою різної складнсті символічних систем ми творимо
теперішнє та майбтунє.Сказати, що суспільства — це спільноти, які самі себе
інтерпретують, означає вказати на природу цих історичних нашарувань; але
важливо додати, що серед найкращих таких «само-інтерпретацій» будуть
саме створені, збережені та підтримувані цими суспільствами самообрази, де
їх зображено існуючими безперервно (Коннертон, 2004, 2).
Київ: практичний кейс. Соціальна пам’ять є найменш сталою
категорією масових форм пам’яті і піддається впливу з боку науки (освіти),
практичного досвіду, політичної ідеології, різних форм і технологій
маніпулятивного впливу. Функціонування соціальної пам’яті може
виявлятися як у накопиченні, так і у відтворенні. Саме тому в радянській
соціокомунікативній парадигмі ідеологами за основу брався соціальний вимір
пам’яті, на рівні якого й відбувався процес урівнювання історичної пам’яті й
національної ідентичності в межах поліетнічної державної тамтожності
(Хітрова, 2013,2). Ця ж доля застала і Київ, який був масово забудований під
час Радянського Союзу як житловими масивами, так і індустріальними
комплексами. На даний момент перспективи деяких індустріальних
комплексів остаточно не вирішені.
Я б хотіла представити свою ідею того, як вирішується подальша доля
пострадянських будов індустріального типу. Просторові системи виростають
за старі межі та інфраструктура поділу інколи стає агентом змін задля
прогресивної взаємодії в публічному просторі (Mulholland et al., 2014, 13).
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Рестуктурація набирає масштабів, як природня відповідь на застарілість ,
неактуальність данного відображення соціальної пам’яті в просторі. Я
пропоную виділення двох головних рушіїв цього процесу : імідж та
капітал.Під іміджем я маю на увазі саме образ міста, наскільки він відображає
конкретне міське суспільство, а під капіталом маю на увазі економічну вигоду,
яку можуть отримать певні соціальні прошарки. Таким чином, реструктурація
не завжди є видимою для містян, і може постати проблемо культурних
домінацій в міському просторі . Втім, це не унікально київська історія,
теоретики міста доводять , що сучасні міста неминуче сегреговані. Це
вкорінено в фрагментації, поляризації та поділі, намір поділу є давнім
досвідом і чітко просліджується в міській комплексності як передумова для
міста (Mulholland et al., 2014, 2).
Згадуючи кейс Белфасту , міста в Ірландії , про котрий писали: «Пейзаж
міста , здається, натякає на ще одну структурну проблему, яка спричинена
довкіллям, що побудоване без пам’яті та нашаруваннь історії.Сприйняття
такої місцини обмежується до чисто територіальної» (Mulholland et al., 2014,
13). Я маю певні застереження до української влади, яка можливо зараз
впроваджує руйнування будівель та монументів радянського часу, що може
перетворити Київ на територіальну місцину з історичними пробілами у
просторі. Так, це важливий момент для демаркації простору, однак це має
бути зважене рішення, прийняте на основі партисипативного або
деліберативного демократичного процесу (згадаймо скульптуру біля арки
Дружби народів). Те, де знаходиться монумент, впливає на соціальну
конструкцію міста, так як формує ставлення людей до територій. Сам же
монумент виконує різноманітні функції в міському середовищі (ідеологічні,
естетичні, перехідні, ціннісні і так далі) (Bourdieu, 1989, 2). Ця скульптура
знаходилась в центрі Києва, через що була важливою точкою в соціальній
пам’яті містян. Враховуючи нинішній контекст, рестуктурування було
потрібне, але є перспективи того, що місце скульптури замінить те, що не буде
настільки релевантним для міскої спільноти. Наратив «нового
капіталістичного міста (new capitalist city)» є сучасним дискурсом в неоліберальному економічному розвитку. Однак не всі наративи та коаліції
людей мають однакову владу, щоб фізично впливати на місто. Виходячи з того,
що у нас немає міцної системи контролю за символічною спадщиною міста та
організації, що мала б повноваження лоббіювати інтереси збереження
культурної спадщини містян, є резони переживати за подальшу
реструктуризацію міста , що може відбутися через рушій капіталу.
Зміна символічного простору є визначною для формування соціальної
пам’яті, до того ж рушії , які я виділила вище , підштовхують до цього, та все
ж культурне надбання потребує більш ювелірного переформатування. Я
приведу до прикладу відносно вдалого рестуктурування радянської
спадщини: «Хлєбзавод»1, « Мистецький арсенал»2, «Арт-платформа»3,
«IZONE»4 , арт-галерея «Цех»5 та інші, в яких закладено переосмислення
функціоналу при збереженні історії та архітектурних форм.
Неможливо заперечувати, що соціальні об’єкти того часу мають
спільний радянський наратив, монолітну систему цінностей, з якою
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ототожнювалося все суспільство та «теперішнє має бути відокремлене від того,
що йому передувало, недвозначним актом демаркації, який позначив би
такий перехід» (Коннертон, 2004,2 ). Однак ці об’єкти вміло балансують мід
збереженням того, що вже є ,та долучаються до діалогу між пам’яттю різних
поколінь, притому конструюють нові сенси Києва. Дуже багато мистецьких
просторів знаходять себе в колишніх урбаністичних просторах, що також
може відбуватися з різноманітних причин. Такого роду простори згладжують
хронічні структурні проблеми Києва, як мала кількість місць для
самовираження та активного репродукування соціальної пам’яті. Приходячи
в такого роду простір, важко абстрагуватися від пам’яті про колективну
ідентичність свої бабусь та дідусів, що працювали на таких заводах. Водночас,
тут же будуються нові витки соціальної пам’яті, так як взаємодіючи зі старим
контекстом, людство неминуче конструює новий. Галереї на заводах до того ж
виконують такі функції, як зберігання вузлів у місті , точок, що колись
наповнювали місто сенсом.
Висновки. Урбаністичний простір є важливим компонентом для
існування соціальної та колективної пам’яті містян. Соціальна пам’ять
репродукується в свою чергу через символічні системи, що під впливом
владних відносин. Через вищезгадані умови місто змінюється, неминуче
стираючи старе з лиця міста, що призводить до пробілів та структурних
проблем. Гарним вирішенням такої нагальної проблеми як зміна фізичного
та соціального простору є рефлексія на ним. Як приклад відносно вдалого
вирішення , постіндустріальні арт-платформи надають можливість
повзаємодіяти з колективним минулим, соціальною пам’яттю , одночасно
вони творять новий контекст та знаходяться на передовій нового , що будує
місто.
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Аналіз міського простору має досить велику теоретичну та практичну
базу. Процес пізнання від класичних теорій М. Вебера про особливості устрою
та формування міста, Е. Дюркгейма про процес урбанізації за рахунок поділу
праці, переросли у дослідження соціологів Чиказької школи і саме вони
згодом стали початком створення нових модернізованих та переосмислених
праць науковців неомарксиського та неовеберівсьного напрямків [Соціологія
міста, с. 49-54].
Всі вони спрямовані тлумачити суспільну реальність з різних точок зору:
економічної, політичної, адміністративної та соціокультурної. Власне їх
взаємозв’язок та різнорідність дає можливість зрозуміти та аналізувати
соціальні процеси в повному обсязі.
Опрацювання соціологічних досліджень базується на певних процесах,
що забезпечують трансформацію та видозмінення життєвого устрою
індивідів, зокрема, через соціокультурні зміни.
Перетворення, що відбуваються у соціумі під дією як і внутрішніх так і
зовнішніх процесів, має відображення у низці елементів соціального
творення.
У період активної фази війни актуально розглянути її вплив як один із
прикладів соціокультурних змін, що відбувається в українському суспільстві.
Соціокультурні зміни характеризуються значними зрушеннями, які
проявляються у ціннісних, нормативних вимірах та мають вплив на суспільні
відносини та звичні практики життя. Вони також відображаються на формі
сприйняття навколишнього світу, трансформації значень та символів, якими
індивіди апелюють у процесі соціалізації [Соціологія міста, с.166].
Однією із найуживаніших стратегій аналізу символічного простору є
візуальна. Вона опирається на широкий спектр матеріальних атрибутів, що
несуть інформаційну цінність: документи та фотографії, пам’ятники та
мурали, знаки та топоніми, будівлі та парки. Всі вони формують символічний
простір міст та конструюють загальну картину простору для осіб, що
перебувають у ньому.
Створення тих чи інших візуальних об’єктів дуже часто мають досить
прагматичні та конкретні причини. Вони створюються для відображенні та
увіковічення певних подій для конструювання соціальних наративів та
загальних перетворень соціуму.
Студентка 2 курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.

1

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

141

Це дає змогу прозоро сприймати урбаністичні об’єкти з досить
конкретною символікою при цьому поєднуючи у собі різні техніки мистецтва.
Сенс об’єктів є зрозумілим для більшості з першого погляду, оскільки
візуальне сприйняття має простий вектор впливу.
Головний фокус даної роботи буде спрямований на відносно недавній
вид візуального міського об’єкту – мурали та їх соціологічне тлумачення. Тож
ключовими питаннями аналізу є такі. Які особливості мають мурали? Яку
перевагу вони несуть перед загально відомими пам’ятниками?
Перш за все варто зауважити, що мурали – це зображення, яке
наноситься на стіни будівель та мають певну композиційну приналежність.
Мурали досить недавній формат заповнення міського простору. За
деякими версіями творення муралів бере початок із часів мексиканської
революції (1910-1917 р.), коли при нестачі агітаційних листівок, художникам
довелося малювати зображення прямо на стінах [Мурали як засіб соціальних
комунікацій, c.63].
Даний вид заповнення міського простору ґрунтується на базових
каналах сприйняття, що використовуються людиною для збереження та
передачі інформації з прадавніх часів.
Прикладами такого настінного зображення є малюнки на стінах печер,
що є першим джерелом збереження інформації. Вони мають ряд спільних
функцій застосування:
привертання уваги
символічна наповненість для тої чи іншої групи
сюжетна характеристика
елемент декоративного удосконалення простору
Схожу функціональну наповненість мають й інший візуальний об’єкти –
пам’ятники. Вони широко використовувалися впродовж тисячоліть і
продовжують використовуватись й донині, проте зараз застосування муралів
є очевидною альтернативою.
І це не дивно, оскільки існує досить вагомий перелік переваг муралів над
пам’ятниками
соціокультурний аспект:
динамічна реакція на актуальні проблеми
розширена варіації сюжетного наповнення
можливість зображення різких та гострих суспільних подій
загальний та прозорий зміст
висловлення особистої та колективної думки
адміністративно-фінансовий аспект:
простіша процедура отримання згоди створення із боку органів
управління
можлива неофіційна ініціатива створення
менші матеріальні затрати для реалізації (за рахунок матеріалів з
яких створюється)
менше просторове заповнення
часткова або повна відсутність у потребі реставрації
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мистецький та просторовий аспекти:
більша різноманітність композиційних інтерпретацій
свобода вибору техніки та стилю для автора
масштабність охоплення максимально широкого діапазону для
споглядання
взаємодія із іншими видами мистецтва (копіювання та
видозмінення відомих осередків мистецтва з урахуванням тенденцій)(див.
рис. 1)
Дані властивості є логічним підтвердженням такого широкого
використання муралів у контексті воєнних дій в Україні 2022 року. Створення
муралів з метою підтримки України з’явилися в різних країнах світу: Чехія,
Франція, Польща, Литва, Німеччина, Сирія та Велика Британія (див. рис. 1,
рис.2).
Крім цього за час війни розпочалося створення муралів й у містах
України, які також мають особливе спрямування на український народ,
зображують його головні риси та символи, що стали ключовими за час
спротиву.
Процес війни це завжди шлях кардинального видозмінення
суспільства. Мурали в цьому випадку є одними із найкращих репрезентаторів
суспільної думки та настроїв.
Роль муралів, що створюються за межами України та на території
України мають абсолютно різні ретранслюючі мотиви.
Закордонні сюжети спрямовані на підтримку та співпереживання
закордонної спільноти. Вони мають дещо меншу символічну значимість, але
можуть резонувати для української діаспори у тій чи іншій країні.
Створені ж мурали на українських будівлях, мають сильніший та
ширший спектр впливів. Незалежно від варіації сюжетного наповнення,
зображення композиції, що безпосередньо пов’язана із війною, має стійкіший
формат творення соціальної пам’яті. Це аргументується безпосередньою
прив’язкою до кожного індивіда та суспільства в цілому.
До прикладу, серед уже створених муралів України, можливі такі
композиційні особливості. Ними можуть стати прості люди, що мають свою
героїчну історію під час війни або висміювання чи підкреслення головних
трендів, що побутують в українському соціумі (див. рис.4, рис. 3).
Крім того, мурали можуть не лише відображати суспільні нахили, а й
задавати їх. Це прочитується у сюжетному наповнені муралів, коли контекст
має яскраві заклики до дій та апелює до конкретних настроїв. Це, відповідно,
показує досить дієвий вплив, оскільки мурали розміщуються зазвичай у
людних місцях з максимально широкою авдиторією (див. рис 4).
Отож, варто відмітити той факт, що мурали, це не тільки засіб
заповнення соціального та міського простору, а в першу чергу швидкий
індикатор соціальних змін та тенденцій у кризові та історично епохальні
періоди життя країни.
Таким чином, можна підсумувати, що творення міського простору має
невід’ємний контекст суспільного життя. Його зображення у різних видах
візуальних об’єктів допомагає зберегти головні моменти певних подій аби
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закарбувати це у соціальній пам’яті, а також це дає можливість передати
ціннісні норми для наступних поколінь.

Рис. 1 Мурал у Франції,
2022

Рис. 3 Мурал у місті Рівне
(Україна), 2022
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Індивідуалістичний підхід до вивчення суспільства наполягає на тому,
що люди в соціумі переслідують власні цілі. Політики та політичні сили,
об’єднані навколо лідерів, не є тому виключенням, а, радше, навіть
підтвердженням. Прагнучи до досягнення своєї мети, зокрема у політичному
полі, актори схильні вдаватися не лише до фактажу і відвертої прямої
аргументації щодо своїх планів, а і до технологій маніпулятивного характеру.
Першопочатково поняття маніпуляції (фр. manipulation, від лат.
manipulus – жменя), застосовуючись у прямому (неметафоричному) значенні,
описувало види дій, що потребували вправності і відтворювалися з допомогою
майстерності рук. Надалі термін став використовуватися щодо фокусів і
карткових трюків, об’єднуючи в єдиний сенс уже не лише вправність, а й
ілюзію – приховування реального наміру чи акту, створення певного
враження. Уже в метафоричному значенні поняття маніпуляції почало
виражати маніпулювання не предметами, а людьми, об’єднуючи три складові:
вихідну майстерність маніпулятора, створення ілюзії (самостійного вибору,
неупередженості тощо) та ідею «прибирання інших до рук» (тобто
інструменталістський характер використання маніпулятором інших людей
заради досягнення своїх цілей). Саме тому маніпуляції можна визначити як
«вид психологічного впливу, майстерна реалізація якого веде до прихованого
збудження в іншої людини намірів, які не збігаються з її реальними
бажаннями» [Сугестивні технології маніпулятивного впливу, 2011: c. 8-11].
В. Шейнов, розглядаючи поняття через призму психології, зазначає, що
структура процесу впливу (в тому числі маніпулятивного) містить чотири
основні компоненти:
• Залучення (до контакту) – висування отримувачу інформації задля
його активізації в певному необхідному маніпуляторові напрямі,
котрий визначається ціллю впливу;
• Фон (фонові фактори) – створення сприятливого зовнішнього фону
через підвищення довіри до маніпуятора, його статусність тощо,
задля використання стану отримувача маніулятивного повідомлення
у досягненні цілей маніпуляції;
Аспірант факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
1
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Мішені (об’єкти) впливу, на які націлена маніпуляція – інтереси,
бажання, ідеали, почуття, емоції, схильності «жертв» маніпуляції
(джерела їхньої мотивації);
• Спонукання (до активності) – стимули до дії у заданому
маніпулятором векторі на користь прийняття певного рішення,
ініціації акту тощо [Шейнов, 2007: с. 14].
Натомість Р. Гудін дискутує щодо двох підходів до означення
маніпулювання – психологічну та раціоналістичну моделі. Психологічна
модель вбачає автоматичний відгук «жертви» маніпуляції на певний
символічний стимул. Відповідно, потрібний символ застосовується для
отримання потрібного механізму реакції. Відтак, раціоналістична модель
описує маніпуляції радше з точки зору «обходу розуму» (обману щодо
істинної природи намірів, фактів), аніж через більш глибокі психологічні
драйвери. За словами дослідника, раціоналістична модель більше підходить
для емпіричного вимірювання маніпуляції, оскільки дає змогу
«контролювати» перемінні, що означатиме можливість подолання значної
кількості форм маніпуляції, якщо буде відомим механізм роботи
маніпулятивних технологій [Goodin, 1980: p. 27-30]. Такий підхід
доцільніший як для академічного розгляду маніпулювання, так і для
безпосереднього фокусу на маніпулюванні у полі політики.
Політичне маніпулювання – це комплекс дій (психологічних,
ідеологічних, організаційних), що націлені на латентне коригування масової
свідомості задля стимулювання суспільної активності у тому напрямі, що
доцільний для самого маніпулятора, в боротьбі за політичну владу, її
отримання чи утримання [Бойко, 2010].
Інтерпретуючи висновки дослідника О. Бойко, можна зазначити, що
політичне маніпулювання, маючи на меті вплив на думку чи поведінку
індивідів, груп тощо, виконує ряд функцій:
• Інформування – розповсюдження фактажу (правдивого чи
неправдивого), інтерпретацій про деякі події, індивідів, інших
суб’єктів повідомлення чи наративу;
• Стимулююча – безпосередній чи опосередкований вплив заради
зміни установок, позицій, дій, поведінки;
• Контролююча (регулююча) – посилення ролі суспільних міфів,
стереотипізування, патернів поведінки, що направлятимуть «жертв»
маніпулювання до акту у потрібному маніпуляторові векторі;
• Провокуюча – конфліктоорієнтований заклик до дії, зміни наративу,
виходу на суперечку тощо, що передбачає розділення (залежно від
політичних уподобань) на «ми» і «вони»;
• Конспіруюча (маскування) – приховування істинних цілей та намірів
маніпулювання завдяки маніпулятивним технологіям і зміщенню
акцентів комунікації;
• Захисна
–
стимуляція
до
«згладжування»,
наведення
контраргументів згідно інформації, якою володіє маніпулятор і т. п.
практики, у «кризових» для маніпулятора ситуаціях;
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Адаптаційна – пристосування змісту маніпуляції та дій маніпулятора
до ситуації, контексту, наративу чи дискурсу;
• Мобілізуюча (надихання) – спонукання «жертв» до підтримки
маніпулятора у його діях [Бойко, 2010].
Така варіативність функцій визначає і розмаїтість самих маніпуляцій у
політиці. Н. Єфтєні зазначає, що засоби (технології) політичного
маніпулювання можна типологізувати за низкою критеріїв:
• За відповідністю до чинного законодавства держави вони
поділяються на ті, що регламентуються згідно закону, і такі, що
знаходяться поза межами норм права;
• За функціональною спрямованістю (тут доцільно використати
вищезазначену
інтерпретацію
функціоналу:
технології
інформування, стимулювання, контролю/регуляції, провокації,
маскування, захисту, адаптації, мобілізації тощо);
• За формою стосовно соціально-політичного поля – агітаційні,
адміністративні, економічні, провокаційно-конфліктні тощо;
• За маркетинговою спрямованістю та змістом – безпосередньо
реклама та антиреклама;
• За рівнем комунікативного впливу – міжособистісні, групові,
надгрупові (масові);
• За способом впливу – прямі й латентні;
• За способом розповсюдження – вербальні, друковані, телевізійні,
електронні (онлайн), зовнішньо-рекламні тощо [Єфтєні, 2015: с. 236].
Однак, серед зазначених критеріїв відсутній один вагомий, що
насамперед визначає вектор маніпулятивної технології від самого початку її
задумки.
Так, згідно Д. Мошак, ефективність маніпулювання в політичному полі
зростає
завдяки
раціональноорієнтованому
поєднанню
політикокомунікаційного та політико-технологічного вимірів такої маніпулятивної
діяльності. Окрім того, успішність реалізації маніпулятивної кампанії
залежить і від прийнятих стратегічних рішень політичної сили (аналіз
аудиторії, здатність засвоєння та відтворення передаваного політичного
меседжу нею). Ці фактори мають вплив на очікувану зміну поведінки
аудиторії [Мошак, 2020: с. 44]. Відтак, для досягнення політичної мети
(отримання чи утримання влади) у рамках виборчого процесу (тобто де
громадяни здійснюють безпосереднє волевиявлення) політики намагаються
отримати голоси опонентів: збільшити кількість голосів за себе чи свою
політичну силу і, відповідно, зменшити цю кількість голосів як щодо
опонентів. Відповідно до цього, цілями політичного маніпулювання може
встановлюватися прагнення отримання «позитиву» (голосів, довіри,
рейтингів) для «себе» або партії, і, відповідно, збільшення «негативу»
(недовіра, відтік голосів, зменшення рейтингу) в бік політичних конкурентів.
Підсумовуючи, можна сказати, що за цілепокладанням політичні
маніпулятивні технології можна розділити на такі, що наближують до
електорату (аудиторії) та такі, що від електорату (аудиторії) віддаляють.
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Даний підхід до класифікації маніпуляцій загалом дозволяє охопити
будь-які з підвидів таких технологій, оскільки ця класифікація базується на
цілях маніпуляції, а саме визначення і розуміння цілей і постає ключовою
умовою успішності проекту чи кампанії (навіть маніпулятивної): цілі
«визначають сутність проекту» і «є основою» роботи над ним [Тарасюк, 2009:
с. 18]. Так, класифікація політичних маніпуляцій за цілепокладанням
дозволяє виокремити технології, що є:
• Суто технологіями наближення до електорату (як політична мімікрія
– спосіб діяльності акторів політичного поля, що супроводжується
створенням і впровадженням імітаційних, маскувальних моделей
поведінки, котрі дають їм можливість, приховуючи істинну ціннісну
систему, отримувати й утримувати бажану позицію в політичній
структурі [Lobanova, 2013: s. 209], вдаючи схожість до аудиторії чи
образів, що їм імпонуватимуть);
• Суто технологіями віддалення від електорату (як очорнювання –
«умисне та стале зусилля з нанесення шкоди репутації чи підірву
довіри» [Samoilenko, 2016: p. 115] до індивідів, груп, організацій);
• Технологіями, що залежно від змісту повідомлення, котре вони
несуть, можуть бути віднесені до будь-якого з вищевказаних двох
типів.
Серед останніх, наприклад, як зазначає С. Машаровська, можуть бути
навіть особисті чи телефонні інтерв’ю з «формуючими» питаннями чи
інформацією, результатом котрих стає «отримання виборцем певної
позитивної інформації про потрібного кандидата або негативної – про
опонентів» [Машаровська, 2013: с. 237]. Подібно, як «позитивною» для
маніпулятора, так і «негативною» для опонентів може ставати чутка, котру О.
Бойко називає «інструментом впливу» та «потужною зброєю політичного
маніпулятора», що спроможна мати значний вплив на громадську думку,
змінювати установки через інтерпретацію дефіцитної, сенсаційної чи
контраверсійної інформації [Бойко, 2011], подаючи її «під правильним
соусом» відповідно до цілей маніпуляції. Аналогічними прикладами можуть
слугувати і технології популізму, міфотворчості, ярликування, підміни фактів
тощо [Кавка, 2014: с. 355-356].
Таким чином, раціоналістичний підхід до означення маніпулятивних
технологій, зокрема у полі політики, дозволяє фокусуватися на структурі та
механізмі маніпуляцій, тим самим виносячи на перший план істинний задум
– ціль маніпуляції, від якої і беруть відлік подальші дії маніпулятора. Фокус
на цілепокладанні дає змогу класифікувати політичні маніпулятивні
технології на такі, що покликані забезпечувати суто «наближення» до
електорату (як політична мімікрія), суто «віддалення» від електорату (як
очорнювання), або ж такі, що можуть бути віднесені до будь-якого з вказаних
двох типів залежно від змісту повідомлення, котрі вони несуть у своїй суті
(чутки, міфи, популізм тощо). Дана класифікація є кроком до спроможності
виявляти першопочатковий намір застосовуваної маніпуляції та дозволяє
відокремити «перехідні» маніпулятивні технології від «одновекторних» –
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тих, що можуть сприяти лише наближенню або ж віддаленню щодо аудиторії.
Знання істинних цілей маніпуляцій покликане давати змогу швидше
викривати їх, тим самим зменшуючи або нівелюючи маніпулятивний вплив
на громадськість.
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Нові соціальні нерівності: цифрова
нерівність та цифровий розрив
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Нерівність як характеристика соціальної структури суспільства,
зображає систему рангових та/ або ієрархічних особливостей індивіда, його
соціальний статус, можливості отримання та використання ресурсів,
отримання та накопичення соціального капіталу. Структуру нерівності може
розглядатися як реальна, тобто така, яка існує в конкретному суспільстві та в
певному історичному проміжку часу, а також є інструментом стратифікації,
диференціації та ієрархізації суспільства.
Поява нових просторів потенціальної взаємодії індивідів породжує нові
поля символічної боротьби, у межах яких фіксується роль та місце суб’єкта, в
свою чергу є своєрідною відповіддю на розвиток суспільства і розвиваються
разом із ним. Зокрема, з’являються гендерні нерівності, інформаційні,
медичні, екологічні, цифрові. З появою та швидким розвитком
інформаційно-комунікативні технології з’явилися нові форми взаємодії між
людьми, зокрема взаємодія у цифровому просторі. Тож не дивно, що вчені
звернули дослідницьку увагу на появу цифрових нерівностей. Наприклад, М.
Рагнедда вказує на той факт, що цифрова нерівність є своєрідною ідеологією
сучасних соціальних груп, оскільки об’єднує в собі не лише реальний простір,
але й цифровий, конструюючи таким чином нову реальність [Ragnedda, 2017].
Власне, сам процес цифровізації соціальної реальності можна розглядати
крізь призму певних трендів, які насамперед пов’язані з кризою COVID-19.
Стимуляція переходу до цифрової економіки є процесом розповсюдження
цифрових технологій, що надає нові можливості взаємодії між різними
формами життєдіяльності людини: віддалена робота (offline-working), зміна
споживацьких звичок, інтеграція до цифрового середовища, онлайн-покупки
та розвиток служб доставлення, дистанційна освіта тощо. Тобто процес
цифровізації вказує не лише на актуальні потреби, а також підштовхує до
створення певної матеріальної бази для широкого використання цифрових
технологій.
Утім, цифрові нерівності продовжують аналізуватися й досліджуватися
крізь призму саме цифрового розриву, тобто крізь різницю у доступі до
цифрових технологій, можливостях їхнього використання, а також
розповсюдження ІКТ. У наш час багато вчених і фахівців зводять цифровий
розрив виключно до володіння комп’ютером та можливістю виходу в мережу
Інтернет. Можна зосередити дослідницьку увагу не на цифровому розриві і
цифрових бар’єрах, а на ресурсному забезпеченні суб’єктів, тобто на наявності
або відсутності капіталів, які він може накопичувати і застосовувати.
Студент 3 курсу соціологічного факультету, Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна
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Використовуючи трирівневу систему дослідження цифрового розриву, ми
пропонуємо дещо іншу її інтерпретацію, яка буде зосереджена на наявності
або відсутності ресурсів, тобто капіталу, де ми розглядаємо три рівня
створення та відтворення цифрового капіталу: перший – індивідуальний,
другий – груповий, третій – інституційний.
•
Перший рівень розриву фіксує різницю у доступі до ІКТ. Такий
доступ передбачає наявність чи відсутність відповідної матеріально-технічної
бази та можливості її придбання.
•
Другий рівень цифрового розриву дозволяє визначити
диференціацію в наявності, необхідної для ефективного використання ІКТ,
тобто – цифрові навички та уміння.
•
Третій рівень цифрового розриву виявляє шанси та можливості,
зумовлені наявністю доступу до ІКТ та володінням певним набором цифрових
навичок для ефективного використання цих технологій.
Такий розгляд трирівневої системи вказує на те, що переходячи до
третього рівня цифрового розриву індивід накопичує більший капітал
(ресурси), який вимагає певної легітимації, тобто визнання з боку інших
учасників групи. Сам же капітал залежить від різних факторів, до яких
відносяться економічні, соціальні, цифрові, культурі, освітні тощо. З іншого
боку, на інституційному рівні відбувається процес використання владних
інструментів для (пере)розподілу капіталу, що впливає на (від)творення
соціальних нерівностей. Ми припускаємо, що онлайн-нерівності можуть
посилювати і офлайн-нерівності, оскільки Інтернет надає більше ресурсів та
можливостей для людей з більш високим соціальним статусом [Deursen, van
A, 2015]. Використання Інтернету та, зокрема, сайтів соціальних мереж
(наприклад, «Facebook») пов’язано з різними видами соціального капіталу, у
тому числі зі встановленням та накопиченням слабких зв’язків, що долають
структурні прогалини, котрі можуть виникати на кожному з рівнів
трирівневою системи (відсутність доступу до мережі інтернет, цифрових
новичок, низький рівень капіталів користувачів). Як вказують нідерландські
дослідники А. ван Деєрсен, та Я. ван Дейк [Deursen, van A, 2015], цифрова
нерівність та відмінності у доступі до різних форм капіталу, виділених П.
Бурдьє, такими як економічний, культурний та соціальний, взаємно
посилюють одне одного [Бурдьє, 2002].
Соціальний капітал пов’язаний не просто з використанням Інтернету,
але й з участю в соціальних групах (реальних або віртуальних), що стають
джерелом саме накопичення капіталу. Адже використання цифрових
технологій у соціальних відносинах породжує нерівність, так як включеність
у цифрові мережі має велике значення для людей брати участь в усіх сферах
життя. Тому, сьогодні важливий не лише технічний, але й соціальний аспект
Інтернету, у тому числі «соціальні мережі». Отже, поряд із соціальним
капіталом у цілому [Жуковская, 2015] актуальним стає і розгляд цифрового
соціального капіталу (ключовий складовою, зокрема, є соціальний капітал у
мережі Інтернет, або соціальний капітал онлайн), специфіка якого, полягає в
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організаційно-економічних відносинах між соціальними агентами, які
приносять соціально-економічну користь у вигляді, наприклад, отримання
прямого або непрямого доходу за допомогою економії трансакційних і
трансформаційних витрат (тобто таких, які виникають через заключення
контрактів та які впливають на процес зміни фізичних якостей продукту),
забезпечення доступу до різноманітних ресурсів та цінностей на основі
цифрових технологій, що забезпечують формування мереж групових зв’язків
на різних рівнях.
Таким чином, важливим для розмежування різновидів соціального
капіталу (у тому числі і для визначення цифрового капіталу) стає виділення
джерел та результатів цього соціально-економічного феномену. Наприклад,
для цифрового капіталу основними засобами акумуляції є цифрові технології,
що втілені в соціальних медіа. Треба відзначити, що саме онлайн соціальні
зв’язки і цифровий капітал набуває в даний час все більшого поширення і
значення [Жуковская, 2020]. Можна звернути увагу на те, що з одного боку,
взаємодія в мережі Інтернет може сприяти зростанню певних видів
соціального капіталу і в цілому рівності суб’єктів, а з іншого боку, суб’єкти все
ж таки нерівні не лише в реальному світі, а й у віртуальному, що призводить
до певних наслідків на всіх трьох рівнях (індивідуальному, груповому,
інституційному). Наприклад, сприйняття та обробка однакової інформації, а
також використання отриманої користі відрізняються, що, в свою чергу,
зберігає або (від)творює нерівність. Крім того, зазначимо, що для реалізації
соціального капіталу важливі як офіційні, так і неофіційні спільноти (і процес
символічного визнання), а також те, що в залежності від поставлених завдань
необхідно використовувати різні соціальні мережі, які в даний час загалом
формують глобальну екосистему і мають риси відкритості, самоорганізації,
саморозвитку, а також саморегулювання.
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У всі часи ЗМІ мають сильний вплив на формування громадської думки.
Адже людина перебуває під постійним тиском різних інформаційних потоків,
які можуть впливати на зміну її точки зору. Особливо зараз ця тема є дуже
актуальною, оскільки під час військових дій проблема маніпуляції
загострюється ще більше через застосування пропаганди сторінами, які
воюють. Держава намагається допомогти собі у війні на інформаційному
фронті, привернути увагу аудиторії, не дати з’явитися паніці чи сумнівам,
підтримати бойовий дух населення.
У межах соціології громадська думка визначається як форма масової
свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і
характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів,
актуальних проблем суспільного життя [Городяненко, 2003]. Через
складність і неоднозначність явища, вчені не змогли розробити єдине
визначення цього феномену. Громадську думку досліджували Г. Тард у своїй
праці «Громадська думка та натовп» [Тард, 1999], У. Ліпман «Громадська
думка» [Липпман, 2004], А. Л. Лоуелл «Громадська думка і народний
уряд» [Lowell, 2016], переосмисленням сутності громадської думки займалися
такі
українські
вчені
як
В.
Осовський [Осовський,
1999],
І. Бекешкіна [Бекешкіна, 2002], В. Полторак [Полторак, 2000] та інші.
Громадська думка часто піддається маніпуляції, оскільки може
формуватися на підсвідомому рівні. Герберт Шіллер визначає маніпуляцію як
програмування думок, намірів, ставлень, установок поведінки. У своїй книзі
автор писав, що для досягнення великого успіху, маніпуляція повинна
залишатися непомітною і прихованою, людина, якою маніпулюють , повинна
вірити, що прийняті нею рішення – її власні, без будь-якого навіювання та
примусу з боку інших [Шиллер, 1980]. Коли ж до цього процесу додається
поширення певних поглядів та ідей, формується якась ідеологія – це вже
перетворюється на пропаганду. Як я уже згадувала раніше, важлива роль у
цьому процесі належить саме ЗМІ. За даними всеукраїнського опитування
Київського міжнародного інституту соціології 2021 року, основними
джерелами інформації для населення є національне телебачення (57,7%) та
інтернет-сторінки (55,4%) [Суспільно політичні настрої…, 2021]. Через свою
доступність та масштабність телебачення стає чи не центральним місцем, де
можна дізнатися новини, почути різні думки та бачення ситуацій. Однак,
через специфічне та некоректне подання подій по телевізору наше власне
світобачення може бути викривлене.
Студентка 3 курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
1

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

153

ЗМІ часто піддаються впливу з боку держави, бізнес-магнатів або
політичних діячів для здійснення стратегічних завдань. Українські
телеканали є збитковими і потребують фінансування, тому вони існують лише
за гроші засновників , і коли ми дивимося будь-який канал, то слід розуміти,
що ми бачимо те, що нам хоче транслювати той чи інший власник. На
сьогоднішній день, український телевізійний простір знаходиться під
контролем шести олігархів. Юрій Віннічук у своїй статті зауважує, що
«Телеканали вони використовують для впливу і контролю країни через
політиків, які через зміни законодавства і призначення потрібних людей на
ключові посади, в кінцевому результаті, і приносять власникам телеканалів
прибутки [Віннічук, 2019]. Власники роблять свої телеканали максимально
привабливими, вкладаючи величезний бюджет у цікавий та розважальний
контент. Наприклад, найпопулярніші всеукраїнські телеканали «1+1»,
«ICTV», «СТБ», «Новий канал», «Інтер» та інші в ефірі мають купу смішних
та інтерактивних програм, реаліті-шоу, фільмів та серіалів. Тому ми швидко
звикаємо і не переключаємось на інший канал, коли там починаються новини
або політичні програми.
Найважливіша роль у процесі маніпулювання громадською думкою
належить саме новинам. Якщо перша інформація, яку ми отримаємо буде
некоректна, то надалі нас у правді буде важче переконати. Для українського
телебачення є характерним висвітлювання чуток, введення в оману,
нагнітання соціальної напруги. Новини самі по собі давно перестали бути
просто новинами. Щоб людям було цікаво, вони перетворюються на шоу, яке
стоїть на шести «С» та одного «Г»: скандали, сенсації, страх, секс, смерть, сміх
та гроші [Сім орієнтирів…, 2008]. Коли ми бачимо сюжет у такому форматі, то
нас це вражає і затягує до подальшого перегляду, а між цим є декілька новин,
які нами непомітно маніпулюють. Прикладом може бути один із випусків
ТСН, у якому була присутня скандальна інформація нібито переможці
"Євробачення-2021" рок-гурт Maneskin на одному з відео вживають
наркотики ["Євробачення-2021"…, 2021]. Між цим цікавим сюжетом лунали
політичні новини про президента Зеленського, боротьбу проти олігархів і
Путіна [Парад відставок…, 2021].
Останнім часом надзвичайно актуальним стало поширення
неправдивих новин, сфабрикованих матеріалів, які вводять одержувачів в
оману. Зараз для привернення уваги якомога більше людей, ЗМІ стали
вдаватися до розповсюдження недостовірної інформації. Наразі фейки
заполонили інформаційний простір. Маніпуляція виявляється ще в тому, що
коли ми дивимося на певну фотографію або відео з місця подій, то сутність
того, що відбувається на екрані озвучує і коментує журналіст, і від того яким
чином він піднесе інформацію і буде залежати сприйняття громадськістю
ситуації та громадська думка. А кожна фейкова інформація має на меті саме
маніпулювання аудиторією. Зараз великого розповсюдження набула
технологія Deepfake (діпфейк). Це по суті штучний інтелект за допомогою
якого фотографії, аудіо та відеофайли можуть копіювати риси обличчя та
тембр голосу іншої людини [Шевцова, 2022]. Ще більше лякає той факт, що
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таке наслідування стає все більш реалістичним і все важче відрізнити від
оригіналу. За допомогою такої технології можна легко скомпрометувати
людину і змусити повірити населення у брехню. Останнім яскравим
прикладом діпфейку є відео, на якому президент Володимир Зеленський
нібито оголосив про капітуляцію України.
Маніпуляція громадською думкою за допомогою ЗМІ є всесвітньою
проблемою і тому багато дослідників намагаються повною мірою розкрити
основні стратегії управління масами. Відомий американський політичний
публіцист, філософ і теоретик О.Ноам Хомський в одній зі своїх статей
розкрив основні стратегії маніпуляції, до яких вдається телебачення [Noam
Chomsky, 1990’s]. На основі останніх російських новин розглянемо деякі з них.
1)
Обмеження доступу до інформації. Роскомнадзор заборонив
майже всі незалежні медіа в Росії, обмежив доступ до найпопулярніших
соціальних мереж [Ромашенко, 2022], заявив, що має намір внести 11 сайтів
до спеціального реєстру заборонених ресурсів для операторів зв'язку. Росіяни
в цей час залишаються обмежені в доступі до правди і змушені споживати
лише ту інформацію, яку їм пропонує держава. Теж саме російські воєнні
намагаються здійснити й на окупованих українських територіях: відключити
від телебачення та зв'язку.
2)
Відволікання від важливих проблем та змін, що відбуваються в
суспільстві. За прогнозами Світового банку , ВВП Росії впаде на 11,2% через
запровадження численних санкцій, але замість того, щоб проінформувати
населення про наслідки для країни, телебачення весь свій порядок денний
приділяє війні та пропаганді проти України [Через війну в Україні.., 2022].
3)
Створювання проблеми та пропонування методів їх вирішення.
Після того, як Путін оголосив, що НАТО і Україна вже давно готувалися
напасти на історичні землі Росії, то росіяни сприйняли це як справжню
«спецоперацію», щоб знищити ворога та врятувати тих, хто кликав на
допомогу багато років [Как Путин оправдывает.., 2022].
4)
Акцент на емоції, а не роздуми. Путін заявив , що ЗСУ утримують
цивільних осіб у якості «живого щита» [Смирнова, 2022]. Раніше росіяни
здійснили авіаудари в пологовий будинок і драмтеатр у Маріуполі, де ніби за
даними їх розвідки були бійці «Азова». Такі новини можуть викликають у
російських глядачів різні емоції: гнів, жах, ненависть і злість, що позбавляє
слухача можливість раціонально мислити, критично аналізувати інформацію,
зіставляти факти.
5)
Поступове впровадження. У перші дні війни Кадиров заявляв, що
його головною метою є взяти Київ, але потім переформулював своє завдання
на "знищення нацистів" [Рамзан Кадыров: У нас…, 2022]. Тобто коли армія
окупантів не змогла захопити Київ за декілька днів, почала зазнавати втрат зі
свого боку, головнокомандувач оголосив про досягнення своїх цілей, щоб у
майбутньому населення не задавалося численними питаннями і не бунтувало
проти відступу.
6)
Звернення до мас як до дітей Ставлення до населення як до
інфантильних особистостей допомагає маніпулювати свідомістю і доносити
неприємну інформацію масам. На російському телебаченні різко скоротилося
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використання терміна "денацифікація" оскільки росіяни не розуміють
значення цього слова. Про це повідомляють журналісти-дослідники "Проект"
з посиланням на джерела в Кремлі [Рубин, 2022]. За даними співрозмовників
видання, уряд РФ замовив соціологам провести закриті телефонні опитування
щодо ставлення росіян до основних тез пропаганди. Як виявилося, населення
просто не може пояснити значення терміну і навіть вимовити його складно.
Теорія Ноель-Нойман "Спіраль мовчання" свідчить, що більшість людей
не хочуть висловлювати власну думку, тому що бояться бути ізольованими і
залишитися в меншості через різні погляди. І тут телебачення виступає
інструментом запровадження тих чи інших уявлень про реальність,
громадську думку та реакцію на те, що відбувається в світі. Нам подається
інформація про події без всього спектру думок, а конструюється суспільна
думка різними методами маніпуляції. Тобто телебачення не тільки говорить
нам про що думати, але й показує що про це думає більшість [Noelle Neumann,
1983]. Прикладом є ситуація, коли телеканали в ефірі показують результати
соціологічного опитування з приводу довіри до політика, за кого більше
голосують і кого більше підтримують. Таким чином оприлюднення нібито
суспільної думки може вплинути на результати виборів, оскільки людина, яка
не визначилася з вибором, проголосує за улюбленця більшості.
Також, російськими ЗМІ на тимчасово окупованих територіях для
зменшення опору місцевого населення та виправдання своїх вчинків
росіянами поширюються фейкові відео про нібито громадян України, які
щиро підтримують російських військових та самопроголошені уряди. Також
існує багато відео, де російська окупаційна «влада» роздає містянам «завезену
з Росії» гуманітарну допомогу. Також, поширюються відео, де нібито українці
щиро радіють вимушеному виселенню на території Росії. Не зважаючи на те,
що над Азовсталлю майоріє українській прапор, поширюються відео про
парад 9 травня за участю «місцевого населення» у «російському» Маріуполі.
Інша, не менш важлива, роль у процесі маніпулювання громадською
думкою належить класичним політичним ток-шоу, під час яких відбуваються
дискусії між різними представниками політичних партій за участю експертів.
Може здаватися, що такі програми були створені для звичайних людей, щоб
пояснити різні аспекти політичної, економічної, культурної діяльності в
країні, але насправді нам транслюють лише те, що вигідно замовнику. Все
заздалегідь сплановано і продумано. Режисери запрошують до ефіру
спеціально підібраних політиків або критиків, і в людей надалі відразу
виникає асоціація, що якщо цю людину часто показують по телевізору, то вона
говорить правду. Іноді ці експерти перебільшують факти, видають свої власні
думки за істину, посилаються на маловідомі джерела або їх взагалі не
згадують. Цікавим видом маніпуляції є те, як у таких програмах показують чи
озвучують начебто думку більшості. Часто на екрані показують відсоткове
співвідношення людей, які проголосували за ухвалення певного рішення або
підтримали чиюсь сторону. Неважливо, проводилося це голосування у
прямому ефірі чи заздалегідь, перевірити цю інформацію майже неможливо,
а значить, вами намагаються маніпулювати, використавши стратегію
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стадного інстинкту. Також, можна помітити, що іноді замість конструктивних
дискусій з приводу гострих питань програма перетворюється на спільне
цькування та перекрикування виступаючих. У результаті, ефір перестає нести
якусь смислову наповненість, а стає схожим на цирк, який привертає увагу
людей, яким потрібно "хліба та видовищ" і тоді ток-шоу зберігає свою
глядацьку аудиторію [Короленко, 2018].
Моніторинговий звіт стандартів теленовин за 17- 22 травня на провідних
українських каналах, який був проведений відповідно до методології,
розробленої експертами ГО «Детектор медіа», загалом продемонстрував, що :
із 637 усіх новин – 54 мають ознаки замовності; 14% новин мають порушення
стандарту балансу думок, а 48% – відокремлення суджень від фактів
[Красовська, 2021]. У моніторингу аналізувалися випуски «Подробиці»
(«Інтер»), «ТСН» («1+1»), «Top News» («Перший незалежний»), «Час новин»
(«5 канал»), «Новини»(«UA:Перший»), «Факти» («ICTV»), «Сьогодні»
(«Україна»), «Вікна» («СТБ»). Окремі результати по кожному каналу мають
такий вигляд:
Назва каналу

Загальна
кількість
новин
131
123
112
66
66
52

1+1
Україна
Інтер
UA:Перший
ICTV
Перший
незалежний
5 канал
44
СТБ
43
Таблиця 1.Стандарти у теленовинах

З ознаками
замовлення
5
20
14
0
3
9

Порушення
балансу
думок,%
8
25
18
0
18
23

Відокремлення
суджень від
фактів,%
56
55
54
5
47
40

3
0

9
2

36
65

За вищенаведеними даними по кожному каналу можна зробити
висновок, що найбезпечніше споживати інформацію з каналу UA:Перший,
який є найменш заангажованим і найбільше дотримується журналістських
стандартів. Було б добре створити якнайбільше незалежних ЗМІ, але так як
кожному телеканалу потрібні великі кошти, то це завдання є
проблематичним. Але гарним виходом із ситуації є національний проект
«Фільтр» [ Національний проект…, 2021]. Він був створений, щоб об’єднати
зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти задля
підвищення рівня медіаграмотності українців.
Підсумовуючи, можна сказати, що телебачення є одним із ключових
джерел програмування думок і світосприйняття людини. Однак, воно може
впливати не лише на свідомість та сприйняття певних подій населенням, а й
на вектор напряму політики країни, суспільні трансформації, рейтинг тих чи
інших високопосадовців. Насправді уникнути маніпуляції з боку ЗМІ важко,
тому що вона відбувається таємно та поза волею глядачів. Нехай це і нечесний
спосіб навіювання аудиторії певної думки, але точно дієвий. Тому в сучасному
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інформаційному світі дуже важливо ретельно вибирати джерела новин,
розвивати критичне мислення і вміти аналізувати та одразу не сприймати на
віру побачене по телевізору.
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Варто зі самого початку вивести, що взагалі таке “пропаганда”. Згідно з
визначенням з “Політологічного словника” пропаганда — це певна діяльність,
яка передбачає систематичне поширення та роз’яснення політичних,
економічних, культурних ідей, підтримка їх в масах, закріплення в свідомості
людей. Основна мета цього явища це розширення кола прибічників
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конкретної ціннісної системи серед громадян певної (та навіть за її межами)
країни [Горбатенко, 2005: c. 624]. Отже це свого роду іструмент, за допомогою
якого можна керувати настроями групи людей та маніпулювати їх думкою,
переслідуючи свої цілі, мету та бажання.
Існує багато різних технологій пропаганди. Усі їх перерахувати
нераціонально. Варто проілюструвати лише в узагальненому вигляді.
Візьмемо для цього приклад, у дуалічному механізмі пропаганда сама по собі
вказує, що є правильно, а що ні, хто друг, а хто ворог. Технології ж
вибудовують вже певну ідеологію, правила поведінки у цій взаємодії білечорне, ставлення людини до цієї динаміки. Тобто пропаганда вказує на факти,
а технології вибудовують навколо них окрему реальність, що спираються на
інструменти керування інформацією [Павлов, 2018: с. 143]
Чітко визначити час появи терміну неможливо, але є відомості, що
вперше він був застосований Папою Римським Олександром VII (1655 – 1667)
у документі “Конгрегація пропаганди віри”. Саме у той час почалося
поширення єдиної правильної, на думку Ватикана, віри й заперечення
правильності иншої [Горбатенко, 2000: c. 625].
Тоді ще пропагадна вважалася більш позитивним явищем, ніж це є
сьогодні. Але саме явище існувало ще за часів Древньої Греції, де було
відносно активне політичне життя, були новини, взаємодії. Оратор міг під
виглядом своєї думки казати інформацію про інші країни та/ або міста так, як
воно було б вигідніше місцевій владі.
Перші задокументовані прояви негативного значення терміну
пропаганда (або ж краще буде сказати, перші появи розуміння, що він має
також негативні аспекти) більш чітко виразилися у період Французькоросійської війни 1812 року. Вони були і до цього у різних війнах (наприклад,
американське джерело згадує іспансько-англійську боротьбу за лідерство в
морі), але це в ті роки ще не було розгорнуто настільки масштабною
кампанією і були спрямовані суто на дискредитацію супротивника на
міжнародній арені [Ральф Д. Кейсі, 1944]. Якщо дослідити документ
“Пропаганда як дипломатичний інструмент у війні 1812 року на українських
землях”, то ще у вступі можна побачити, що війна у першій половині XIX
століття, у порівнянні з иншими, набирала більш тонкого характеру, керуючи
інформацією для успішної перемоги. Задля більшого заохочення солдатів
Наполеон провів кампанію, в якій прояснював сенс (щоправда, свій) війни.
Велику роль в цьому зіграло стереотипне бачення росіян у Європі, а саме образ
варварів, які живуть в бруді та безкультурщині, які були загрозою
європейським цінностям та мали згубний вплив на інші культурні держави.
Ще до першого нападу Францію вже гуляли листівки з відповідним вмістом,
тож на початок війни солдати вже були достатньо вмотивовані та патріотично
налаштовані, а в Російській імперії (вже після війни) почали ходити листівки,
що говорили про “диявольське коріння” Наполеона [Гуменюк, 2019: с. 60].
Отже, можна побачити, що відбувалася вже повноцінна інформаційна війна,
метою якої було вмотивувати солдатів, здияволізувати ворога та підняти дух
патріотизму. У випадку, коли люди бачили тільки одну сторону, а саме свою,
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не мали можливості перевірити правдивість висловів та віру в керівництво,
така метода мала величезний успіх.
Починається також у цей період війни більше різномаїття використання
пропаганди. Знаходилося більше шляхів маніпуляції інформацією так, аби
отримувати необхідний керуючому результат. Серед таких щляхів маніпуляції
вирізняють відкриту й таємну пропаганди. Відкрита пропаганда визначається
як ситуація, коли ми знаємо джерело інформації, воно є в доступі для
авдиторії, а таємна – коли нам невідомий справжній носій даних. Останній
тип дуже поширений під час ведення війн, аби деморалізувати й
дискредитувати війська ворога, використовуючи це так, як дезорієнтація та
додатковий психологічний тиск [Горбатенко, 2005: c. 625]. Використання
пропаганди все більше й більше розвивається, набуваючи нових форм та
вигляду.
Найбільш проривною та важливою частиною в історії пропаганди є
створення Третього Рейху й Радянського Союзу, Фашистської Італії та
Японської Імперії. Якщо посилатися на Американську історичну асоціацію
[Ральф Д. Кейсі, 1944], ми можемо побачити таку інформацію: комуністична
та націонал-соціалістична ідеології робили основний наголос на тому, що їхнє
керування має вийти за теперішні, тогочасні кордони країн. При цьому вони
уміло використовували кожен свою причину для цього – повернення
“історично німецьких територій”, що було дуже наболілою темою для народу
опісля Першої світової війни. Власне, тому й мала такий успіх, та світова
революція відповідно (народи радянського союзу ще тільки почали “будувати”
комунізм й були дуже впевненні в тому, що він потрібен усім). Саме на цій ідеї
дві країни зійшлися в союзі через пакт Молотова-Ріббентропа.
Варто зауважити, що успіх пропаганди досяг більшої ефективності та
швидкості завдяки технологічному прориву. Телевізори та радіо відкрили
набагато більше інформаційне поле для масової авдиторії (кіно, музика,
новини тощо). Як зазначає В. Пугачов, «сучасні інформаційно-комунікаційні
технології роблять технічно можливими не тільки систематичну ідеологічну
індоктринацію, тотальне “промивання мізків”, а й управління індивідуальною
і груповою, масовою свідомістю та поведінкою» [Павлов, 2018: с. 143].
Користуючись цим, люди почали вводити необхідну їм інформацію через
елементи. Почали як відкрито говорити іформацію, так і закидувати по
деталям певний “образ”. Наприклад, у перші роки становлення Радянського
Союзу українців зображували як простаків, дурників та таких, що “швидко
тікають”; багатії-“буржуї” були підлими та хитрими, продажними. А був
звичайний хлопець-тракторист Вася, який є героєм, комсомольцем,
спортсменом тощо [Семеній&Бут, 2020: c. 117]. Отже виходить, що завдяки
такому вибудовуванні сприйняття у людей вже розвинувся асоціативний ряд,
а відповідно і ставлення до тієї чи іншої групи. Також, завдяки технологічному
розвитку з’явилася можливість діяти на всю групу людей разом, керуючи ще
й інстинктом стада.
Також є інші види маніпуляції інформацією. На сьогодні можна сказати,
що основна мета пропаганди — це збити з пантелику, змусити сумніватися в
усьому, недовіряти офіційним джерелам, аби люди почувалися розгублено. В
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такому стані люди будуть довіряти більше тому, що їм рідніше, плюс до всього
не кожен здатен визнати, що його країна — злочинець. Тому так чи інакше,
людина почне підсвідомо довіряти новинам своєї країни, чого та й домагалася.
У кожної з цих держав був спеціяльний орган та установи, що відповідав
за напрямок ідеології та пропаганди, за її ефективність та успіх. Також задля
спостереження приставлялася спеціяльна людина (в радянському союзі то був
політрук), що мала проводити регулярно “виховні години” й слідкувати за
патріотичною налаштованістю людей [Войтенко, 2022].
Зараз ми можемо спостерігати пропаганду в передвиборчих кампаніях.
Різні політики використовують різні точки для маніпуляцій — хтось
зосереджує увагу на важливих проблемах, обіцянках їх вирішити, хтось
зосереджується на дискредитації опонента. Після успішної перемоги треба
закріпити те, що отримали на даному моменті й побудувати успіх для
наступних років, тому пропаганда тут зберігається, але вже набирає іншого
характеру.
Дуже яскравим прикладом є Російська Федерація, де люди обрали
президента і він довготривалий період обіймає керівну посаду, маючи
тоталітарний контроль над силовими структурами і вибудувавши ідеальну
пропагандистську машину. Наразі результат показує коло 80% росіян (щоразу
джерела показуть різне число, але воно завжди більше 50%), що підтримують
Путіна, попри його явно агресивну та деструктивну політику. Це відбуважться
завдяки постійній наявності в пропаганді того самого злого ворога, який
постійно заважає та намагається підірвати стабільність Росії, а також тому, що
пропаганда всюди та цілодобово.
Отже, пропаганда існувала ще на початку створення політичного життя.
Вона є нероздільною частиною вибудови держави. Навіть найдемократичніші
з країн у інформаційну епоху будуть мати пропаганду як таку через боротьбу
на виборах. Що цікаво, тоталітарні держави зосередженні на тому, аби кожна
людина сприймала її та мала постійний доступ, тоді як в демократичних
людина сама аналізує різні її види від різних фракцій.
З розвитком технологій побільшало варіантів розповсюдження
інформації, що включає в себе й пропаганду. Завдяки цьому отримали
можливість впливати не на кожен розум окремо, а на всю спільноту разом й
більш тонко, вносячи елементи в фільми ніби “заднім фоном”. Зараз
пропаганда досягла більш складної форми, що пов’язано з насиченістю
інформацією. У людей стало більше ресурсів на перевірку інформації, тому
маніпуляція будь-якою формою думки стала в рази складніша.
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В умовах тотальної заангажованості інформацією (інформатизацією
суспільства) людина втрачає здатність до критичного та аналітичного
мислення і, найчастіше, поширює інформацію, що була висвітлена у ЗМІ, як
свою власну думку. Проте, оскільки сучасні мас-медіа налічують багато
маніпулятивних даних, це негативно відображається на формуванні
громадської думки українського суспільства. Громадяни часто не володіють
достатніми навичками критичного мислення щоб фільтрувати медіапростір
та оцінювати інформацію, подану в ньому. У результаті це призводить до
актуалізації проблематики демократизації суспільства, процесів глобалізації
та підвищення культурного і освітнього рівня населення. Адже ЗМІ мають
дуже
потужний
інформаційно-психологічний
вплив.
Прикладом
масштабності цього впливу слугує передвиборча кампанія. Виборці, які
зазвичай голосують за емоційні заклики, виразні образи й «просто гарні
телевізійні картинки» кандидатів, впливають на політичну і економічну
ситуацію в країні, що призводить до появи в органах влади та на чолі
управлінських процесів некомпетентних кадрів [Лизанчук, 2004].
Від початку існування науки соціології, вивчення та дослідження
громадської думки було її основоположною характеристикою. Завдяки
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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варіативності методів розуміння та інтерпретування громадської думки,
соціологи та інші фахівці гуманітарних наук, з певною мірою точності,
прогнозували та пояснювали соціальні процеси та явища, що мали місце в
історії суспільства.
За визначенням О. Вишняка «громадська думка – це складне
надіндивідуальне утворення, а не сума думок окремих осіб, опитати яку
неможливо, бо вона не відповідає. Її можна тільки досліджувати,
відфільтрувавши “порожні відповіді” тих, хто не цікавиться певною
проблемою взагалі, не має визначеної позиції з цих питань, а головне –
відсіявши за допомогою запитань-фільтрів та тестових запитань» [Вишняк,
2003].
Проте, оскільки поняття «громадська думка» досить абстрактне, існує
безліч його трактувань. Вважаю за потрібне підкреслити декілька її основних
складових. Як вже було зазначено вище у цитаті, важливо розуміти, що
громадська думка не персоналізоване поняття. Суспільство не є сумою всіх
його представників, перш за все, це цілісна система з культурними
надбаннями, що формувалися сторіччями. Так і громадські опінії – вони
варіативні. Наприклад, за наявності великої кількості представників різних
груп, які прихильні до того чи іншого твердження, в жодному разі, такі думки
не будуть претендувати на тотальну репрезентативність.
Другий принцип специфіки формування громадської думки, що
потребує урахування, – це її непостійність та тенденційність. Вона завжди
змінюються відповідно моді та тенденціям, що панують у певних відрізках
часу та суспільствах. Існує низка основних інфлуєнсерів, що задають тон, але
вони досить мінливі та недовго утримують лідируючі позиції настроїв (за
винятком деяких випадків), що впливає на можливість якісно досліджувати
громадську думку та транслювати її засобами масової інформації.
Сам термін «засоби масової інформації» (далі – ЗМІ) з’явився на
пострадянському просторі у 1970-х роках від французького «moyens
d'information de masse». ЗМІ – це аудіовізуальне транслювання різного виду
інформації через такі канали комунікацій як Інтернет, телебачення, соціальні
мережі, радіо тощо. Також важливо розуміти функції ЗМІ, серед них можна
виділити три основних:
1. інформативна – забезпечення необхідною інформацією населення
з метою формування найбільш репрезентативної ситуації в країні;
2. комунікативна – забезпечення можливості вільно висловлювати
свою думку;
3. управлінсько-контролююча
–
забезпечення
контролю
управлінських структур та владних інститутів.
Оскільки мас-медіа прийнято вважати четвертою гілкою влади, поряд із
законодавчою, виконавчою та судовою, напрочуд важливо переконатися у
неупередженості та відносній об’єктивності представників цього інституту.
ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні та підтримці культурного
інформаційного простору в суспільстві, саме тому часто наголошується на
важливості незалежності цього інституту.
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Починаючи від ХІІ сторіччя, коли був уперше використаний термін
«громадської думки» (орinion рublikа) представником раннього гуманізму
Й. фон Солсбері, і до сьогодення залишається дуже багато дискусійних питань
навколо цього соціального феномену. У вітчизняному просторі, коли виникла
потреба досліджень громадської думки, цілі переважно відносились до виміру
політичних настроїв та уподобань. Хоч немає сумнівів, що вплив
громадськості на державну політику залишається значним, у багатьох
випадках політка також визначається зацікавленими організаціями та елітою
[Burnstein, 2003]. Тому ототожнення, які відбувались протягом досить довгого
часу, громадської думки з соціологічними дослідженнями в цілому, сприяло
виникненню проблем щодо визначення методологічних аспектів, а іноді
навіть релевантності та достовірності таких досліджень.
Серед останніх досліджень, які є достатньо показовими щодо сутності
громадської думки, і яке можна розглянути як дослідницький кейс,
проаналізуємо наступні. У 2019 році на замовлення ГО "Детектор медіа"
Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження на тему
«Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда: результати
всеукраїнського опитування громадської думки» [Джерела інформації…,
2019]. Методом особистого інтерв’ю було опитано 2042 респонденти у 110
населених пунктах, що репрезентативне для повнолітнього населення в
Україні.
Ключові моменти, до яких приверталась увага респондентів, – це які
канали обирають люди для отримання інформації, критерії вибору ЗМІ,
медіаграмотність, здатність до інтерпретування актуальних подій, ставлення
до політики регулювання інформаційної сфери та вітчизняне виробництво
кінематографу.
так

важко сказати/відмова

ні

9,7
15,8
74,5
% серед усіх респондентів, n=2042
Рисунок 1. Розподіл для запитання «Чи дивилися, чи слухали Ви протягом останнього
місяця теле-, радіопрограми, відеоблоги, які ставлять за мету боротися з фейками,
інформаційними маніпуляціями та кремлівською дезінформацією?»

На питання «Чи дивилися, чи слухали Ви протягом останнього місяця
теле-, радіопрограми, відеоблоги, які ставлять за мету боротися з фейками,
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інформаційними маніпуляціями та кремлівською дезінформацією?» тільки
9,7% респондентів відповіли ствердно, 74,5% відповіли негативно. 40,1%
респондентів на питання «Яким чином Ви відрізняєте інформацію від
дезінформації?» або відмовились відповідати, або обрали варіант «важко
сказати», що також ілюструє незацікавленість або неосвіченість за цією
темою.
Ця тема активно досліджується та розвивається як в Україні, так і
закордоном. Проте існують принаймні два основних виклики. По-перше,
наявність певних соціокультурних та соціополітичних викликів з якими
зіштовхуються і до сьогодні при визначені методологій досліджень виміру
громадських думок та політичних настроїв, особливо в ситуаціях перебування
споживачів інформації на пострадянському просторі. По-друге, низька
зацікавленість населення у процесі самоосвіти в питаннях медіаграмотності
на буденному рівні.
Оскільки поняття інтенсивності технологій впливу ЗМІ на формування
громадської думки є дуже абстрактним та можна сказати суб’єктивним,
вважаю за потрібне сформулювати й виокремити декілька типів впливу
засобів масової інформації на здатність критично мислити та оцінювати
ситуацію людьми на прикладі різних країн.
Демократичний тип впливу – розвинуті країни зі свободою слова, з
наявними опозиціями, високим рівнем залученості громадян у різного роду
ініціативах та організаціях. Прикладом можуть бути такі країни як: Бельгія,
Франція, Сполучені Штати Америки, Германія тощо.
Авторитарний – країни, де вплив засобів масової інформації є
однобічним, що формує відсутність потреби у власних думках та в критичному
мисленні. Країни-приклади – це Росія, Північна Корея, Індія, Китай. Це
ілюструє опитування громадської думки, яке проводилось в Росії. За даними
російського аналітичного центру 53% населення підтримують війну проти
України, 28% скоріше підтримують та всього 6% не підтримують [Конфликт…,
2022]. Країна, в якій мирне населення поділяє ідеї терору та геноциду іншого
народу, не може вважатися демократичною з ліберальними цінностями. Одна
з причин таких цифр є інформаційна бульбашка, тобто ізольованість від
достовірних ресурсів та джерел інформації.
Перехідний (квазі-) – країни, що розвиваються та знаходяться на
перетині шляхів подальшого розвитку і мають потенціал до розвитку свободи
слова та демократичних цінностей або навпаки, мають схильність до
авторитарності. Прикладом слугують країни як Тайвань, Єгипет, Індонезія
тощо.
Ідея розподілу на три типу впливу ЗМІ на індивідів – це ілюстрація
можливостей комунікативних технологій впливу, на прикладі різних країн
світу, щодо формування громадської думки. На мою думку, Україна може
віднести себе до демократичного типу впливу ЗМІ. Хоч завжди є напрямки
для більш ефективного розвитку і можливості для подальшого покращення
ситуації щодо формування громадської думки, проте сам факт існування
опозиційних партій та думок, вільне висловлювання своєї думки через різні

166

Шкорина Аліна

канали комунікацій, доступ до міжнародних незалежних джерел – все це
формує інформаційну гігієну населення та призводить до встановлення в
країні свободи слова та демократичних цінностей.
Аналіз теоретичних джерел та результатів емпіричних досліджень
показав, що наразі ЗМІ слугують важливим джерелом отримання знань щодо
подій у світі, а це означає, що цей вплив ЗМІ на формування громадської
думки може мати як позитивні наслідки, так і негативні [Кравчук, 2015]. До
позитивних можна віднести – формування навичок інтерпретування
актуальної ситуації, що можливо при дотриманні інформаційної безпеки та
гігієни. До негативних відноситься маніпулювання свідомістю населення та
«жонглювання» фактами.
Дослідження проблематики впливу ЗМІ на формування громадської
думки активно розвиваються, долучаються все більше нових спеціалістів та
привертається увага до предмету обговорень. Адже наразі залишається
актуальною проблема відсутності достатніх навичок критичного мислення
для фільтрування інформації, що нав’язується ЗМІ та призводить до
створення «людей-рупорів» телебачення. Проте підвищення обізнаності
людей у темах медіаграмотності значно сприятиме формуванню освіченого та
демократичного суспільства.
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Чому взагалі Інтернет, а не традиційне медіа? Глобалізаційні процеси
сприяють стрімкому збільшенню виробництва та поширення різного
контенту, зокрема відеоконтенту різних форм, видів та жанрів. Світ стає все
більш діджиталізованим, наприклад, згідно з останніми статистичними
даними за січень 2022 року, кількість інтернет-користувачів зросла на 192
мільйони і становить 4.95 мільярдів людей, що складає 62,5 % загального
населення [Kemp, 2022a]. Тому не дивно, що Інтернет уже є частиною життя
багатьох людей. Зі зростанням кількості користувачів Інтернет зростає і
загальна кількість часу перебування в ньому. Так, за даними GWI за третій
квартал 2021 року, середня кількість часу, що витрачається в Інтернеті,
становить 6 годин 58 хвилини, порівнюючи з традиційним телебаченням,
витрата часу котрого становить близько 3 години 20 хвилин [Kemp, 2022b].
Це є серйозним зрушенням у тому, як люди проводять власне дозвілля та
якому джерелу надають перевагу. Тобто традиційні канали трансляції
відеоконтенту поступаються Інтернету. А оскільки Інтернет стає все більш
популярним, то варто досліджувати якість відеоконтенту українською мовою
в розрізі саме Інтернет.
Чому важливо говорити про мову в контексті споживання
відеоконтенту? Це риторичне запитання, оскільки зрозуміло, що мова
відображає соціальну реальність, сприяє культурній реплікації. Також вона є
важливим маркером національної ідентичності [Кулик, 2016]. Також
використання мови, споживання контенту рідною мовою може створити у
громадян відчуття спільної ідентичності та приналежності. Однак
український контекст має подвійний відбиток українського та російського
наративу, що давало змогу політичним силам лобіювати на ґрунті мовного
питання та посилювати конфронтацію сторін. А питання української мови вже
понад три десятиріччя порушується в країні. Проте спостерігається динаміка
зростання ідентифікації української мови як рідної, про це свідчать дані
дослідницької групи Рейтинг, що проводить вже 10 «Загальнонаціональне
опитування: ідеологічні маркери війни». Так, станом на 2012 рік 57%
респондентів обирали українську мову як рідну, а вже у 2022 році цей
показник сягнув 80% [Десяте…, 2022]. Тобто мовна самоідентифікація зростає
і зростає розуміння важливості мови з погляду споживання контенту
українською.
Чому важливо протиставляти українську та російську мову в
контексті відеоконтенту? Дослідження відеоконтенту в Інтернеті оминає
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англійську мову, оскільки, по-перше, ця мова рідко стає причиною мовного
конфлікту в Україні, по-друге, в рейтингу країн щодо рівня знань англійської
мови Україна знаходиться на 30 місці з 35 європейських країн, що демонструє
недостатній рівень її знання [Education First, 2021]. Останнє може бути
основною причиною надання переваги саме відеоконтенту українською або
російською, на відміну від англійської, мовою. Тому мовна ситуація щодо
відеоконтенту в Інтернеті розглядається у розрізі української та російської
мов. Це також зумовлено присутністю україномовного та російськомовного
населення. Але варто розуміти історичний дискурс, адже радянські часи
накладали обмеження україномовним щодо соціальної мобільності, тому
доступ до вищої освіти, управління, науки тощо можливий був лише за умови
знання російської, що сприяло русифікації [Bogomolov, 2012]. Та і загалом
присутність російської мови в Україні має довгу історію, що супроводжується
134 заборонами української мови (з яких у 1720 році – заборона
книгодрукування українською, 1863 – Валуєвський циркуляр, 1876 – Емський
указ і т.д.), що сприяло русифікації українського населення [Зінченко, 2017].
Демонстративним є те, що суспільство може недооцінювати роль мови
як культурного елементу в інформаційній безпеці суспільства. Звідси виникає
певна символічна лояльність до російської мови як наративу, що
транслюється у форматі відеоконтенту в Інтернеті. Причому кожна мова
відображає власний культурний код, таким чином транслюючи цінності,
норми. Відповідно дубляж/ озвучка або YouTube-відео російською мають
відмінні культурні коди від української. Євген Головаха відмічав, що в умовах
війни присутність двох мов взагалі може бути причиною внутрішніх
конфліктів у людський свідомості [Луканська, 2021].
В чому полягають мета та результати цього дослідження?
Дослідження в першу чергу направлене на те, щоб зробити інформаційний
зріз ставлення українців до відеоконтенту українською мовою, оскільки мова
важлива як для національної ідентичності, так і для консолідації нації. Тому
варто розуміти який стан зараз має відеоконтент українською мовою в
Інтернеті та куди варто спрямовувати майбутній вектор розвитку. Мета
дослідження: на основі емпіричних даних визначити, якою є оцінка
українцями якості відеоконтенту українською мовою в Інтернеті. В межах
власного дослідження я оперую такими концептами як: оригінальний
відеоконтент українською мовою, неоригінальний відеоконтент українською
мовою, оригінальний відеоконтент російською мовою, неоригінальний
контент російською мовою. Розмежування конструктів «оригінальний» та
«неоригінальний» полягає в тому, що оригінальний контент – це сукупність
відеоматеріалів, що створено для відеохостингу YouTube для загального
поширення. Неоригінальний відеоконтент – це сукупність відеоматеріалів,
що створено за кордоном, однак для поширення в Україні дубльовано/
озвучено однією із мов (українською чи російською) та транслюється
споживачу у формі серіалів, мультфільмів, фільмів, аніме, драм.
У якості об’єкту дослідження було обрано відеоконтент українською
мовою, що розміщується на відеохостингу YouTube. Оскільки YouTube
контент переглядають в середньому близько 55 хвилин в день, а кількість
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українських каналів зросла на 35% (канали з більше ніж 100 тис. підписників)
та на 45 % (канали з більше ніж 1 млн. підписників), то це є важливим
інформаційним джерелом для дослідження [Ревун, 2021]. Однак все ще
більша частина українського відеоконтенту створюється та транслюється
російською мовою, тому варто проаналізувати як загалом оцінюють якість
такого відеоконтенту та які причини мовного вибору. Також об’єктом
дослідження є відеоконтент у вигляді: серіалів, фільмів, мультфільмів, аніме,
дорам, що створені за кордоном, але дубльовані/ озвучені українською мовою.
Оскільки кількість українського оригінального відеоконтенту такого формату
значно менша, порівняно із закордонним, або взагалі не виробляється такий
контент в Україні (аніме, дорами) з огляну на культурні обставини, то варто
зосередитися на вивчені більшої частки відеоконтенту, а саме дубльований/
озвучений відеоконтент українською мовою. Ці види контенту складають
переважну більшість загального відеоконтенту в Інтернеті і на їх споживання
припадає значна частка часу середньостатистичного українця.
Метод збору інформації – це онлайн панель «Власна думка». Тип
вибірки – стихійна вибірка. Передбачався відбір респондентів віком від 16
років, які проживають у містах 50 тис.+ населення, котрі погодились
заповнити анкету та переглядали хоча б один із видів оригінального та
неоригінального відеоконтенту українською мовою за останній місяць.
Опитування проводилось з 15 лютого по 16 лютого 2022 року. Охоплення
респондентів включало всі області України, окрім АР Крим та окупованої
частини Донецької та Луганської областей. В опитуванні взяли участь – 601
респондент, де 271 мають чоловічу стать, а 330 жіночу. Віковий діапазон
учасників – 17 – 65 років.
Варто зауважити, що надалі в аналізі беруть участь наступні категорії
відеоконтенту: фільми, серіали, мультфільми, відео на платформі YouTube, а
категорії – дорами та аніме частково будуть проаналізовані, оскільки
незначна частина респондентів споживають цей формат відеоконтенту (33 та
35 респонденти відповідно).
Одним із завдань дослідження передбачалось визначення кількості
часу, що в середньому витрачають українці на перегляд оригінального та
неоригінального відеоконтенту українською мовою в Інтернеті. Отже,
найчастіше українці витрачають в межі від 2 до 4 годин на тиждень на
перегляд відеоконтенту в Інтернеті щодо кожної з категорії. Найчастіше
респонденти дивляться фільми – 420 відповідей. Загалом можна
спостерігати, що респонденти частіше витрачають 7-10 годин та понад 10
годин на тиждень на перегляд YouTube (14.6% та 15.1 %). Тобто під час
перегляду цієї категорії респонденти готові більше витрачати часу, на відміну
від фільмів, серіалів, мультфільмів. Також YouTube займає друге місце за
кількістю часу, що витрачається на його перегляд, серед респондентів (384),
найменш обраною категорію є мультфільми – 257 респондентів переглядають
цей тип відеоконтенту в Інтернеті (див. Табл. 1).
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Таблиця 1. Кількість часу, що витрачається на перегляд відеоконтенту в Інтернеті

Таблиця 2. Оцінка якості відеоконтенту
(фільми\серіали\мультфільми\аніме\дорами)

українською

мовою

в

Інтернеті

Основною метою дослідження є проаналізувати, як українці оцінюють
якість відеоконтенту українською мовою в Інтернеті. Варто зауважити, що для
YouTube були обрані параметри якості, що відрізняються від параметрів, котрі
використовувались для оцінки фільмів, серіалів тощо. Оскільки відеоконтент
на YouTube є оригінальним (див. визначення вище), тому оцінка передбачає
більший діапазон характеристик, на відміну від оцінки дубляжу/ озвучки. Для
ознайомлення з характеристиками якості дивитись таблиця 2 та таблиця 3, де
відображені результати щодо кожної з категорій.
Отже, респондентам було запропоновано оцінити якість відеоконтенту
за шкалою від -3 (найнижча оцінка) до +3 (найвища оцінка щодо кожного
параметру якості. Результати отримали наступні. Найкраще оцінюють
респонденти мультфільми озвучені/ дубльовані українською в Інтернеті:
середнє значення якості цього контенту становить 2.11. Найнижче оцінюють
фільми (1.91), але середній результат по кожній з категорій досить високий,
що відображає гарну якість відеоконтенту українською. Якщо оцінювати
окремі параметри якості, то можемо спостерігати, що відеоконтенту бракує
присутності адаптації до українських реалій. Це ознака того, що для кожної
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країни притаманні власні культурні коди, котрі втрачають свою
релевантність, або можуть бути складними для розуміння, тому потребують
адаптації. Найкраще респонденти оцінюють якість звукозапису, що є більше
технічною характеристикою (див. Табл. 2).
Для Youtube середнє значення дорівнює 1.91, що можна
охарактеризувати як досить високе значення. Якщо аналізувати кожен
параметр якості, то ми маємо наступну ситуацію. Найкращі оцінки отримали
такі характеристики: якість, чіткість зображення відео (2.17), якість звуку
(2.13), якість монтажу та обробки відео (2.03). Ці параметри мають технічну
складову і відображають професійність підходу щодо створення
оригінального контенту YouTube. Найнижче оцінюють респонденти:
унікальність контенту (1.47), відповідність контенту запиту користувачів (1.78),
цікавість контенту (1.82). На відміну від попередніх параметрів, ці мають
креативну складову та демонструють, що запит на український контент є, але
він не задовольняється в повній мірі (див. Рис. 1).

Рисунок 1. Оцінка якості відеоконтенту українською мовою в Інтернеті (YouTube)

Під час дослідження респондентам було поставлено запитання: «Якій
мові Ви надаєте перевагу для перегляду відеоконтенту в Інтернеті?». Ми
отримали наступні результати: для перегляду відео на YouTube респонденти
порівну обирали як українську, так і російську мову. Однак мультфільми
бажали переглядати українською 62% респондентів, на відміну від російської
(38%). Незначну відмінність мають інші типи відеоконтенту (див. Рис. 2).
Тобто респонденти в рівній мірі обирали як українську, так і російську мову
для перегляду відеоконтенту в Інтернеті. Але варто відмітити, що перевага
української мови у виборі для перегляду мультфільмів може бути пов’язана з
високим показником якості. Що демонструє наступну ідею – чим краща
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оцінка якості відеоконтенту українською мовою, тим частіше будуть обирати
такий тип відеоконтенту для перегляду саме цією мовою.

Рисунок 2. Преференції щодо мови відеоконтенту в Інтернеті.

Що дає зрозуміти це дослідження?
Отже, аналіз дослідження репрезентує наступну ідею: в Інтернеті
українці переглядають відеоконтент як українською, так і російською мовою
та високо оцінюють якість відеоконтенту українською. Однак існує декілька
проблем в Інтернет просторі щодо відеоконтенту українською мовою. Поперше, українцям бракує наступних характеристик оригінального
відеоконтенту (YouTube): унікальність контенту, відповідність контенту
запиту користувачів, цікавість контенту та різноманітність контенту. По-друге,
є запит на український контекст щодо неоригінального відеоконтенту,
оскільки бракує адаптації щодо українських реалій озвучених чи дубльованих
фільмів/ серіалів і т.д. В технічному плані, українці високо оцінюють
оригінальний та неоригінальний відеоконтент українською мовою. Загалом ці
результати свідчать про те, що в українці готові переглядати відеоконтент
українською мовою в Інтернеті, але їм бракує цього контенту, оскільки
російського в рази більше, що задовольняє запити користувачів.
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«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись
потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!» – відома цитата англійського
письменника Льюїса Керрола, що відображає життя всередині потоку
сучасного суспільства. Щоденно ми знову й знову проходимо процес
формування як власної індивідуальності, так і повноцінної особистості,
займаючись звичними рутинними справами, такими як перегляд новин,
похід в супермаркет чи відвідування роботи. Але чи свідомим є наш щоденний
вибір і чи не розділяємо ми нав’язані суспільством цінності?
Взаємодія між людиною і суспільством підтримується завдяки
соціальним нормам, цінностям та ролям, що формують певну приналежність
до соціальних інститутів. В свою чергу активні взаємодії в їх межах утворюють
стійку систему соціального порядку. За Толкоттом Парсонсом соціальний
порядок є природнім, і важливого значення в ньому набуває відсутність
конфліктів через соціальну солідарність та гармонію [Алексіна Т.А. Ділова
етика [Електронний ресурс] / Алексіна Т.А.. – 2014. – Режим доступу до
ресурсу:
https://stud.com.ua/19235/etika_ta_estetika/sotsialniy_poryadok.].
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
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Така відносна стабільність і збалансованість процесів та механазмів виконує
функції, направлені на відсутність суспільних криз, та задає певні стандарти
поведінки, які формують і колективні цінності (довіру, підтримку високої
якості життя та загального благополуччя на спільних засадах).
Тут виникає так званий парадокс Джона Кампфнера, за яким все більше
людей відмовляються від суспільних свобод на перевагу індивідуальним
[Колот А. Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки
та уроки [Електронний ресурс] / Анатолій Колот. – 2014. – Режим доступу до
ресурсу: http://iepjournal.com/journals/20/2014_1_Kolot.pdf.]. Тобто люди
виявляють все менше бажання брати участь в організації суспільного
простору, маючи можливість натомість насолоджуватись особистим життям у
всіх його проявах. Як результат, втрачається безліч традиційних соціальних
зв’язків. Еміль Дюркгайм також зазначав, що у сучасному суспільстві
зменшується роль особистісних зв’язків і відносин та зростає кількість
формальних зв’язків [Алексіна Т.А. Ділова етика [Електронний ресурс] /
Алексіна
Т.А..
–
2014.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
Тож,
https://stud.com.ua/19235/etika_ta_estetika/sotsialniy_poryadok.]
людина замінює колективні цінності на індивідуальні (стає самостійною та
дещо самотньою, без надмірного відчуття відповідальності та солідарності) і
сприяє трансформації звичного суспільства в індивідуалізоване.
Британський соціолог-модерніст Зигмунд Бауман, аналізуючи
індивідуалізоване суспільство, присвоїв йому такі риси: втрата контролю над
соціальними процесами, незахищеність перед змінами, які людина не в змозі
контролювати, і перед самою ситуацією невизначеності, в якій людина
перебуває [Мосьондз М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в
українському суспільстві [Електронний ресурс] / Мосьондз М. В.. – 2014. –
Режим доступу до ресурсу: https://core.ac.uk/download/pdf/48405634.pdf.]. Як
наслідок, людині стає важко будувати плани на далеке майбутнє,
виправдовувати та досягати свої цілі, ідеї та стратегії. Найкращим варіантом
здається замінювати їх більш негайними і не такими конкретними [Мосьондз
М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському
суспільстві [Електронний ресурс] / Мосьондз М. В.. – 2014. – Режим доступу
до ресурсу: https://core.ac.uk/download/pdf/48405634.pdf.].
«Слідувати за трендами» – провідна риса індивідуалізованого масового
суспільства, що слугує інструментом формування та одночасного досягнення
нових цілей індивідами. Поняття «тренд» розглядається як домінуючий
напрям в розвитку, громадській думці та визначає вигляд і суть нового
суспільства [Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный [Електронний ресурс] / Ефремова Т. Ф.. – 2000. –
Режим доступу до ресурсу: https://www.efremova.info/ .]. Американський
соціолог Джон Нейсбіт пише, що «тренди – наче коні: на них простіше їхати
туди, куди прямують вони самі» [Жупник О. Н. К определению понятия
«ценностный тренд» [Електронний ресурс] / Жупник О. Н.. – 2019. – Режим
доступу
до
ресурсу:
http://sn-philcultpol.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2019/05/2019_1.pdf.]. Звичайно, в силу своїх природних
якостей людина може або слідувати напряму, або йти проти нього, але знати
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про наявність тренду необхідно. Також потрібно розуміти що тренд – це
соціальне явище, що впроваджує певну практику у повсякденне життя людей
і формує нові норми цінності та традиції [Жупник О. Н. К определению
понятия «ценностный тренд» [Електронний ресурс] / Жупник О. Н.. – 2019. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://sn-philcultpol.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2019/05/2019_1.pdf.].
Мейнстрим (mainstream як «головна течія») – ще одне явище, яке
визначає напрям, підкреслюючи актульність чогось популярного серед
більшої частини суспільства. Також, мейнстрим – поняття, що має
непостійний характер, не є статичним, і те що викликало масовий захват
сьогодні, завтра не матиме ніякого значення [Корниенко Н.В. «Мейнстрим» в
современной культуре [Електронний ресурс] / Н.В. Корниенко. – 2020. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://prokofievhttp://prokofievacademy.ru/images/pdf/Nauchnie_konferencii/TEZISY_2020.pdf.]. Існує безліч
категорій «мейнстримного»: від думок, ідей та форм поведінки до конкретних
матеріальних речей, об’єктів. Таке різноманіття допомагає людям знаходити
масу однодумців та сприяє розмиванню меж з чимось недосяжним раніше,
підкріплюючи колективний дух. Наприклад, розмовляти за ланчем у новому
популярному закладі про прем’єру фільму, або розділяти політичні погляди,
використовувати однакові сленгові вирази чи одягатись в одному стилі зі
своїм кумиром. Все можливо, якщо пливти за течією мейнстріму, якою
насправді керує суспільна думка, оскільки її характеризує таке ж ставлення
переважної більшості до актуальних питань.
Виникнення суспільної думки Габріель Тард пояснює так: «Судження
починається з певного індивіда, який сказав або написав це судження. Потім
це судження, за допомогою преси, розповсюджується між людьми. Так воно
стає загальним. Його загальність забезпечується впевненістю індивідів, що це
судження поділяється більшістю людей» [Тард цит. за Теорія масової
комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В.
Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008.— 260 с.]. Тому суспільна
думка – це прояв масової свідомості, що виражений суб’єктивними
судженями, а маса, зокрема у вигляді публіки, являє собою благодатний грунт
для визрівання суспільних ідей та думок. Радянський політолог Генадій Ашин
стверджував, що головна особливість «маси» — тимчасовість її існування,
вона завжди функціональна, а не морфологічна; динамічна, а не статична
[Ашин цит. за Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303
“журналістика та інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”,
2008.— 260 с.].
Отже, мейнстрім не є об’єктивним явищем і не виникає внаслідок
наукового пізнання. Екпертами в ньому виступають звичайні індивіди, що
покладаються лише на поверхневі пізнання, судження, власне розуміння та
вкладають свою істину у різноманітні поняття, розповсюджуючи їх.
Інструментом що сприяє переходові масового настрою у суспільну думку
є засоби масової комунікації [Теорія масової комунікації: підруч. для студ.
галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр
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“Просвіта”, 2008.— 260 с.]. А саме – двостороння комунікація, що являє собою
процес взаємодії між реципієнтом та комунікатором, результатом якої є
продукування інформації та відповідна на неї реакція. Іспанський соціолог
Мануель Кастельс писав, що таке середовище здатне «охоплювати та
інтегрувати всі форми висловлювання, як і різноманітність інтересів,
цінностей і уяви» [Самыгин С. И. Социальные сети как социальный институт
социализации молодёжи / Самыгин С. И., Загутин Д.С., Попов М. Ю.. – 2015.
– №5. – С. 47.: с. 47].
У сучасній соціокультурній ситуації із засобами масової комунікації
співставні соціальні мережі. Їх можна характеризувати як нескінченне число
незалежних центрів акумуляції і поширення інформації, що визначає
глобальність, демократичність і одночасну безконтрольність [Ривліна В.М.
Соціальні мережі як інструмент медіатизації культури / Ривліна В.М. //
«Young Scientist». – 2016. – №12. – С. 193.]. Вони є віртуальним майданчиком,
що вдало виконує свої функції, забезпечуючи засобами спілкування,
підтримку, створення, розбудову, відображення та організацію соціальних
контактів, у тому числі й обмін даними між користувачами [Івашньова С. В.
Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті / С. В.
Івашньова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні
науки. – 2012. – № 2. – С. 15-17.].
Останні два десятиліття соціальні мережі виступають в ролі основних
носіїв і трансляторів мейнстріму в суспільство, ставши дійсно стійкою
платформою. До цього мейнстрімом вважалось саме використовувати
соціальні мережі за мірою їх виходу на світовий загал, популяризацією та
розширенням (так періодично відбувається і досі, але більш штучним шляхом
у видозміненій формі). Соціальні мережі впевнено набули правильного
напрямку і буквально за декілька років стали не лише зручною платформною
для спілкування і засобом пошуку своїх далеких родичів, однокласників та
старих друзів. Вони успішно виконують роль майданчика для самовираження,
саморозвитку, просування ідей, товарів та послуг, якісного двостороннього
зв’язку в режимі реального часу, тобто максимально розширили спектр
функцій, в тому числі і через розвиток здорової конкуренції. Материнські
компанії інвестують в те, хто буде створювати тренд, намагаючись оновити
алгоритми,
змінити
інтерфейс,
монетизувати
та
максимально
індивідуалізувати мережу. Розглядаючи мейнстрим саме в такому контексті,
варто зазначити, що завдяки кропіткій роботі маркетологів, він
перетворюється на цілком кероване і передбачуване явище, якому створюють
актуальність і популярність, просуваючи як рекламу для заохочення
користувачів.
Наприклад, у 2007 році Фейсбук запропонував вільним програмістам
створювати в мережі додатки (ігри та інші застосунки) і заробляти на цьому,
запускаючи рекламу. Завдяки такій можливості сервіс запустив надзвичайно
потужні механізми комунікації і став найпопулярнішою мережею у світі
[Киркпатрик Дэвид. «План Facebook по подключению мира» [Електронний
ресурс] / Киркпатрик Дэвид. – 2007. – Режим доступу до ресурсу:
https://money.cnn.com/2007/05/24/technology/facebook.fortune/ .]. А у 2009
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році з’явився акаунт Дональда Трампа у Твітері, де систематично
поширювались різноманітні фейкові новини, провокативні та образливі
повідомлення, некоректні висловлювання та гасла, що характеризували
суспільно-політичну позицію Дональда Трампа. Під час проведення
передвиборчої кампанії політика в 2015-16 роках у Твітері спостерігалось
збільшення кількості користувачів і підвищення активності на сторінці експрезидента Сполучених Штатів Америки. Люди заходили в мережу і
реєструвались не лише щоб слідкувати за актуальною інформацією від
політика, а і переглядати все, що він публікував раніше [Munadhil Abdul
Muqsith. Trump, Twitter and Fake News [Електронний ресурс] / Munadhil Abdul
Muqsith, Rizky Ridho Pratomo, Valerii L. Muzykant – Режим доступу до ресурсу:
https://www.researchgate.net/profile/MunadhilMuqsith/publication/357451833_Tramp_Tvitter_i_fejkovye_novosti_Trump_T
witter_and_Fake_News/links/6201fe9a5bdf0f2ef854c574/Tramp-Tvitter-ifejkovye-novosti-Trump-Twitter-and-Fake-News.pdf .].
В результаті мейнстримних хвиль більшість зареєстрованих профілів у
соціальних мережах не є активними. Станом на квітень 2020 року в Твітері
налічується близько 1,3 мільярди зареєстрованих сторінок, число ж активних
користувачів – 436 мільйони [Global social networks…, 2022]. Про число
зареєстрованих у Фейсбуці можна лише здогадуватись, адже вирахувати таку
кількість практично неможливо, зате активних користувачів мережі є близко
2 мільярдів і 910 мільйонів станом на січень 2022 року згідно з дослідженням
Statista.
Парадокс соціальної мережі полягає в тому, що вона є майданчиком для
створення суспільної думки і одночасно найвищим проявом свободи цієї
думки, тобто персоналізуючись ми автоматично стаємо частиною маси. Тож
необхідно розглянути конкретну соціальну мережу через призму її
повсякденності.
Твітер – сервіс мікроблогів, що за кількістю користувачів займає 15 місце
у світі, та 5 місце в Україні [Социальные сети…, 2021]. Користувачі публікують
короткі повідомлення, обмежені кількістю символів (до 140) та взаємодіють з
ними, маючи можливість вподобати, прокоментувати та поділитись
«твітами». Загальну ідею комунікації по мережі підтверджує і девіз
платформи, що звучить як «Найкращий спосіб дізнатись що нового у вашому
світі!»(The best way to discover what`s new in your world!). Дійсно, люди
надсилають твіти, мотивуючи це тим, що прагнуть популярності та визнання,
уваги до свого життя, або ж вилити душу, очистити думки, чи просто від
нудьги. Причин безліч, а результат один – створення контенту, що придатний
до поширення в маси.
Згідно з метафорою, запропонованою американським політиком Томом
Барретом: «Твітер подібний до річки, що постійно тече» [Barrett T. (2008).
Twitter a teaching and learning tool [Електронний ресурс] / Barrett T. (2008). –
2008.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://tbarrett.edublogs.org/2008/03/29/twitter-a-teaching-and-learning-tool/.]
і в цьому потоці швидких оновлень кожен може знайти щось для себе.
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Справжня цінність сервісу – його актуальність, стислість та гнучкість. Те, що
швидко з’являється в інформаційному просторі і набуває миттєвої
популярності серед більшості так само швидко зникає і замінюється значно
резонанснішим та новішим. А розглядається і обговорюється у Твітері все:
фізичне та метафізичне, плітки та цитати, чужі жарти та власні історії, світові
новини та локальні знахідки. Такий контент є ідеальним для сприйняття,
наприклад, в перерві між різноманітною занятістю, маючи на меті легке
розвантаження, аби не витрачати часу даремно. Тому 80% користувачів
сервісу оновлюють стрічку твітів саме через застосунок в телефоні. Також за
офіційними даними платформи щоденно публікується близько 500 мільйонів
твітів [Claire Beveridge. 33 Twitter Stats That Matter to Marketers [Електронний
ресурс] / Claire Beveridge. – 2022. – Режим доступу до ресурсу:
https://blog.hootsuite.com/twitter-statistics/.], але яким чином працює система
розподілу їх між користувачами так, щоб якість мережі успішно панувала над
кількістю?
Високий рівень інтерактивності ресурсу – це можливість реагувати на
повідомлення та коментувати їх, створюючи ланцюжки твітів та отримувати
сповіщення у разі взаємодії. Тематичний контекст – це рекомендації за
певними категоріями (геолокація, мова, вподобані раніше твіти, профілі з
якими відбувається взаємодія, хештеги, часто використані слова та ін.). Також
у Твітері є вкладка “Ознайомлення”, що містить всі актуальні локальні та
світові тренди та дозволяє керувати безліччю фільтрів за допомогою яких
легко включитись у цей активний «соціально-віртуальний простір».
Чітка спрямованість на адресата – це можливість відмічати акаунти для
подальшої комунікації з ними. На цьому сервісі зареєстровані усі провідні
знаменитості, медійні особистості в галузях спорту, мистецтва, політики,
економіки, релігії, комедії тощо, світові бренди та навіть історичні постаті.
Такі акаунти без зайвої зверхності принагідно можуть саркастично, дотепно,
у жартівливій формі, а інколи і серйозно комунікувати з пересічними
користувачами. Звичайно, це відбувається оспосередковано, але в якомусь
сенсі стирає невидимі межі та створює ілюзію рівності. Також, завдяки
відображенню відомостей профілю, адже правилами сервісу дозволено
обирати собі будь-яке ім’я користувача без прив’язки до персональних даних
та твітити абсолютно анонімно.
Американський соціолог Марк Грановеттер виявив, що всередині
соціальних мереж значущості набувають «слабкі» зв’язки (із знайомими
людьми, знайомими знайомих та формальними контактами) на перевагу
«сильним» зв’язкам (з родичами, друзями) [Грановеттер цит. за Стрельников
А.Н. Социальные сети: механизмы работы и пути развития [Електронний
ресурс] / Стрельников А.Н.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу:
https://files.scienceforum.ru/pdf/2011/1826.pdf.].. Це пов’язано з тим, що через
«сильні» зв’язки утворились би локальні, де люди діляться обмеженим
об’ємом даних чи ресурсів, тому через «слабкі» зв’язки виникає відчуття
свободи самовираження в рамках правил мережі.
Таким
чином,
всередині
сервісу
утворюється
так
зване
«індивідуалізоване суспільство» без індивідуальності [Мосьондз М. В.
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Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві
[Електронний ресурс] / Мосьондз М. В.. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:
https://core.ac.uk/download/pdf/48405634.pdf.], де кожен користувач Твітеру
робить ставку на свої цінності, але все ще підлягає впливу загального тренду,
оскільки його нові цінності, набуті в результаті інтеграції в конкретно цю
соціальну мережу є продуктом масової свідомості.
Трендом у Твітері можна назвати ще одну функцію – поширювати
дописи в інші соціальні мережі, що також є полем для дозрівання суспільної
думки, та натяком на мейнстримність. В рамках збереження авторських прав,
більшість платформ, куди поширюються твіти шляхом репосту, конвертують
текст у картинку так, щоб неможливо було копіювати з неї даний текст (ім’я
автора також вказується над повідомленням). Часто популярність таких твітів
на інших платформах можна пояснити «новизною та свіжістю» текстового
формату у світі надлишкового мультимедійного контенту від якого іноді
хочеться перепочити. Що цікаво, в більшості випадків у твітах прописується
навіть емоційна складова повідомлення без використання примітивних та
легкочитаних смайликів, що не надає такого очевидного забарвлення,
нав’язуючи бажання задуматись над прочитаним. Звичайно, у Твітері теж є
місце для фото та коротких відео, але вони слугують лише інфоприводом,
після чого слідує текстова комунікація.
Отже, такі поняття як «маса» та «суспільна свідомість» вступають у
взаємозалежні відносини з «трендами» та «мейнстримами», як на прикладі
реального, так і віртуального суспільства. Твітер – це сервіс мікроблогів, що
яскраво відображає як саме працюють зв’язки в контексті масової комунікації,
а також те, як щоденно можна триматись у великому потоці, утворюючи все
нові й нові течії.
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Про важливість соціального капіталу говорять багато успішних людей.
Наприклад, Марк Цукерберг ще в 2013 проголосив головним челленджем:
знайомство кожен день з новою людиною поза компанією Facebook [In-Depth
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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With…, 2013]. Ця ініціатива допомогла йому переглянути багато чого як в собі,
так і в роботі компанії. Наприклад, якщо раніше Facebook був зосереджений
на тому, щоб залишатися на зв'язку з тими, кого ви вже знаєте, то після цього
компанія представила новий інструмент – пошук людей, які вам могли б бути
цікаві. Не важко здогадатися, що Instagram працює так само.
З настанням 21-го століття цифрові платформи не тільки підтримують,
але й формують соціальне життя в багатих суспільствах, при цьому
індивідуальність і відносини людей, принаймні частково, формуються за
допомогою обчислювальної інфраструктури [Lupton, 2018]. Одним з
найбільш значущих проявів "цифрових суспільств" є соціальні мережі. Будь
то соціальні мережі (Facebook), мікроблоги (Twitter) або сайти для обміну
фотографіями (Instagram) і відео (YouTube), соціальні мережі докорінно
змінили виробництво і обмін інформацією. Як системи комунікації “many-tomany” [Sigrid&Kirk, 2008] (кожен учасник соціальної мережі може
публікувати повідомлення, і кожен може їх отримувати), вони сприяють
розмовній мові і творчості, дозволяючи звичайним користувачам створювати
і поширювати приголомшливу кількість "користувацького контенту" [Walsh,
2020].
Сьогодні для багатьох у всьому світі наскрізна присутність соціальних
медіа не ототожнюється з антисоціальністю, скоріше, ми все більш соціальні
через соціальні мережі. З огляду на це, соціальне часто сильно брендується і
продається, а також на нього впливають алгоритмічні рішення, які значною
мірою знаходяться поза контролем або розумінням більшості людей. Все
більше і більше наш досвід соціального опосередковується великими
груповими взаємодіями, що змінює політику повсякденного життя. Це також
може означати, що соціальне судження чи заохочення все більше
визначаються «вподобайками» та коментарями, зробленими мережевою
аудиторією. Як пишуть Берштейн, Бакші, Берк і Каррер: “Публікація на сайті
соціальної мережі подібна до звернення до аудиторії через завісу. Аудиторія
залишається невидимою для користувача. Зворотній зв'язок, такий як
коментарі та вподобайки – це єдине уявлення користувачів про свою
аудиторію” [Berscheid, 1998].
П. Бурдьє використовує поняття капіталу для опису соціально цінних
благ, які ми всі прагнемо і прагнемо досягти [Bourdieu, 1986]. Автор
стверджує, що існує чотири типи капіталу: економічний, символічний,
соціальний і культурний. Економічний капітал складається з фінансових благ,
таких як гроші, власність, майно. Символічний капітал відноситься до засобів,
за допомогою яких людина створює свою фізичну та соціальну реальність або
представляє свій престиж. Культурний капітал відноситься до соціальних
навичок, звичок, манери мови, освіти і "смаків" (“tastes”), які ми маємо в
результаті нашої позиції в суспільстві або нашого класу. Завдяки освіті ми
вчимося нашим соціальним і лінгвістичним навичкам і розвиваємо наші
"смаки". "Смак" відноситься до наших уподобань у таких речах, як їжа та
розваги, які допомагають визначити наш клас. Освіта також дозволяє
відтворювати класові цінності; таким чином, підтримуючи клас у суспільстві.
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Сьогодні ми приділимо увагу саме соціальному капіталу, який П. Бурдьє
трактує як соціальні мережі, частиною яких є ми, і статус, який ці мережі нам
надають. Саме тому, визначенням соціального капіталу, яким я керуватимусь
у цій роботі буде за П. Бурдьє і його працею П. Бурдьє “Форми капіталу”:
соціальний капітал як такий, що складається з реальних і потенційних
ресурсів в "відносинах взаємного знайомства" [Bourdieu, 1986: с. 61-62].
Питання про те, чи зменшує або збільшує інтернет соціальний капітал,
є повторюваною темою в літературі. Наприклад, Бест і Крюгер провели
дослідження, в якому дійшли висновку, що рівень онлайн-взаємодій
позитивно пов'язаний із загальними показниками соціального капіталу.
[Best&Krueger, 2005]. У статті цитується робота Коулмана [Coleman, 1988] як
ключового джерела теоретичних концепцій, таких як взаємність, норми,
мережі та довіра. Міра соціального капіталу, використана в дослідженні,
складалася з: довіри, взаємності і чесності. Аргумент, висунутий в пояснення
результатів, передбачав, що аналіз онлайн-соціального капіталу повинен
відокремлювати сильні мережі зв'язків, що складаються з офлайн-друзів і
сім'ї, від слабких мереж зв'язків, які, як стверджувалося, є мережами онлайн
[Best&Krueger, 2005]. Стаття Беста і Крюгера, по суті, була раннім
дослідженням того, як теорія соціального капіталу може бути пов'язана з
соціальними мережами.
Соціальні мережі, ключові компоненти використання мобільних
пристроїв і все більш важливі місця поширення новин, тепер асоціюються з
соціальним капіталом. Цифрові платформи також витісняють засоби масової
інформації. У звіті Pew за 2013 рік було встановлено, що "соціальні медіа
стають елементом політичної та громадянської активності" [State of the News
Media…, 2013]. Нарешті, як слабо пов'язані мережі користувачів, їх структура
не тільки сприяє вірусності, швидкому і непередбачуваному поширенню
контенту, – але і сприяє розширенню віртуальної соціальності. Тут різні
атрибути – "лайки","репости", хештеги (#), згадки (@) і т.д. – індексують і
закріплюють комунікації, підвищуючи обізнаність інших і об'єднуючи
просторово розподілених користувачів в спільноти зі спільними інтересами та
ідентичністю В Instagram є безліч архівів зображень, створених для залучення
уваги до подій, від пошуків зниклих людей (#missingperson), екологічної
відповідальності (#environment, #sustainability), міжнародний рухи активістів
(#BLM) та підтримки країн (#standwithUkraine).
Баррі Веллман та ін. прийшли до висновку, що “Інтернет особливо
корисний для підтримки контактів між друзями, які соціально і географічно
роз'єднані” і для підтримки відносин в цілому [Wellman, 2001]. Переваги SNSS
(social networking sites) щодо накопичення соціального капіталу інтенсивно
вивчалися. Соціальні мережі надають залученим особам різні ресурси, які
вписуються в рамки соціального капіталу. Залежно від виду мобілізованих
ресурсів Р. Патнам розрізняє пов’язуючий (bonding) та з’єднуючий (bridging)
соціальний капітал [Putnam, 2001]. Відповідно до цієї класифікації Р. Патнем
поділяє соціальний капітал на міжо-собистісному рівні на два типи. Перший
тип (пов’язуючий) об’єднує відносини між членами родини, друзями і
характеризує наявність тісних зв’язків, що відповідно породжують високий
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ступінь довіри між ними. На думку Р. Патнема, цей тип капіталу допомагає
людині бути прийнятим у певній спільноті. Другий тип соціального капіталу
– з’єднуючий – характеризує відносини зі знайомими, партнерами, колегами.
Хоча ці зв’язки вважають менш міцними і ступінь довіри в них є значно
нижчим, ніж у зв’язках першого типу, проте вони є особливо важливими для
кар’єрного росту, набуття людиною гідного соціального статусу.
Використання SNSS може створити відчуття взаємозв'язку і, отже,
забезпечити джерела об'єднання та об'єднання соціального капіталу.
Попередні дослідження, які були узагальнені Ніколь Еллісон і
Джессікою Вітак [Ellison&Vitak, 2015], виявили зв'язок між використанням
різних SNSS, з одного боку, і приростом соціального капіталу, з іншого боку.
Переваги використання SNSS включають обмін питаннями та відповідями,
отримання соціальної підтримки та емоційний обмін. Ці вигоди часто
виходять на основі загальної взаємності (generalised reciprocity), на відміну від
збалансованої взаємності (balanced reciprocity), тобто взаємності, яка
виходить за рамки одних конкретних відносин. За Р. Патнемом, у той час як
збалансована взаємність, як правило, має місце між людьми, які знають один
одного (і, подібно конкретній довірі, є формою приватного блага), загальна
взаємність може характеризувати обміни між незнайомцями. Узагальнена
взаємність належить до "триваючих відносин обміну, які передбачають
взаємні очікування того, що надана зараз вигода повинна бути погашена в
майбутньому", послуга, отримана в одних відносинах, оплачується послугою,
наданою в інших відносинах [Putnam, 2001].
Подальші результати показали, що з'єднуючий соціальний капітал досяг
найвищого рівня при використанні Twitter, в той час як пов'язуючий
соціальний капітал досяг найвищого рівня при використанні Snapchat.
Користувачі Instagram повідомили про дещо вищі рівні з'єднуючого, ніж
пов'язуючого соціального капіталу. Автори стверджували, що цей результат
"може бути пояснений тим, що Twitter є платформою для мікроблогів".
Навпаки, на Facebook і Snapchat користувачі в основному взаємодіють з
друзями з реального життя. Крім того, Instagram, складає враження
комбінації обох, оскільки "користувачі також, ймовірно, взаємодіють з
іншими людьми, яких вони не знають у реальному житті, але в меншій мірі,
ніж Twitter" [Phua, 2017].
Що стосується способу використання, попередні дослідження показали,
що дії в Instagram можна розділити на активні та пасивні способи
використання. Різниця між активним і пасивним способами використання
важлива, оскільки, ймовірно, виникнуть різні наслідки для соціального
капіталу. Активне використання мережі зазвичай являє собою свідому
взаємодію в сенсі створення контенту (наприклад, створення історії або
коментування чужих вкладів), в той час як пасивне використання означає
споживання користувацького соціального контенту. Отже, cоціальний обмін в
рамках активного використання описує (інтер)активний процес. Пасивне
використання відноситься до односторонньої і виключно приймаючої
діяльності.
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SNSS дозволяють підтримувати широкий спектр соціальних відносин,
включаючи соціальну підтримку, обмін інформацією та спілкування в чаті,
що в цьому дослідженні, Еллісона та Вітака, узагальнюється як соціальний
капітал [Ellison&Vitak, 2015]. Попередні дослідження показали, що
накопичення соціального капіталу через соціальні відносини є
найважливішим фактором, що визначає задоволеність життям. Виходячи з
цього результату, який стосується офлайн-відносин, можна припустити,
узагальнюючи на онлайн-відносини, що використання Instagram в цілому
співвідноситься з мобілізацією соціального капіталу та задоволеністю
життям.
1. Активне/ пасивне використання Instagram позитивно корелює з
пов’язуючим (bonding) соціальним капіталом;
2. Активне/ пасивне використання Instagram позитивно корелює з
з’єднуючий (bridging) соціальним капіталом.
Наведемо приклад, аби проілюструвати вищевказану інформацію. Аліна
Шаманська
(https://www.instagram.com/shamankaa/)
–
журналістка,
телеведуча та Instagram блогерка, сторінка якої налічує 1,3 мільйона
підписників. Шаманська народилася і все життя провела в Україні, однак
після повномасштабного вторгнення в Україну військ Росії виїхала до США
(США вона відвідувала неодноразово і до цього). Від 24 лютого Аліна активно
залучена у волонтерську діяльність, а саме придбання амуніції та обладнання
військовим ЗСУ. Цікавим є спосіб організації: блогерка змогла влаштувати
систему купівлі військових товарів через Amazon (аналогія української
Rozetka). Оскільки Аліна мала знайомих американців, вона змогла з’ясувати,
що останні неохоче переказують гроші на банківські картки, саме тому,
замовляти з сайту їм набагато зручніше. Всі замовлення надходять на адресу
Шаманської і потім, завдяки знайомим, з якими діячка сконтактувалася через
Instagram, техніка вирушає до України. Ще однією ілюстрацією використання
соціального капіталу через Instagram є створення американського рахунку
для Аліни, оскільки з цим їй допомогла знайома. Як з’ясувалося, Шаманська
навчалася зі знайомою в одному навчальному закладі, після чого, остання
переїхала до США. Завдяки тому, що Аліна ілюструвала своє
місцезнаходження у власному блозі – давня подруга змогла зустрітися з нею
та допомогти у вирішенні питання з рахунком. Отже, Instagram допоміг
об’єднати людей з різних куточків світу та відновити спілкування зі
знайомими.
Другим прикладом того, як варто використовувати соціальний капітал,
збудований соціальною мережею, буде діяльність української Instagram
блогерки, інфлюенсерки та власниці декількох брендів одягу – Аліни Френдій
(https://www.instagram.com/alina_frendiy/). У квітні Аліна декілька тижнів
проживала у Польщі (наразі вона знову в Україні). У Варшаві Френдій
вирішила організувати зустріч зі своїми підписниками (українці, які також
були у Польщі, або самі мешканці тієї країни, які слідкували за блогом Аліни)
і провести лекцію про створення бренду. Як результат, блогерці вдалося
зібрати 170 тисяч гривень, які були успішно зараховані у фонд “Повернись
живим”. Як бачимо, платформа Instagram знову дає можливість створити
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мережу знайомств з представниками різних країн та координувати
спілкування, що потім може стати у великій нагоді.
Варто зазначити, що соціальні мережі також розглядаються у ракурсі
інформаційного суспільства. Одним із теоретиків інформаційної епохи є М.
Кастельс та його робота “Інформаційна епоха” [Кастельс, 2000]. Кастельс
наголошує на нових технологіях, як на виробниках інформації у якості
нематеріальних благ. Як наслідок, ми спостерігаємо формування принципово
нового інформаційного суспiльства. Можливості інформаційних технологій
призводять до виникнення єдиної соціально-економічної системи, що
об'єднує весь світ. Інформаційна епоха породжує суспільство, яке, як вважає
Кастельс, є не тільки глобальним, але і мережевим суспільством – воно
розвивається спонтанно, в результаті взаємодії багатьох соціальних груп і
індивідів. Хоча процвітання країн залежить від розвитку їх внутрішньої
економіки, а не від глобального ринку, але в найбільш розвинених секторах
економіки (Фінанси, Телекомунікації та ЗМІ) вже видно глобальна тенденція
глобалізації. Ключовим елементом цієї системи є знання інформаційних
технологій (зокрема, можливостей Інтернету) [Кастельс, 2000].
Однак, чи несе Instagram поганий вплив та як саме він змінює його
користувачів? По-перше, як соціальна практика, Instagram є полем для
встановлення спілкування між людьми, джерелом норм і цінностей
поведінки, зовнішнього вигляду, уявлень про «хороше життя», джерелом
роботи. Instagram використовується як інформаційний портал, де користувачі
дізнаються про події з життя своїх друзів, новинки в світі, про моду, нові течії.
Бажання “зловити момент”, роблячи черговий кадр, — це ознака тривоги,
боязні, що цей момент більше не повториться. Нудьга, бажання контакту і
FOMO (Fear of Missing Out) — додаткові фактори, що сприяють нашій
залежності від соцмереж. Причому психологічне звикання сильніше, ніж до
сигарет або алкоголю. Вироблення серотоніну і дофаміну в мозку при
отриманні лайків, знаків соціального схвалення, викликає справжню
біохімічну залежність.
Виходячи з цього, можемо зазначити другий цікавий момент, а саме –
побудова власного профілю в Instagram. Платформи соціальних мереж
більше не призначені лише для спілкування з іншими; вони стали
інструментом самопрезентації та контролю за собою. Зокрема, платформа
Instagram зазвичай розуміється як візуально та естетично орієнтована
платформа соціальних мереж. Користувачі Instagram можуть ретельно
створювати свій онлайн-профіль і, таким чином, контролювати своє уявлення
про себе Оскільки Instagram стає все більш поширеним аспектом
повсякденного життя, він стає інструментом для самоконтролю та
соціального світу з власною структурою та нормативною поведінкою.
Дж. Оуллетт, автор книги «Me, Myself and Why: Searching for the Science
of Self», розглядає причини популярності селфі (фотографія – автопортрет):
“Селфі представляється як результат прагнення робити і розміщувати
подібного роду знімки, пов'язане з самоідентифікацією особистості [Oullette,
2014]. Причому головний акцент робиться на сприйнятті і демонстрації себе
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щасливою людиною” розглядає селфі як віртуальний аналог матеріальних
тотемів (наприклад, сувенірів із поїздок, постерів, улюблених іграшок,
листівок й ін.), мета яких – з’єднати наш внутрішній світ із зовнішнім. Це одна
з форм особистого перформансу, заява про самоідентичність, можливість
«упакувати» себе і власний світ у правильну обгортку, навіть якщо в
реальності вона зовсім інша. Як вважає Дж. Оуллет ефективнішого засобу, ніж
селфі, для реалізації стратегії «здаватися, а не бути» людство ще не придумало
[Oullette, 2014].
Зрештою, ми розкриваємо більше, ніж коли-небудь, часто невідомій
публічній аудиторії. Наше життя є більш доступним для пошуку та пізнання,
і нам важко зберегти особисту конфіденційність. Однією з відповідей на це
було створення анонімних або ефемерних соціальних мереж (наприклад,
Snapchat). З іншого боку, деякі прийняли розмивання між приватним і
публічним. Справді, програми, орієнтовані на зустрічі та побачення, такі як
Bumble, активно ідентифікують людей, з якими алгоритм вважає, що ми
повинні зустрітися на основі близькості. Ті, хто більше сприйняв це
розмивання, публічно оновлюють те, що Ервінг Гофман [Goffman,2008]
називає “лаштунками” (“backstage”) – наше інтимне життя за завісою.
Частково збільшення такого типу розкриття інформації пов’язано з тим, що
публічний доступ ніколи не був таким простим.
Сара Фрієр, автор книги "Без фільтра: внутрішня історія того, як
Instagram змінив бізнес, зірок і нашу культуру" працювала з засновником
Instagram, Кевіном Систромом та помітила ще низку змін, спровокованих
цією мережею [Frier, 2020]. Приклади Фрієр варіюються від того, як ми
організуємо книжкові полиці за кольором обкладинки, до того, як колись
рідко відвідувані туристичні місця зараз “топтаються ногами”. “Постійно
надаючи користувачам зображення візуально привабливого життя та хобі”, —
каже вона, Instagram змусив людей “зробити своє життя більш гідним
публікації про них”. Вона зазначає, як дозвілля стало символом статусу – як
Instagram поступово вплинув на економіку, коли люди почали цінувати досвід
понад речі. Більшість із нас тепер «відпочивають у більш мальовничій
обстановці», каже Фрієр, частково тому, що фотографії, зроблені в цих місцях,
чудово виглядають на “грамі”.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що
основний вплив сайтів соціальних мереж на соціальний капітал можна
помітити в тому сенсі, що вони полегшили людям збір інформації один про
одного і встановили відповідні відносин між ними. Соціальний капітал,
створений соціальною мережею, як правило, асоціюється з різними
позитивними соціальними результатами та залученістю індивіда. Коли люди
діляться інформацією, це підвищує їх обізнаність про фінансові ринки,
суспільну охорону здоров'я, релігію, новітні технології, хвороби, соціальні
розлади та багато інших проблем. Крім того, це збільшує ймовірність
колективних дій проти соціального зла або будь-якої іншої причини. Однак
сам процес формування соціального капіталу індивідом може мати певні
побічні ефекти.
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У 2020 році всесвітня освіта була вимушена перейти у революційно
новий формат – дистанційний. Система, яка вдосконалювалася сторіччями і
була заснована на спілкуванні між викладачем та учнями в закритому
просторі була докорінно змінена через пандемію Covid-19. Дистанційне
навчання відіграло надзвичайно важливу роль у цей відповідальний для світу
момент. Існування освіти у таких умовах протягом тривалого часу (приблизно
рік-півтора постійного карантину в залежності від країни) привело освітян до
думки, що дистанційна освіта можливо не тільки відповідає на виклик
сучасних обставин, а й є повноцінною заміною попередній навчальній системі
– очній. Тепер такий формат навчання дозволяє долати багато проблем, які
попередній не міг задовольнити. Наприклад, завдяки йому ще більше людей
мають можливість отримувати освіту. Будь-який формат навчання
передбачає за собою певні виклики як для викладачів, так і для студентів.
Попередні дослідження [Harandi, 2015; Gustiani, 2021; Meşe, 2020] показали,
що онлайн-навчання в епоху пандемії Covid-19 має свої переваги та недоліки.
З одного боку, онлайн-навчання було визнано корисним для студентів,
оскільки вони мали можливість отримати доступ до багатьох навчальних
матеріалів незалежно від часу та місця. Більше того, був відмічений [Erten,
2014] високий рівень взаємодії у формах віртуального спілкування між
викладачами-студентами та студентами-студентами, що призвело до
широких можливостей обміну інформацією та досвідом. Оскільки в процесі
онлайн-викладання та навчання використовуються комп'ютерні технології,
це підвищує ентузіазм викладачів та студентів до участі у процесі, що, у свою
чергу, покращує їхні комп'ютерні навички.
З іншого боку, онлайн-навчання має свої недоліки. В іншому
дослідженні [Sinamora, 2020] студенти стверджували, що онлайн-навчання
викликало у них деякі проблеми зі здоров'ям, такі як втома, головний біль або
погане самопочуття, тому що їм доводилося виконувати надто багато завдань
за короткий час. Деякі також заявляли, що у них погіршився зір через тривале
перебування перед екранами комп'ютерів або телефонів. Не можна не
погодитися, що ці переваги та недоліки, від яких залежить успішність
студента, також сильно впливали на рівень мотивації студентів до онлайннавчання під час пандемії. Таким чином, головною проблемою, на мою думку,
дистанційному форматі є мотивація до онлайн-навчання. Мотивація – це
єдина рухома сила учня, яка налаштовує його взяти участь у навчальному
процесі та використовувати свої знання у майбутньому.
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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Мотивацію студентів поділяють [Gustiani, 2021] на два типи: внутрішня
та зовнішня. Внутрішня мотивація: студент внутрішньо мотивований, коли
має певні внутрішні причини наполегливо навчатися – внутрішньо
мотивовані студенти залучаються до навчання з власного інтересу до теми чи
задоволення, або для досягнення наукових чи особистих цілей. Внутрішньо
мотивовані студенти вважають, що краще використовувати стратегії, які
вимагають більше зусиль та які дозволяють їм обробляти інформацію більш
ефективно. Внутрішня мотивація за даними дослідження пов'язана з:
1.
мотивацією до навчання та отримання нових знань, такої як
радість від вивчення нових речей;
2.
мотивацією до заохочення та фізичною радістю, наприклад,
задоволення від вивчення цікавого навчального матеріалу;
3.
мотивація до складної навчальної діяльності, наприклад, до
виконання складного завдання, яке потребує додаткових зусиль [Deci,
Ryan, 1985].
На внутрішню мотивацію впливають інтерес, амбіції, прагнення,
інформованість, компетентність, фізичний та психологічний стан. Зовнішньо
мотивовані студенти заохочуються зовнішніми чинниками – похвалою,
думкою близьких людей, тощо. Вони схильні докладати найменшої кількості
зусиль, необхідних для отримання найбільшої винагороди. Зовнішня
мотивація на відміну від внутрішньої пов'язана з:
1.
мотивацією отримати винагороду або уникнути покарання
(зовнішнє регулювання), наприклад, отримати хорошу оцінку за виконання
складного проекту;
2.
мотивацією уникнути поганої ситуації або бути винним
(інтроективне регулювання), наприклад, довести свою здатність виконувати
складні завдання;
3.
мотивацією отримати користь після завершення навчальної
діяльності (ідентифіковане регулювання), наприклад, вивчення певного
предмета буде корисним для певної роботи в майбутньому [Erten, 2014: с.174].
На зовнішню мотивацію впливають умови навчання, соціальний стан,
стан сім'ї та допоміжні умови. Внутрішня мотивація розглядається
дослідниками як ефективніша і саме їй буде присвячена більша частина нашої
роботи.
Дослідження мотивації до онлайн навчання може бути проведене
шляхом моніторингу, збору та аналізу даних. За останні 3 роки кількість
досліджень присвячених цьому збільшилась принаймні вдвічі (див. Рис. 1) за
даними Ucar [Kumtepe, 2020]. Ілюстрацією висунутих гіпотез щодо чинників
впливу на мотивацію до дистанційного навчання будуть три дослідження
поведінки та мотивації студентів під час дистанційного навчання, які були
проведені в різних університетах різних куточків світу.
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Рисунок 1. Кількість досліджень пов’язаних з мотивацією онлайн-навчання за останнє
десятиліття
Джерело: Шрі Густіані, 2021

Перше з проаналізованих нами досліджень було проведено в
тегеранському університеті Аль-Захра. Вибірка становила 140 осіб. Це
дослідження показало зв'язок між дистанційним навчанням та мотивацією
студентів. З нього можна зробити висновок, що при застосуванні
дистанційного навчання студенти, швидше за все, будуть мотивованішими.
Результати показали, що коли викладачі використовують дистанційне
навчання для викладання предметів, у студентів Тегеранського університету
з'являється більше мотивації. Якщо студенти більш мотивовані до навчання,
то вони з більшою ймовірністю будуть залучені до процесу; а якщо вони
залучені та успішно займаються, то з більшою ймовірністю досягнуть цілей
навчання. Тому було б краще використовувати дистанційне навчання як
стандартний спосіб навчання студентів університету. Однак, застосування
онлайн навчання як інструменту освіти вимагає певної уваги. Перед
переходом на дистанційний формат навчання автори дослідження радять
перевірити наявність та якість таких сфер університету:
зміст курсу – доцільність навчання з використанням дистанційного
навчання та ефективність освіти;
покращення оснащення навчальних закладів – оснащення ІКТ,
забезпечення персоналом;
підготовка учнів – ІТ-грамотність, доступ до курсів з покращення
навичок у ІТ;
економічний аспект [Harandi, 2015: с. 3].
Друге дослідження було проведено в університеті Індонезії – Полсрі.
Всього у якісному дослідженні взяли участь 22 людини – в індивідуальному
глибинному інтерв'ю взяли участь 8 людей, а у фокус-груповому інтерв'ю – 14.
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Результати дослідження показали, що мотивація студентів у ED (один з
факультетів) у Полсрі була значною мірою обумовлена внутрішніми
факторами. Оскільки онлайн-навчання вимагає від учнів усвідомленості,
участь
студентів
в
онлайн-навчанні
була
результатом
їхнього
самовизначення, їхнього особистого інтересу, віри, амбіцій у формі
внутрішньої мотивації. Більше того, їхнє переживання, викликане бажанням
випробувати та освоїти нові технології дистанційного інтегрованого
навчання, було пов'язане із ситуаційним інтересом. Вони виникали у
відповідь на наявність достатньої кількості цифрових платформ в процесі
онлайн навчання. Це дослідження виявило, що зміст курсу має значний
відсоток впливу на мотивацію студентів. Дванадцять із чотирнадцяти
учасників досліджуваного факультету заявили, що вони приєдналися до
онлайн-навчання, тому що усвідомили важливість постійного оновлення
знань (внутрішня мотивація). Тільки два учасники вказали, що на їхню
внутрішню мотивацію онлайн-навчання не вплинуло. Крім того, наявність
покарання або компенсації за відсутність на онлайн-заняттях та належні
умови навчання були визначені як зовнішнє регулювання у формі зовнішньої
мотивації для студентів.
Було встановлено, що мотивація впливає онлайн навчання студентів в
ED в Полсрі. На неї впливали внутрішня або зовнішня мотивація. Тим не
менш, внутрішня мотивація виявилася сильнішою, ніж її аналог, що впливає
на участь студентів в онлайн-навчанні у зв'язку з існуючими обставинами
пандемії [Sri Gustiani, 2021].

Рисунок 2. Фактори, які впливають на мотивацію студентів EFL під час проходження
онлайн-курсів
Джерело: Есра Меше, Чигдем Севілен, 2020

Третє дослідження проводилося у віртуальних класах онлайн-курсу,
який був запущений підготовчою школою некомерційного приватного
університету в Туреччині. Метою цього якісного дослідження було вивчити
вплив
онлайн-освіти
на
мотивацію
студентів,
використовуючи
напівструктуровані інтерв'ю для глибшого розуміння сприйняття студентів та
творче письмове завдання, у якому студенти обговорюють свою мотивацію у
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віртуальних класах. Метою цього дослідження було вивчення уявлень
студентів щодо мотивації до онлайн-освіти. Дослідження показали, що
погляди студентів на онлайн-освіту переважно негативні. Чинники, які
впливали на мотивацію студентів, на їхню думку, були занесені в таблицю
зовнішніх та внутрішніх факторів (див. Рис. 2).
Учасники називали різні причини, з яких вони почуваються менш
мотивованими в процесі онлайн-навчання, такі як незадоволеність змістом та
матеріалами курсу, відсутність самодисципліни для проходження курсу,
нестача спілкування у групі викладачів та студентів та відкрита потреба в
особистому просторі для проходження курсу. В цілому, можна зробити
висновок, що онлайн-навчання приносить з собою безліч проблем з точки
зору підтримки мотивації учнів у досягненні їхніх цілей навчання [Esra
Meşe&Çiğdem&Sevilen, 2020].
Проаналізувавши ці три дослідження, можемо прийти до висновку, що
загалом, студенти позитивно ставляться до дистанційного навчання. І за
умови правильної організації такого формату та чіткого урахування всіх
чинників впливу на мотивацію можна знизити відсоток зовнішніх факторів,
які можуть впливати на успішність студента та на його мотивацію зокрема.
Нижче хочу зазначити ті самі чинники, які можуть впливати на
мотивацію студента виходячи з аналізу вищенаведених досліджень. Потрібно
пам’ятати, що перехід на дистанційний формат навчання – це не те саме, що
очне навчання з використанням інформаційних технологій. Для
повноцінного переходу на такий формат потрібна ретельна підготовка і чіткі
зміни задля зменшення неконтрольованих для студента чинників, які
вплинуть на ефективність його навчання.
Технічна підготовка – важливий атрибут дистанційного навчання.
Коли весь світ екстрено переходив на дистанційне навчання через всесвітній
карантин, далеко не всі університети були до цього технічно підготовлені. Не
всім студентам та викладачам доступні навички користування необхідним
програмним забезпеченням – «нестача комп'ютерних навичок у студентів
впливає на їхню здатність ефективно спілкуватися з викладачем, і вони не
змогли взяти участь у різноманітних методах онлайн-навчання» [Safiyeh
Rajaee Harandi, 2015: с. 3]. Це впливало на умови навчання і для викладачів, і
для студентів. Вони можуть бути неспроможні відвідувати онлайн навчання
через відсутність навичок роботи з комп'ютером. Така ситуація особливо
характерна для тих, хто не має технічних засобів та стабільного доступу до
інтернету для онлайн-навчання. Ефективно навчатися не розуміючи як
користуватися тією чи іншою програмою – неможливо, а розбиратися у ній
під час проведення заняття може призвести до стресу та витратити багато часу
[Safiyeh Rajaee Harandi, 2015: с. 2].
Другий фактор, який впливає на мотивацію – це стрес. Він може бути
викликаний найрізноманітнішими чинниками – такі як люди, які ділять з
тобою житловий простір і можуть заважати студенту зосередитися на
навчанні, поганий інтернет, прохання батьків допомогти з хатніми справами
(вони думають – якщо ти вдома, то ти вільний), велика кількість завдань з
жорсткими термінами здачі тощо. Постійний стрес під час навчання відчутно
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впливає на мотивацію студента. Тому для зменшення його впливу на
ефективність навчання студент має бути забезпечений хоча б особистим
простором та розумінням зі сторони його родини або тих, з ким він проживає.
Третій чинник впливу на мотивацію студента – це зміст курсу, який він
вивчає. Зміст онлайн-курсу значною мірою впливає на результати навчання
студентів. Як ми бачили в дослідженнях, наведених вище це один з основний
факторів, який згадували опитувані студенти. Він має залучати студентів
дистанційно на основі технології через інтернет за допомогою різноманітних
інтерактивних матеріалів: аудіо, відео, анімації та симуляції. Контент може
бути адаптований і налаштований відповідно до вимог студентів, щоб донести
їм нові знання у розумінні навчального матеріалу та готовність продовжувати
вивчення нового.
Погане вміння керувати часом – четвертий чинник впливу на
мотивацію до онлайн навчання. Навички тайм-менеджменту завжди були
необхідними для людей, які мають активне життя, але під час карантину ця
необхідність загострилася. Студенти звикли, що їхня присутність вдома
означає відпочинок, чи у крайньому випадку їхній законний вільний час.
Проте нові вимоги до студентства під час пандемії змінили звичний устрій
життя. І тепер студенту необхідно швидко та самостійно вчитися розподіляти
час так, щоб вистачало і на навчання, і на підготовку домашнього завдання, і
на відпочинок – і це все не виходячи за межі своєї кімнати. Чи потрібно
казати, що перелаштувати свій графік на такий незвичний режим
надзвичайно важко, тому мотивація студентів страждає від того, коли вони
можуть впоратися з усім об’ємом роботи, яку мають. Тому університети мають
допомогти своїм студентам перелаштуватися на новий формат навчання
шляхом тимчасового зменшення кількості завдання та постійного
нагадування планувати свій час правильного, щоб і викладачі, і студенти мали
можливість працювати та відпочивати рівномірно.
П’ятий фактор, який є більш важливим з психологічної точки зору, але
також впливає на мотивацію студентів – це почуття ізольованості. Людина
– істота соціальна і кожному студенту просто необхідний соціум, для того, щоб
нормально розвиватися та існувати. Життя змінилося дуже різко і
безповоротно, у студентства не було вдосталь часу, щоб звикнути до нового
стану речей, тому довелося це робити вже під час тривання онлайн-навчання
і очевидно, це не могло не вплинути на його якість. Ізольованість також
заважає студенту спілкуватися з іншими студентами та викладачами, щоб
обмінюватися досвідом та інформацією, це також сильно знижує рівень
мотивації у освітян. Щоб знизити відсоток впливу цього чинника на
успішність університету потрібно мотивувати студентів спілкуватися один з
одним і викладачами шляхом надання складних групових завдань
[Хара&Клінг, 2003].
Проаналізувавши все вище сказане можна перейти до розгляду формату
дистанційного навчання в Україні. Перед тим як здійснити повноцінний
перехід на онлайн-формат потрібно здійснити багато теоретичної праці.
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Для того, щоб провести повноцінне дослідження мотивації студентства
до дистанційного формату нам знадобляться студенти з різних за статусів ЗВО
України, які по-різному переходили в онлайн-формат під час пандемії Covid19. У дослідження потрібно включити глибокий аналіз типів мотивації –
внутрішньої та зовнішньої, щоб дізнатися, що варто буде змінити викладачам
у змісті навчальному курсі для більшого впливу на мотивацію студентів.
Потрібно дослідити всі фактори зовнішнього впливу на навчання – умови,
засоби, психологічний стан тощо.
Наразі дослідження UniDOS, яке проводить Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, включає в себе питання мотивації, але в
більшості з зазального погляду мотивації до отримання вищої освіти та з боку
зовнішньої її сторони (див. Табл. 1).

Таблиця 1. Мотивація отримання Вищої освіти студентів КНУ ім. Тараса Шевченка
Джерело: «UNIDOS-17: опитування студентів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка; листопад-грудень 2021 року»

На мою думку, необхідно провести окреме незалежне дослідження
всього студентства України на питання ставлення та мотивації до
дистанційного навчання для того, щоб дізнатися чи можливо освіті в Україні
перейти до нової ери організації навчання – онлайн. Чи те, що ми маємо
наразі такий формат, це тільки відповідь на обставини сьогодення.
Зараз дистанційне навчання в Україні прийняло на себе новий виклик –
продовжувати функціонувати в умовах повномасштабної війни. Розглядаючи
онлайн навчання при таких умовах можна зрозуміти скільки зовнішніх
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факторів нерівності умов у освітян з’являються за таких обставин. Провести
повноцінне дослідження ставлення та можливостей студентства до навчання
за часів війни не видається можливим, тож зі своєї сторони ми можемо лише
висувати гіпотези для майбутніх досліджень.
Війна – це час, коли людина може переживати надто широкий спектр
негативних емоцій. Губиться почуття безпеки, стабільності, впевненості у
майбутньому. З думок про самореалізацію та творчість людина різко
переходить до стану виживання. Пріоритетність освіти різко падає, так само
як і якість та ефективність навчання. Варто не забувати, що війна поглибила в
деяких випадках нерівність між освітянами. Це стосується різних сфер життя
і як студентства, так і викладацтва. Матеріальна – втрата житла, засобів
існування, технічних засобів; психологічна – переживання щодо втрати
близьких, втрата почуття безпеки, проблеми зі зміною місця проживання,
тощо. Моя гіпотеза полягає в тому, що продовжувати повноцінне дистанційне
навчання можна тільки за умови, коли більша частина студентів та викладачів
знаходяться у повній безпеці та у відносно відновленому ментальному стані,
після всього пережитого. Студентам, які не мають можливості навчатися (саме
через обставини війни) необхідна інша шкала оцінювання успішності та
програма курсу, яка посильна до сприйняття з-за врахування його
можливостей. Можливість організації саме такого формату навчання
необхідне до розгляду.
Дистанційне навчання в Україні може стати новою епохою у розвитку
освіти. Однак потрібно належним чином вивчити питання організації роботи
ЗВО України у такому форматі. Ставлення студентства до такого виду
навчання відіграє головну роль у прийнятті рішення такого масштабу.
Можливо саме ретельно підготовлений онлайн-формат зможе змінити
ставлення та систему освіти в України на краще.
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Вимірювання сталості програми
«Соціальне шкільне підприємство»
Фонду Східна Європа

Шевченківська весна – 2022
(соціологія): Матеріали
Міжнародної конференції студентів
та молодих учених (Київ, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, 13 травня 2022
року). – К.: Видавництво «Наукова
столиця», 2022.

Наприкінці 2021 р. ми з ГО «Центр соціального аудиту» провели
фінальне оцінювання програми Фонду Східна Європа «Соціальне шкільне
підприємство». Дана програма була спрямована на вирішення важливої
соціальної проблеми щодо підвищення конкурентоспроможності української
молоді з сільської місцевості та малих міст України на ринку праці шляхом
розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної
моделі шкільного підприємства у систему освіти на місцях. Програма була
реалізована з вересня 2019 року по серпень 2021 р. у співпраці з німецькою
неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. та за фінансової
підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та
розвитку Німеччини. Програма отримала підтримку для Вінницької,
Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської та
Тернопільської областей, де було створено 18 соціальних шкільних
підприємств.
Серед показників, які були оціненими, було виділено показник
«Сталість». Під сталістю розуміються результати програми, які будуть або
можуть бути стійкими по завершенню донорської підтримки. Було визначено
2 рівні сталості: мікро- та макро- рівні стійкості результатів діяльності
програми. На мікрорівні (вже реалізовані підприємствами в рамках
програми) рівень стійкості виявився достатньо високим. Це підтверджується:
- наявністю факультативу СШП у шкільних розкладах у школах, де вони
запроваджені;
- наявністю посібника з СШП та його використанні; створенням мережі
СШП серед учасників програми;
- наявністю підготовлених мотивованих фахівців (менторів, вчителів);
- успішним досвідом реалізації СШП на місцях.
На макрорівні (тобто запровадження моделі СШП як компоненти
освітнього процесу в Новій українській школі) рівень стійкості виявились
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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посереднім, адже існують об’єктивні складнощі реалізації програми, серед
яких:
- завантаженість вчителів;
- високий рівень суб’єктності, адже більшість створених СШП тримається
на особистісній мотивації вчителів, які розуміють корисність цієї
програми для учнів;
- недостатня підтримка МОН України;
- пасивність органів самоврядування у громадах;
- недосконалість
нормативно-правової
бази
щодо
соціального
підприємництва.
За результатами онлайн опитування школярів, що брали участь в СШП,
87,7% учнів хотіли б продовжувати свою діяльність в соціальному
підприємстві. Про сталість формування ставлення в учасників програми
свідчать й відповіді на проєктивні питання щодо можливості знову взяти
участь у СШП. 90,1% учнів зазначили, що ще раз погодились би відвідувати
факультатив «Соціальне шкільне підприємство». Було визначено високий
рівень довіри учасників програми (як учнів, так і вчителів) до моделі
програми СШП. 90,7% опитаних учнів порадили б своїм друзям/ знайомим
відвідати такий факультатив; частка вчителів, які також порадили б цей
проєкт колегам/ знайомим, становить 96,9%.
Своєрідними субпоказниками сталого впливу програми виявились
критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, вміння шукати джерела
інформації. Близько 90% опитаних вказали, що їм вдалося повністю або
певною мірою опанували такі навички як: критичне мислення (91,3%),
вирішення проблем без допомоги старших (91,4%), вміння шукати джерела
інформації (92,6%). 89,1% вчителів помітили звернули увагу, що завдяки
проєктній діяльності учні опанували ораторське мистецтво. Більшість
опитаних вказує, що учні повністю або певною певною мірою опанували
навичками роботи з таблицями (81,2%), текстом (89,1%), створення відео
(89%) та презентацій (92,2%).
Наразі зафіксовано декілька прикладів організаційної і фінансової
підтримки СШП поза межами програми. Так, СШП «Шкілький вулик»
отримав в подарунок від однієї з ІТ компаній електронні датчики для вулика,
які вони встановили, обслуговують та фінансують. Є прямі договори поставки
мікрогріну від СШП у Вінницькій і Житомирській областях у локальні заклади
харчування тощо. Тим не менш вцілому, за свідченням учасників програми, в
Україні не вистачає підтримки іншими стейкхолдерами (наприклад бізнесом)
розвитку моделі СШП поза межами програми.
Отже, показник сталості програми «Соціальне шкільне підприємство»
загалом оцінений задовільно на макро- та мікрорівнях. Хоча зовнішні
фактори як то слабка підтримка бізнесу, громади та правова незахищеність
впровадження соціального бізнесу в школах дійсно затримує впровадження
моделі СШП в Україні. За результатами дослідження програма СШП суттєво
сприяла особистісному розвитку та професійній орієнтації учнів. Завдяки
факультативу СШП школярі навчаються бути ініціативними, генерувати та
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випробовувати ідеї, створювати команду та запустити стартап, відноситись
відповідально до своєї роботі на шкільному підприємстві, а такоє бути
соціально відповідальними.
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Прискорення соціальної комунікації за допомогою візуалізації
інформації веде до трансформації ставлення людини до комунікативних
повідомлень. Людей кожного дня оточують сотні зображень, рекламних
оголошень, повідомлень, вивісок тощо. Інформаційний простір сьогодення є
досить перенасиченим візуальними образами, що призводить до зміни їх
сприйняття. Проявом цього є ігнорування повсемісної реклами, яка постійно
супроводжує наше повсякденне життя, адже ми не бажаємо, щоб на наш вибір
тиснули та нав’язували нам певне ставлення до того чи іншого продукту чи
послуги [Зибіна, 2018].
Реклама як форма візуальної комунікації становить один із способів
впливу на людину шляхом мови, графічних засобів, статистичних та
динамічних образів [Голуб, 2013]. Метою реклами є ознайомлення людей з
певним товаром, послугою; продаж товарів і послуг; розповсюдження
інформації, спрямованої на популяризацію певних норм, цінностей [Яненко,
2018]. Обов’язковим компонентом рекламної діяльності є масова комунікація,
адже саме завдяки їй охоплюється максимальна кількість потенційних
споживачів або користувачів рекламованої послуги. Рекламні комунікації
можна визначити як непряму форму переконання, основою якої є
інформаційний чи емоційний опис переваг певного продукту. Такий опис
допомагає сформувати у людини позитивне враження про об’єкт реклами і на
підсвідомому рівні змусити людину задуматись над здійсненням покупки
[Різун, 2008].
Студентка 4 курсу бакалаврату факультету соціології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
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Основними цілями, які рекламні компанії намагаються реалізувати в
ході комунікацій є:
•
інформування та привернення уваги споживачів;
•
переконання їх у доцільності придбання товарів чи послуг –
розвиваюча стратегія психологічного впливу;
•
маніпулятивна стратегія впливу на вибори споживачів;
•
змусити покупця діяти: спонукати поведінку споживача до
того, що ринок пропонує в даний момент [Лазаренко, 2020].
Актуальність рекламних комунікацій у сучасному світі пояснюється
одними із функцій комунікативного дизайну – перетворення будь-якої
інформації у прості та зрозумілі повідомлення та донесення її шляхом
візуальних засобів до людини. Роль рекламних комунікацій постійно зростає
як з позиції творчості, так і з позиції урізноманітнення засобів рекламної
діяльності. Відповідно до цього, візуальний рекламний контент з часом стає
все більш спрощеним та доступним, а комунікативна взаємодія швидшою.
Підтвердженням цього виступає досить поверхове ставлення сучасної людини
до реклами. Варто зазначити, що візуальний рекламний контент впливає на
цільову аудиторію, формує певні поведінкові практики та змінює потреби
людей. Перевагами використання саме візуального рекламного контенту, у
порівнянні з іншими, є простота та швидкість передачі необхідної інформації,
що передбачає виклик миттєвих емоційних реакцій та закріплення певного
образу товару чи послуги у підсвідомості споживача.
Згідно з цим, у сучасному світі, що характеризується дуже широким
інформаційним полем, використання засобів, що допомагають структурувати
та упорядковувати його, є надзвичайно актуальним. Такими засобами
виступають візуальні образи та знаки, що використовуються при створенні
візуального рекламного контенту. Візуалізація інформації допомагає
привернути увагу споживачів та зекономити їхній час, адже дає можливість
компактно та просто розмістити досить значну кількість інформації.
Відповідно до цього, зображення, відео, графіки, логотипи, що
використовуються для комунікації з цільовою аудиторією, підвищують
ефективність реклами.
Активний розвиток використання візуальних комунікацій в рекламі в
Україні розпочався на початку 1990-х років. У той час телебачення було
основним способом донесення комунікативних повідомлень до споживачів.
Загалом, через непідготовленість українського споживача та непрофесійність
рекламодавців, характерним для того часу було специфічне, досить
невибагливе ставлення населення до реклами, нав’язування українському
споживачу іноземного способу життя шляхом копіювання західних
рекламних звернень, особливостями яких були гучні, яскраві слогани,
веселощі та сміх [Вітренко, 2010].
Яскравим прикладом візуального рекламного контенту, який мав
потужний вплив на людей у 1990-ті роки, можна вважати рекламу АТ “МММ”.
Вона була побудована за принципом серіалу, складалась із ряду пов’язаних
між собою відеороликів, що показували по телебаченню. Чітко виділивши
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цільову аудиторію, використавши стереотипні та близькі населенню образи
жінки та чоловіка того часу, розробникам реклами вдалось затягнути
мільйони людей до справжньої фінансової піраміди і змінити їх ставлення до
капіталізму як до швидкого способу збагачення [Вітренко, 2010].
На противагу цьому, станом на сьогоднішній день, розповсюдженим
каналом рекламної комунікації із застосуванням інформаційних технологій є
соціальні мережі. У сучасному світі соціальні мережі є альтернативним
простором для просування товарів та послуг, простором, за допомогою якого
збирається інформація про потреби і бажання потенційних споживачів.
Порівняно низька вартість за розміщення реклами та велика цільова
аудиторія є факторами, що стимулюють компанії використовувати соціальні
мережі як засіб просування свого товару чи послуги. Також ще однією
перевагою використання саме соціальних мереж є можливість
відслідковувати ефективність реклами, завдяки статистиці, рейтингу
переглядів реклами, використанню посилань [Кулініч, 2013].
Серед соціальних наслідків зростання візуального рекламного контенту
у сучасному світі можна виділити:
•
розвиток когнітивних здібностей людини, адже візуалізація
інформації сприяє швидшому засвоєнню великої кількості інформації;
•
спрощення подачі інформації;
•
зниження рівня адаптації до нових наукових текстів;
•
краще запам’ятовування інформації у супроводі зображення;
•
візуалізація простору [Зибіна, 2018].
Підтвердженням необхідності наявності візуального рекламного
контенту можуть виступати результати досліджень, проведених у 2017 році
компанією Social Media Ехаminer, які говорять про те, що 32% маркетологів
вважають, що візуальні образи є найважливішою формою контенту для
бізнесу. На противагу цьому, текстові блоги посідають друге місце (за таку
форму контенту виступають 27% маркетологів) [Зибіна, 2018]. Також, із
загальної статистики візуального контенту, що була наведена в результатах
даного дослідження, аргументом на користь використання саме візуального
контенту в сьогоденні є те, що коли люди лише чують якусь інформацію, то
через три дні вони будуть пам’ятати близько 10% цієї інформації. Натомість, у
випадку, коли відповідне зображення поєднується з тією ж інформацією,
через три дні люди будуть пам’ятати близько 65% інформації [Mawhinney,
2021]. Відповідно до цього, можемо дійти висновку, що зі зростанням
візуального контенту спосіб сприйняття комунікативних повідомлень дійсно
змінився і тепер повідомлення, що містять у собі візуальні образи є набагато
ефективнішими, ніж звичайний текст.
Також зміни, що спричинені зростанням візуального рекламного
контенту, помітні і в онлайн-середовищі. Задля залучення більшої аудиторії,
збільшення продажів та забезпечення більшої ефективності рекламної
комунікації у соціальних мережах за останні чотири роки досить підвищилось
використання інфографіки, а найпоширенішими видами візуального
рекламного контенту залишаються зображення та відео [Mawhinney, 2021].
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Варто зазначити, що привернути увагу сучасного споживача можна лише
представивши цінну та актуальну для нього інформацію. Забезпечити цю
функцію донесення необхідної інформації до визначеної цільової аудиторії
здатна реклама в інтернеті, що дає можливість чітко контролювати, кому буде
показуватись те чи інше рекламне повідомлення. Але, незважаючи на це,
більшість користувачів соціальних мереж останнім часом зі збільшенням
візуального рекламного контенту в інтернеті все більше мають бажання
відсторонитися, пропустити рекламні блоки або взагалі вимикають рекламу.
Можемо дійти висновку, що сучасна людина набагато гірше сприймає
звичайну текстову інформацію без жодного візуального супроводу, що власне
і виступає показником змін, які відбулись у суспільстві із появою та
поширенням візуального контенту.
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В Україні наразі доволі слабко розвинені дослідження інкорпорації
гендерного аспекту в контекст відтворення національної ідентичності. При
тому, що розвиток гендерних досліджень набуває потужного характеру і
охоплює дедалі більше сфер суспільного життя, а дослідження національні, у
свою чергу, користуються актуальністю, швидше, на макрорівні. Власне,
доцільність поєднання двох феноменів, гендерного та національного, в
контексті українського суспільства пояснюється не лише тим, що дослідження
та вивчення взаємовпливу та взаємозв’язку двох феноменів в Україні
розвинені доволі слабко, а й тим, що до такого поєднання можна застосувати
теорію постколоніального фемінізму. Проте, з приводу теорії – згодом.
Говорячи окремо про досліджувані феномени, слід спершу окремо
розглянути кожен із них, задля подальшого обґрунтування доцільності
їхнього поєднання. Що стосується національної ідентичності, то питання є
доволі сенситивним та неоднозначним, адже підходи до його визначення
досить суттєво різняться. Якщо стисло охарактеризувати принципову зміну в
теоріях національної ідентичності від класичної доби, то ключовою
тенденцією тут є переорієнтація фокусу від макро- до мікрорівня аналізу.
Себто, соціологи-класики акцент робили саме на груповому, широкому
розумінні національного аспекту, зосереджуючи увагу на колективному
сприйнятті та відтворенні національної ідентичності, при цьому дещо
ігноруючи та не беручи до уваги інші рівні соціального життя. Разом із тим,
сучасні дослідники, чиї наукові інтереси так чи інакше торкалися
проблематики національної ідентичності фокус уваги зосереджували на
мікрорівні, вивчаючи рівень особистісний, персональний в контексті
відтворення вищезгаданого феномену. Таким чином, переорієнтація із більш
широкого макрорівня на більш спрямований та вузький мікрорівень дозволяє
вести мову про особистісне відтворення національної ідентичності. Такий
вимір, окрім іншого, існує завдяки мові, котра, по своїй суті є чи не найбільш
виразним та емпірично досяжним проявом національної ідентичності.
За Майклом Біллігом, саме повсякденні, звичні та, на перший погляд,
непомітні прояви націоналізму (читай: національної ідентичності) є
найбільш ефективними та дієвими завдяки цій своїй непримітності та
буденності, банальності – за автором [Billig, 1995: p. 208]. У цьому контексті,
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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чи не найбільш буденним та непомітним проявом національної ідентичності
є мова. Власне, саме мовна поведінка є невід’ємною та обов’язковою
складовою національної ідентичності як такої. Мовна поведінка не лише
очевидний та відносно простий для зчитування та емпіричного дослідження
показник, а й такий, що є необхідним та універсальним. Разом із тим, однією
із найсуттєвіших характеристик мови є те, що вона постійно та систематично
відтворювана та нормалізована. Таким чином, стабільне та постійне
повторювання мовних практик за замовчуванням робить їх непомітними, а
тому визначальними та ефективними у відтворенні ідентичності зокрема.
Таким чином, задля емпіричного дослідження національної ідентичності та її
проявів у повсякденному житті (за Біллігом – чи не найбільш ефективному та
дієвому) слід обрати саме мову як певний прояв, уособлення, чи то показник
тієї ідентичності.
Сфокусовуючи увагу на мовному аспекті прояву національної
ідентичності важливо зазначити специфіку мовної поведінки на теренах
України, адже історичне минуле та реалії сучасності не минули й не проходять
безслідно для української мови, її становища та сприйняття. Мовна ситуація в
Україні характеризується станом не двомовності, а диглосії, котра передбачає
ієрархічність, нерівність – внаслідок якого російська мова стала не просто
другою мовою, іще однією мовою, але й основною мовою повсякдення
чималої частини українського населення. Себто, історичний перетин із
сусідньою державою, на жаль, спричинив суттєвий вплив на українську мову
не лишень додавши у вжиток російську, а й збудувавши своєрідну ієрархічну
структуру між ними. В українських реаліях мова як маркер національної
ідентичності відсилає до двох її конкурентних моделей: „креольської” (на базі
російської мови) та „аборигенної”, чи „тубільної” (на базі української) [Рябчук,
2000: c. 129, с. 149, с. 191]. Ці дві моделі української національної ідентичності
конституювали так звані „дві України”. Якщо концептуальна метафора „двох
Україн” хибно розумілася в крайових термінах, то згодом її автор — М. Рябчук
більш виразно підкреслював, що конкурентні проєкти стосуються не регіонів,
а ідентичностей і пов’язаних із ними лояльностей і ціннісних установок
[Рябчук, 2000; 2003]. Зважаючи на постколоніальну спадщину українського
суспільства, що спирається на її статусні позиції відносно Росії за радянських
часів, можна говорити про існування ієрархічності у контексті національних
ідентичностей, де мова являє собою один із зчитуваних та виразних її проявів.
Отже, зважаючи на історичні обставини мова, у тому числі, була вагомим
інструментом упокорення України Росією. Себто, саме тому існування двох
мов на теренах України слід називати диглосією, а не двомовністю,
підкреслюючи цим домінування однієї над іншою, ієрархічність та
колоніально-імперські стосунки між двома державами.
В контексті колоніальної спадщини варто долучити й наступний, не
менш важливий феномен, а саме гендерний вимір. Найбільш вдало та
виразно пояснює та вивчає перетин питання гендерного та національного
теорія постколоніального фемінізму, який однаково чутливий і до
постколоніального виміру соціальних процесів, і власне до гендерних ієрархій
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[Mohanty, 2003: p. 219]. Постколоніальний фемінізм фокусується на тих
проявах колоніалізму, які справляють вплив на становище жінок у
постколоніальних суспільствах, де поєднуються утиски, конституйовані як
імперським гнобленням, так і уразливим становищем жінки, зумовленим
патріархальним гендерним порядком. Із цієї позиції, жінка нерідко більш
уразлива, оскільки вона стикається із додатковими перепонами, як
культурними, так і інституційними, яких не знають чоловіки у
постколоніальних суспільствах. Себто, на жінку здійснюється подвійний тиск:
імперський та патріархальний. Власне, вказівка на те, що колоніалізм не є
гендерно нейтральним явищем, вирізняє цей підхід [Моханті, 2003: с.219].
Зважаючи на те, що постколоніальність як така цілком характерна
українському суспільству, погляди Ч. Моханті доречно застосувати не лишень
щодо буквально формальних у минулому колоніальних держав, а й таких,
щодо яких чинився імперський утиск та політика гноблення в інших формах,
на кшталт сучасної України. Що ж стосується ієрархічності в контексті
патріархального порядку, то не зважаючи та той факт, що на тлі інших
пострадянських країн Україна виглядає пристойно: маємо прогресивний
Сімейний кодекс і закон про запобігання сімейному насильству; у нас діє
закон про протидію торгівлі людьми і ключовий Закон України "Про
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків в Україні"
[Про забезпечення…, 2005], який підписав Віктор Ющенко, набув чинності з
січня 2006 року – наявність формальних поступок та намагань здаватися
більш цивілізованими, ми усе одно далекі до стану, до якого прагнемо.
Враховуючи обидві ієрархічні структури, що існують в сучасному
українському суспільстві, а саме — гендерну та національну, досліджуваним є
питання про те, чи робить гендерна нерівність внесок у зміну практик мовної
поведінки у різномовних сім’ях та партнерствах у контексті
постколоніального досвіду українського суспільства. Інакше кажучи, з огляду
на подвійний утиск жінок в українському суспільстві, постколоніальність
становища української мови та важливість буденних практик національної
ідентичності, метою є з’ясування взаємовпливу двох феноменів на
повсякденному рівні. Гіпотеза цього дослідження полягає в тому, що гендерна
нерівність є чинником відтворення постколоніальних ієрархій, котрі
проявляються у царині мововжитку в приватній сфері. Власне, переходячи до
опису прикладного дослідження слід зазначити, що емпіричним матеріалом
дослідження слугують 13 напівструктурованих інтерв’ю з жінками віком від 18
до 78 років, що проживають у різних куточках України, а чи не єдиним
критерієм відбору інформанток була зміна основної мови спілкування (з двох
можливих: української та російської) цілком чи значною мірою у приватній
сфері після початку стосунків або шлюбу. Відбір інформанток здійснювався
методом снігової кулі, а також он-лайн була розміщена скринінгова анкета
для рекрутингу, яка поширювалася в соціальних мережах. Після її заповнення
можна було вийти на зв’язок із потенційною інформанткою та домовитися
щодо проведення інтерв’ю. Фокус інтерв’ю був спрямований на мотиви
переходу із мови на мову, контекст цього переходу, а також ціннісні орієнтації
пари, їхній спосіб та формат взаємодії, рольового існування партнерів у парі.

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

205

За результатами інтерв’ю із опитаних жінок з української мови на
російську перейшло сім інформанток, а з російської на українську — шість.
При цьому, ті жінки, котрі змінили мову спілкування на російську переважно
належать до більш дорослої вікової групи, а також більш економічно залежні
від свого чоловіка. Для цієї групи інформанток характерний типовий
патріархальний гендерний порядок у родині, де чоловік є основним джерелом
доходу, а жінка – відповідальна за побут та дітей. Разом із тим, група жінок,
котрі змінили мову спілкування на українську об’єднані більш молодою
віковою категорією, а також швидше рівноправним та партнерським
форматом стосунків, де обов’язки та ролі чоловіка та жінки не розділені строго
та не прив’язані до гендеру. Варто зауважити, що соціальний контекст
значною мірою повпливав на вибір інформанток: для респонденток більш
старшого віку російська мова була соціально «вигіднішою», а володіння нею
відкривало певні можливості, тому перехід на російську мову швидше
зумовлювався становищем тогочасної російської мови та більш високою щодо
жінки позицією російськомовного чоловіка. При цьому, для респонденток
більш молодого віку вже українська мова стала соціально «вигіднішою», але
не в економічному, а культурному вимірі, до того ж рівноправні стосунки із
партнером цілком посприяли встановленню егалітарного порядку. Інакше
кажучи, визначальною особливістю переходу жінок із рідної української мови
на російську мову партнера стали соціально-економічні чинники тогочасного
суспільства та статус російської мови (та російськомовних громадян,
відповідно) у пізньорадянські часи, а у ситуації зворотній, переходу жінок із
російської на українську мову характерними стали чинники інакшого ґатунку
– культурно-світоглядні, ідейні орієнтири щодо української мови, у тому числі
після воєнно-політичних переламних подій, а також безпосередньо
персональний вибір. Разом із тим, можна стверджувати, що вибір української
мови жінками керувався особистісним вольовим рішенням на фоні
патріотичного культурного контексту, тоді коли вибір російської мови –
соціально-економічною вигодою та домінуючою позицією чоловіка.
Можемо дійти висновку, що відмінність чинників переходу з мови на
мову, засвідчених даними дослідження, більш наочно виявляє зв’язок
гендерних та постколоніальних соціальних контекстів. Отже, можемо
говорити про те, що гендерна нерівність є чинником відтворення
постколоніальних ієрархій, котрі проявляються у царині мововжитку в
приватній сфері. Проте механізми зміни мовної поведінки, судячи з усього, не
є однаковими для різних мов, про що йшлося вище. Таким чином, у контексті
українського суспільства, котре якщо не де-юре, проте де-факто було колонією
Росії за часів СРСР, та котрому властивий (не без впливу радянського
минулого) патріархальний гендерний порядок подвійний утиск жінок
характерний лише у випадку переходу на російську мову. Отже, ми бачимо
зв’язок, взаємовизначеність гендерної та постколоніальної ієрархій, а себто
подвійного гніту жінок, у випадку тих, котрі змінили мову з української на
російську, але не виявляємо цього щодо жінок, які змінили мову в
протилежному напрямку.Себто, за результатами дослідження, поширення
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ідей гендерної рівності сприяє у тому числі розвитку національної свідомості
та ідентичності українських жінок.
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Вивчення гендерної теорії знаходиться на перетині кілька наукових
платформ. Визначення гендеру може різнитись, дивлячись на призму
дискурсу з якого ми розглядаємо це поняття. Вивчення гендерної
ідентичності та її вираження є зараз важливим, адже відбувається деякий
колапс у гендерній структурі суспільства, з’являється необхідність нової
гендерної репрезентації.
Поняття «гендер» (gender) можна визначити як змодельовану
суспільством та підтримувану соціальними інститутами систему цінностей,
норм і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю життя, способу
мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як
особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається
соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й
фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі [Скорик, 2004].
Важливо зазначити, що гендер є соціальним конструктом, що формується
соціалізацією, а також, гендер не є бінарним і розглядається як спектр, скрізь
призму цих дискурсів написана ця стаття.
Гендер та гендерна ідентичність, безсумнівно є частиною повної
ідентичності людини, її адаптації, соціалізації та поведінки. Вивченням саме
гендерної ідентичності більшою мірою займається гендерна теорія, але також
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це поняття розглядалося жіночими студіями. Найрозповсюджені засади
вивчення гендеру – це ессенціалізм та соціальний конструктивізм.
Основа гендерної теорії — відмінність понять біологічної статі та
гендеру. Стать є визначеною, вона базується на прийнятих біологічних
детермінантах чоловіків та жінок. В свою чергу, гендер є діяльністю у
відповідь на ситуації за суспільно визначеними категоріями поведінки
чоловіків та жінок. В той час як жіночі дослідження покладалися на
есенціалізм, з розвитком гендерних досліджень та досліджень сексуальної
ідентичності вчені переходили в конструктивістський дискурс. Есенціалізм
заснований на філософському розумінні про початкову сутність, есенцію. Ця
сутність породжує і визначає конкретні ідентичності. На конструктивістське
визначення ідентичності вплинула структурно-функціоналістська теорія
ролей, в особливості роботи Парсонса. Підхід Парсонса та Бейлза отримав
назву статево-рольового. Згідно з ним, жінка виконує експресивну роль
(здійснення турботи, емоційна робота), ця роль є сферою домогосподарки і є
відповідальністю жінки. Чоловік виконує інструментальну роль — роль
здобувача та захисника [Parsons, 1949]. Однак, в цих теоретичних рамках
основна увага приділялася саме інституційно нормативному аспекту дій
акторів в рамках соціальної системи. Поняття ролей не несло в собі
есенціалістської конотації, оскільки було пов’язане з виконанням функцій в
контексті соціальних інтеракцій, а не попередньо заданих. Тобто за
конструктивістською традицією, ідентичність є соціально сформованою, а не
закладеною в нас.
Соціальний конструктивізм стверджує, що гендерні/ статеві ролі є
сконструйованими, що чоловіками та жінками не народжуються — ними
стають. Біологія не є заданою при народженні, не існує ніякої чоловічої або
жіночої сутності. Гендерні теоретикині та теоретики виступали не тільки
проти біологічного детермінізму, а й проти багатьох соціологічних теорій.
Осуд соціологічних теорій відбувався через часте пояснення відносин між
статями через есенціалістські передумови.
Теорія Парсонса ж змінила соціологічне уявлення про відносини між
статями. Його рольова теорія стверджувала про виконання різних ролей у
суспільстві різними статями. Рольова поведінка обумовлена соціальним
статусом, а рольові стереотипи набуваються людьми в результаті соціалізації
та рольових очікувань. Виконання ролей контролюється системою заохочень
та покарань. Але при цьому базою для рольової теорії все ще залишався
біологічний детермінізм самих ролей. До поширення феміністської критики в
1970-х роках, в соціології відносини між статями більшою або меншою мірою
будувалися на есенціалістських засадах [Здравомыслова, 2001].
Гендерні дослідження задаються питанням про значущість відмінностей
між чоловіками та жінками. Дослідники відхиляють залежність між біологією
та анатомією статей та заданими соціумом ролями. Суспільна організація, в
котрій чоловіки й жінки набувають гендерних ролей, не може аналізуватися
без розуміння владних систем [Аусландер, 2001].
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Гендерна ідентичність є базовою в цілісній ідентичності людини, але
вона дуже сильно залежить від самокатегорізації. Більшістю населення
поняття своєї гендерної ідентичності прив’язано до статі індивіда. Гендерна
ідентичність розглядається як продукт та процес засвоєння суб’єктом
конструктів маскулінності та фемінності, як наявність у суб’єкта певною
мірою визначених маскулінних та фемінних рис [Іванченко, 2007].
Зараз час перейти на рівень вище за гендерну ідентичність – як флюїдну
так і стабільну – не для репресивності, але в дусі соціального аналізу в
вивченні фемінізму. Очевидно, гендерний аналіз як концептуальний
інструмент(якщо ми хочемо його так називати) не може бути використаним у
визначенні різномаїття проблем, що потребують дослідження, особливо якщо
ми бажаємо наголосити на гендерній рівності в навчанні [Dillabough, 2001:
с.26].
Прикладом дослідження ідентичності є дослідження ефекту гендерної
ідентичності на розмови, створене К. Драс. Ось деякі дискурси через які він
досліджує питання: під час інтеракцій ідентичність є зв’язком між актором та
соціальною структурою; припускаючи гендерну ідентичність в інтеракції,
сенси та очікування від актора формують їх поведінку (рольовий перфоманс),
що асоціюється з соціальною позицією, створюючи патернізований шматок
соціальної структури; під час інтеракцій, актори вмотивовані діяти в
паттернах поведінки, що відповідає їх ідентичності; з перспективи індивіда,
такі поведінкові патерни не тільки є відповідними(враховуючи те, що вони
узгоджені з визначенням себе), але також вони виділяють актора від інших в
протиставлених ідентичностях(наприклад, чоловік відноситься до жінки,
чоловік до дружини), використовуючи культурно сформовані розміри знання;
ідентичність направляє поведінку в інтеракціях через дії як семантичні
стандарти проти яких оцінені відповідні та невідповідні рольові поведінки
[Drass, 1984: с.294-301]. Автор наголошує саме на поведінкових вираженнях
гендерної ідентичності та гендерних ролей. Та можливо, говорячи про
гендерну ідентичність, можливо треба дивитись на феномен крізь інший
дискурс – гендер є перфомансом.
Одна з найвідоміших теоретикинь гендерної теоріїї, Джудіт Батлер,
пише, гендер – це не стабільна ідентичність та засіб з якого виходять різні
акти; це ідентичність, що інстутиціалізована через стилізоване повторення
дій. Вона продовжує, говоряче, що гендер інституалізований через стилізацію
тіла, його слід розуміти як повсякденний спосіб, у якому тілесні жести, рухи
та дії різного роду становлять ілюзію незмінного гендерного «я». Батлер,
називає дії, через які конструюється гендер схожими на театральну постанову,
а гендер називає проєктом. Не існує «сутності» гендеру або ідеалу до якого він
прагне; гендер не є фактом, гендер – це конструкція. Гендерні акти створюють
уявлення про гендер, без цих актів гендеру не було б взагалі. Акт який
виконується актором, є актом, який існує перед тим як індивід виходить на
сцену. Отже гендер, це перфоманс, що був повторений, сценарій якого
виживає поки індивіди користуються ним, але який вимагає від індивідів,
використовувати сценарій, щоб перфоманс знов став реальним життям
[Butler, 1988].
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Соціальний акт вимагає того, щоб був перфоманс який повторюється
знов і знов. Акт перфомансу не є особистим вибором індивіда, але він також
не нав’язаний індивіду. Це пояснюється тим, що завжди є сценарій за яким
мають діяти індивіди, який завжди є детермінованим. Гендерний перфоманс
вдягає людину в акти, що його представляють. Підсумовуючи сказане Джудіт
Батлер, можна сказати, що гендер – це не те ким хтось є, а те що хтось робить.
Гендер, це процес, що існує поки повторювані акти відбуваються на «сцені».
Гендерні ідентичнисті конструюються мовою, що означає, що нема
гендерної ідентичності, яка б передувала мові. Не ідентичність «виконує»
дискурс чи мову, а навпаки — мова та дискурс «роблять» гендер. Не існує «Я»
поза мовою, оскільки ідентичність є значущою практикою, а культурно
зрозумілі суб’єкти є скоріше наслідками, ніж причинами дискурсів, які
приховують їхню роботу. Саме в цьому сенсі гендерна ідентичність є
перформативною [Salih, 2007].
В інтерв’ю з Джудіт Батлер 2016го року, теоретикиня пропонує два
виміри гендерної перформативності. Перший – це ненавмисна ситуація
приписування гендеру, той, який ми можемо обмірковувати та змінити
вчасно. Другий – це перформативна дія, яка використовує терміни, за якими
до нас звертаються, категорія які нас сформували [Ahmed, 2016].
Теорія
перформативності
гендеру
зав’язана
на
примусовій
гетеронормативності. Саме через це явище, гендерні акти є
предетермінованими в житті людей. На мою думку, говорячи про гендерну
ідентичність, ідентичність розглядається як більш вільно обрана частина
людини. Адже ми говоримо, що людина сама себе ідентифікує, отже це є
осмисленою дією. Гетеронормативність не є вільним станом суспільства,
точніше є ілюзія вибору. Через владні відносини в суспільстві
гетеронормативності, є обрані лаштунки в яких має діяти людина з
мінімальним набором «костюмів», що вона може вдягати. По-перше, набір
костюмів є предетермінованим для вибору, а отже складно свідомо обрати
інший шлях, який не передбачений сценарієм. По-друге, владні відносини
передбачають покарання за не відповідність нормам гетеронормативного
ладу. Тож, ідентичність має складатися з обраними людиною шляхами
представляти себе в житті.
Також, ідентичність зобов’язує людину відповідати нормам поведінки.
Ідентифікувати себе як жінка передбачає набір патернів поведінки, яких
людина має дотримуватися. Не відповідність поведінки може викликати осуд,
ексклюзію з соціальних кругів – тобто покарання. Гендерний перфоманс, хоч
і є предетермінованим, дозволяє людині грати різні ролі. Якщо людина має
приписаний гендер, вона може його осмислити та обрати інший набір
костюмів, йти по лінії девіації.
Гендерна ідентичність та гендерний перфоманс є досить схожими
термінами і вони можуть заміняти один одного дивлячись на
операціоналізацію понять. У даній статі я показала підходи на визначення цих
термінів. Дивлячись на мету дослідження потрібно обирати коректно
категорії ідентифікації або ж перформативності. На даний час теорія
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перформативності більше використовується теоретиками квір теорії, і як
явище є більш новішою за поняття гендерної ідентичності. Можна
припустити, що теорія перформативності гендеру буде більше розвиватися в
нових поглядах на представлення людиною себе в соціумі. Але в той же час і
гендерна ідентичність може доповнювати перформативність або
розглядатися як застарілий формат визначення презентації себе людиною (як
наприклад це відбувається в квір теорії, де дослідники не підтримують
поняття ідентичності).
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Зміни клімату, збільшення населення планети, урбанізація, зростання
попиту на електроенергію потребують відповідальної поведінки, формування
соціально відповідальних повсякденних практик споживання.
Проблематика дослідження питань екологічної свідомості не є новою
для соціогуманітарного дискурсу. Досвід останніх років показав, що у процесі
вирішення глобальних екологічних проблем вплив інституційних змін на
природокористування є недостатнім. Саме тому, останнім часом, науковці все
більшу увагу приділяють дослідженню соціального впливу на екологічну
свідомість громадян. Наведемо декілька прикладів, які, на наш погляд,
ілюструють певний рівень глобальності актуальності піднятої нами
проблематики. Американські дослідники F.A. Johnson, M.J. Eaton, J. MikelsCarrasco та D. Case, займаючись дослідженням прибережних екосистем на
сході США (які зазнали серйозних змін у результаті людської діяльності),
дійшли висновку що не варто концентруватися виключно на охороні
навколишнього середовища без урахування «соціального ландшафту» певних
територій. Необхідно створювати локальні «природоохоронні спільноти»,
спираючись на місцеву культуру, соціальні норми, соціальній довірі і т.п., що
дозволить сформувати певну соціальну згуртованість і полегшіть вирішення
екологічних проблем. А для цього необхідно формувати екологічну культуру,
адже
соціальні
та
екологічні
системи
взаємопов’язані
[Johnson&Eaton&Mikels-Carrasco&Case, 2020.]. Цікавим є й досвід Китаю, де з
2011 р. взятий курс на «екологічну революцію» (за Q.Zhong та G.Shi), яка, на
думку дослідників базується не лише визнанні державою та громадянами
наявних екологічних проблем, але й на формуванні екологічної свідомості
людей, яку дослідники називають «наріжним каменем» покращення
екологічної ситуації через усвідомлення мешканцями різних регіонів причин
погіршення ситуації та особистої відповідальності за це [Zhong&Shi, 2011]. У
Німеччині проблемами формування екологічної свідомості вже тривалий час
займаються у Центрі досліджень екологічної політики (Environmental Policy
Research Centre, Freie Universität Berlin), намагаючись донести до громадян,
що вирішення екологічних проблем напряму пов’язано з соціальноекономічним благополуччям людей [Jacob&Quitzow&Bär, 2020]. Наведені
нами приклади дають можливість зрозуміти, що світова практика збереження
довкілля зорієнтована вже не стільки на подолання наслідків вже завданої
шкоди навколишньому середовищу, скільки на пошук та впровадження
Студентка 3 курсу факультету управління персоналом, соціології та психології, Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
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механізмів попередження впливу негативних наслідків людської діяльності
на довкілля. Вітчизняні науковці також приділяють увагу проблемі
формування екологічної свідомості, проте ця тематика висвітлюється
переважно у дискурсі соціальної філософії [Школьнік, Іголкін, 2020; Анацька,
2020; Levcheniuk, Vlasenko, Tovmash, 2020; Gudmanian, Drotianko, Shostak,
Kleshnia, Ordenov, 2020].
Осмислення впливу екологічної суспільної свідомості на стан
сприйняття екологічних проблем в Україні є достатньо важливим для
розуміння сучасних тенденцій реалізації концепції сталого розвитку у
контексті екологізації нашого сучасного життя. Проте, в умовах соціальних
невизначеностей у людей спостерігається ефект «екологічної відчуженості»
(за У. Беком) [Sorensen&Christiansen, 2014] як характеристики стану
сприйняття екологічних проблем у свідомості членів сучасного соціуму.
Актуальність цієї проблематики обумовлена тим, що рівень сформованості
екологічної свідомості у суспільстві має істотний вплив на формування
громадянських позицій особистості відносно сприйняття важливості тих або
інших аспектів життєдіяльності соціуму. Загальна ідея нашого наукового
пошуку полягала у тому, щоб з’ясувати ступінь сприйняття сучасними
українцями мас-маркету як потенційної загрози навколишньому середовищу
через обізнаність щодо наслідків нераціонального споживання. Проте,
досліджуючи будь-яку складову суспільної свідомості, необхідно враховувати
й гендерні аспекти будь-якої соціальної проблеми. Адже ігнорування
гендерних відмінностей/ аспектів не дозволяє повноцінно та глибинно
аналізувати будь-які суспільні явища та проблеми (для подальшого їх
вивчення та вирішення).
На цей час індустрія моди більше покладається на масові продажі.
Масовий ринок обслуговує широке коло покупців, виробляючи готовий одяг
у великих кількостях і стандартних розмірів. Але, справа в тому, що фешніндустрія стоїть на другому місці за забрудненістю навколишнього
середовища після нафти і нафтопродуктів. А це означає, що кожна наша
покупка побічно впливає на наше здоров'я. І, купуючи речі в мас-маркеті, ми
підтримуємо виробництво дешевих, нетривких і токсичних речей. З кожним
роком в ЗМІ просочується все більше інформації про недобросовісну
екологічну політику брендів мас-маркету [Гончарова, 2018; Беба, 2018; Мода
та звалища: трагичні цифри, 2018; Осікова, 2019]. Саме тому наш
дослідницький фокус був спрямований на визначення існуючих гендерних
аспектів сприйняття сучасними українцями мас-маркету (споживання за
принципом «доступний одяг») як чинника забруднення навколишнього
середовища. Емпіричною базою дослідження є результати соціологічного
дослідження проведене авторкою у вересні-грудні 2021 р. методом онлайн
анкетування громадян України віком від 18 до 50 років з використанням
функціоналу Googleforms з наступним переведенням даних у масив SPSS.
Вибіркова сукупність склала 385 осіб. Релевантність отриманої інформації
була забезпечена пропорційною представленістю респондентів з усіх областей
Україні (крім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської
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областей, Криму) (розподіл генеральної сукупності було визначено за даними
офіційного веб-сайту «Державний реєстр виборців») та "response rate" – 85%.
За результатами дослідження, кожен респондент зустрічав поняття
«мас-маркет», але жінки та чоловіки вкладають в це поняття дещо різне
значення. Для більшої частини респондентів жіночої статі (33,3%) мас-маркет
– це можливість обрати те, що їм подобається за доступною ціною, а для 36,3%
опитаних чоловіків – невисока якість продукції, що відповідає його ціні.
Аналізуючи відповіді респондентів на питання «Яким брендам з виробництва
одягу Ви зазвичай віддаєте перевагу?», ми побачили, що тенденція
використання мас-маркету є актуальною для респондентів. Переважна
більшість респондентів (незалежно від статі) віддають перевагу брендам, які
можна віднести до категорії «мас-маркет». Чоловіки більш схильні купувати
бренди мас-маркету; жінки, на відміну від чоловіків, обирали і люксові
бренди. Хоча цікавим є те, що більша частка жінок (26,1%) відмічають, що
вони зовсім не звертають увагу на бренд при покупці.
Аналіз питання «Чи знаєте Ви про екологічні наслідки масового
виробництва одягу?» показав, що більша частка респондентів чоловічої статі
(54,6%) та жіночої (58,1%) не знають про ці наслідки. Незважаючи на це,
результати аналізу відповідей на питання «Чи відслідковуєте Ви стан
забруднення навколишнього середовища?» показують, що 72,7% чоловіків
зізнаються, що зовсім не відслідковують це, а 49,8% та 33,2% жінок
стверджують, що слідкують інколи або на постійні основі відповідно.
Також важливим маркером сформованості екологічної свідомості є
повсякденні практики респондентів щодо речей, які з часом стають
непотрібними. Саме тому ми аналізували відповіді респондентів на питання
«Після того, як елемент Вашого гардеробу став непотрібним, Ви зазвичай…».
Результати демонструють те, що найбільша частина жінок (74,7%) складають
речі десь на балконі або відвозять на дачу чи в село до рідних. Хоч 54,6%
респондентів-чоловіків також в повсякденності вчиняють аналогічним
чином, проте 27,2% продають, якщо елемент одягу в належному стані, тобто
вчиняють більш екологічно свідомо.
Представленими емпіричними даними ми хотіли привернути увагу до
проблеми, яка для більшості членів українського сучасного соціуму є
латентною й не пов’язаною на пряму з екологічною ситуацією у нашій країні.
Реалії сьогодення потребують формування у членів сучасного українського
соціуму екологічної свідомості, основними проявами якої можна вважати
розуміння загальних закономірностей взаємоіснування та розвитку довкілля
та суспільства, визнання соціальної обумовленості екологічного вектору
нашого життя, подолання споживацького ставлення до навколишнього
середовища як джерела лише матеріальних вигід. Закріплення у суспільній
свідомості
принципів
раціонального
споживання,
екологічної
відповідальності як невід’ємної складової повсякденної життєдіяльності,
створить необхідні умови перетворення екологічної свідомості у чинник
соціального впливу на економічний розвиток. Саме тому, важливо говорити
про екологічну небезпеку практик нашого повсякденного споживання, тому
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що без формування нових етичних стандартів, моделей споживчої поведінки
неможливо закріплення соціально-екологічної відповідальності членів
суспільства за збереження навколишнього середовища.
Піднята нами проблематика дослідження гендерних аспектів
екологічної свідомості обумовлена тим, щоб показати, що реакція членів
соціуму на екологічну проблематику, зазвичай, виникає тільки внаслідок змін
у екологічній системі, які, зазвичай негативно впливають або на соціальноекономічний розвиток суспільства, або на здоров’я членів суспільства.
Ситуація з мас-маркетом ускладнюється тим, що у свідомості більшості
продукція мас-маркету не сприймається як пряма загроза екології. Проте, це
вже спрацьовує як певний «детонатор» посилення негативного людського
впливу на навколишнє середовище. Потрібно створювати такі соціально
обумовлені передумови, щоб бути впевненим, що споживання людей буде
екологічно грамотним, а спрямування зусиль держави, громадських
організацій, кожного особисто на підвищення екологічної культури та
світогляду, допоможе у вирішені як локальних, так і міжнародних
екологічних проблем.
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Серед найважливіших ознак розвитку демократичного суспільства є
боротьба з різними формами дискримінації та проявами нерівності. Однією з
найактуальніших проблем сучасного суспільства є гендерна дискримінація,
яка продовжує існувати в тій чи іншій мірі у різних сферах людської діяльності
та є чинником уповільнення людського розвитку. Гендерна нерівність
обумовлює появу таких процесів у суспільстві, які унеможливлюють
повноцінне єднання та ефективне функціонування усіх соціальних структур
та взаємозв’язків. Через стереотипний розподіл гендерних ролей індивіди
часто страждають від сексизму на робочому місці, в закладах освіти, в
сімейному колі тощо. На робочому місці дискримінація за статтю часто
проявляється через такі явища, як «скляна стеля», розрив в оплаті праці,
харасмент, насилля та ін. Подолання гендерної нерівності зробить
функціонування суспільства набагато ефективнішим, покращить умови
життя людей та зміцнить соціальні взаємозв’язки. Одним із засобів
подолання цієї проблеми може бути гендерний аудит підприємства,
організації, навчального закладу, партії, програми, проєкту тощо.
Сучасне українське суспільство знаходиться у стані проживання
довготривалої кризи, що стосується усіх сфер життєдіяльності суспільства.
Нині відбувається зрушення у ставленні людей до різних соціальних явищ,
змінюються традиційні уявлення та формуються нові, що стосуються,
зокрема, і гендерних ролей. Наприклад, зараз повільно трансформується
місце жінки в сфері політичного лідерства. Так, ми можемо бачити позитивну
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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тенденцію у збільшенні жінок у політиці. За аналітичними даними порталу
«Слово і Діло» частка жінок в першому скликанні становила 2,5% від усіх
членів Парламенту, в той час як станом на сьогодні цей відсоток становить
20,6% [Слово і Діло, 2020]. Проте гендерний дисбаланс у Парламенті України
все ще залишається дуже помітним. Причинами низької інтенсивності
прогресу у збільшенні кількості жінок у Верховній Раді України є економічна
нерівність, соціальний статус жінок, а також, сталий стереотип про те, що
політика є виключно чоловічою справою.
Також актуальною є проблема подвійного навантаження жінки, яка є
розповсюдженою для багатьох країн світу. Через певний усталений розподіл
гендерних ролей жінка стикається з перепонами у кар’єрному розвитку, адже
вимушена більшість свого часу витрачати на репродуктивну працю
(народження дітей, ведення домашнього господарства тощо), яка є
неоплачуваною. У багатьох країнах сучасного світу все більш актуальним є
питання створення балансу між трудовою зайнятістю та сім’єю, зокрема
хатніми справами для обох батьків. Проведення політики створення умов для
балансування між роботою та домом є доцільним на глобальному рівні
розвитку країни, адже через гендерний розрив у сфері зайнятості
економічний фонд зазнає величезних втрат. Переважно такими втратами є
упущені доходи. Тому необхідним є забезпечення на державному рівні
гендерної рівності в економічній сфері. Важливим позитивним чинником
покращення ситуації в українському суспільстві став Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із
застосуванням гнучкого режиму робочого часу», який урівняв можливість
виходу у декретну відпустку для жінок і чоловіків [Закон України, 2021].
Та, не дивлячись на позитивні зміни, у ході аналізу проблеми гендерної
нерівності в Україні можна прийти до висновку, що це явище присутнє майже
у всіх соціально-економічних сферах життя. За даними з Державної служби
статистики України, станом на 2021 р. розмір заробітної плати жінок у
середньому нижчий ніж у чоловіків приблизно на 20%, що негативно впливає
на функціонування особистості у суспільстві [Державна служба статистики
України, 2021].
Важливою складовою гендерної нерівності є також насильство. Воно
може бути фізичним, економічним, психологічним та сексуальним. Станом на
сьогодні український уряд, попри петиції та масові звернення, не ратифікував
Стамбульську конвенцію, що має на меті запобігання домашньому
насильству, допомогу жертвам та покарання злочинців. У звіті Всесвітньої
організації охорони здоров’я, що був оприлюднений 9 березня 2021 року,
зазначається, що кожна четверта жінка віком від 15 до 24 років зазнала
фізичного чи сексуального насилля з боку чоловіків [Всесвітня організація
охорони здоров’я, 2021].
Подолання гендерної рівності є актуальним та важливим для усіх
аспектів життя суспільства, адже безпосередньо сприяє його розвитку.
Завдяки гендерній збалансованості буде поліпшуватись становище в
економічній та соціальних сферах, що забезпечить більш ефективне
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функціонування суспільства. Оскільки гендерна нерівність присутня в усіх
сферах життя суспільства, основні напрямки подолання гендерної нерівності
мають стосуватися політичної, економічної, соціальної та морально-етичної
галузей життєдіяльності людства. Основними засобами подолання нерівності
можуть бути законодавчі рішення та акти в питаннях забезпечення правової
рівності між індивідами, реалізація освітньо-просвітницької діяльності в
питаннях гендеру через проведення заходів, тренінгів, додаткових занять в
освітніх установах. Різного роду волевиявлення, такі як мирні мітинги чи
підписання петицій теж впливають на питання подолання дискримінації.
Також задля подолання нерівності може застосуватися такий засіб, як
популяризація ідеї гендерної рівності через творчість людей та її просування.
В числі основних засобів подолання нерівності, зокрема гендерної, може бути
впровадження аналітичної діяльності, спрямованої на дослідження
гендерного середовища в колективі людей та соціумі загалом.
Отже, існує ряд механізмів, що можуть впроваджуватися та
використовуватися
з
метою
урегулювання
гендерно-обумовленої
дискримінації. Гендерний аудит є одним із таких інструментів, які можна
використовувати з метою подолання гендерної нерівності. Він являє собою
певне моніторингове знаряддя, за допомогою якого можна проаналізувати
ступінь реалізації політики гендерної збалансованості та рівності, а також те,
як компонент гендеру реалізований та впливає на діяльність компанії,
організації, проєкту тощо.
Гендерний аудит має певні особливості, адже він є різновидом
соціального аудиту, де одиницею оцінки перш за все є якісний показник, а не
кількісний. Складовими гендерного аудиту мають бути не тільки опитування
та аналіз документів, а і навчальні тренінги, семінари, консультації. Це
пов’язано з тим, що даний вид аудиту проводиться не лише з метою аналізу та
контролю, а і з метою просування розвивальних та прогресивних ідей.
Одними з ключових рис гендерного аудиту є:
1) Гендерний аудит проводиться з ініціативи колективу та з огляду на
його потреби. Проведення аудиту та отримання якісних результатів
неможливе без залученості усього трудового персоналу. Це соціальний аудит,
який використовується як інструмент створення стабільної комунікаційної
бази та забезпечення знань про гендер та рівність.
2) Обов’язкове навчання, проведення тренінгів з метою забезпечення
підвищення рівня обізнаності колективу. Зустрічі з інформаційним
навантаженням допомагають індивідам усвідомити та зрозуміти якими
поширеними стереотипами вони керуються при взаємодії з іншими та
відрефлексувати можливі способи боротьби з ними як на особистісному, так і
на колективному рівнях.
3) Використання гендерно-чутливих методів та гендерно-чутливого
інструментарію при проведенні складових процедури аудиту. Цей аспект
методології є дуже важливим, адже передбачає забезпечення та дотримання
рівності на усіх етапах роботи – починаючи з аналізу документів та
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закінчуючи формуванням груп для проведення тренінгів чи семінарів
[Світайло, 2016].
На сьогоднішній день процедура проведення гендерного аудиту вже
достатньо розроблена і прописана в методичних рекомендаціях як в
загальному вигляді, так і для конкретних ситуацій або організацій. Так,
Комісія з питань покращення стану жінок пропонує використовувати
гендерний аудит для самооцінювання, який дає змогу збирати інформацію
для оцінки стану гендерної рівності в організаціях з розвитку та гуманітарної
допомоги. Першим етапом процесу гендерного аудиту є анкетування.
Опитування розробляється, щоб допомогти організаціям оцінити діапазон
розуміння, ставлення, сприйняття та поведінки, яку проявляють
співробітники їхньої організації. Відповіді на анкету також служать базою для
визначення персоналом статусу гендерної рівності в програмах і процесах
їхньої організації. Другим етапом процесу гендерного аудиту є фаза
обговорення, аналіз та планування. На цьому етапі відбувається
цілеспрямований
огляд
результатів
анкети
гендерного
аудиту
співробітниками організації. Огляд забезпечує основу для планування дій на
підтримку ініціативи організації щодо гендерної рівності. Фаза аналізу
представляє персоналу компіляцію результатів анкети та залучає їх до більш
глибокого вивчення висновків і тенденцій [Комісія з питань покращення
стану жінок, 1995].
Отож, завдяки особливому формату аудиту та використанню його
чіткого інструментарію, відбувається процес не лише аналізу поточної
ситуації в колективі, а і просвітницький. Завдяки гендерному аудиту
відбувається зокрема і перенесення отриманих знань та навичок у площину
повсякденного життя і спілкування. Така практика сприятиме налагодженню
соціальних зв’язків та розвитку гендерно-чутливого середовища в суспільстві,
що є складовою умов його процвітання.
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В українському суспільстві проблема гендерного насильства
(сексуального, фізичного, психологічного, економічного), на жаль, є
актуальною. Так, за даними Міністерства соціальної політики України, кожна
5 жінка в Україні стикалася з тією чи іншою формою насильства [Кожна 5
жінка в Україні, 2020]. Прибічниками есенціалізму ситуація пояснюється
відповідною чоловічою та жіночою психологією, біологією, вродженістю тих
чи інших характеристик, і ще великою кількістю інших виправдань насилля.
Проте дослідження вказують на вагомість соціальних чинників, що
впливають на вчинення насильства.
Жінки та дівчата знаходяться в особливо вразливому становищі і під час
війни: жінка та її тіло стають так званою «територією для завоювання»
[Насильство щодо жінок, 1999: с. 96]. Сексуальне насильство є дуже
розповсюдженим під час військових конфліктів, злочини сексуального
характеру під час воєн вчинялися завжди. Згідно з доповіддю Всесвітньої
організації охорони здоров’я, зґвалтування як частина бойових дій
здійснювалося у воєнних конфліктах в Кореї, під час Другої Світової війни, в
Бангладеші, а також в озброєних конфліктах у Алжирі, Індії, Індонезії, Ліберії,
Руанді, а у Боснії та Герцеговині під час військового конфлікту з 1992 по 1995
роки, за різними даними, від сексуального насильства постраждало від 10 до
60 тисяч жінок. [World Health Organization, 2002: p. 156]. Ці дані отримали
підтвердження і у результатах дослідження Гарвардської школи імені Кеннеді
та Інституту досліджень проблем світу в Осло. Так, на момент проведення
дослідження у 2014 році, отримана інформація свідчила про те, що протягом
останніх 20 років сексуальне насильство в збройних конфліктах вчинялося у
57% з проаналізованих воєн, а страждало від нього усе цивільне населення:
чоловіки, жінки, дівчата, хлопчики [Cohen, 2014: pp. 118-128]. Сексуальне
насильство на війні дійсно може сприйматися «побічним ефектом», чимось
неминучим у воєнний період, через негативний досвід великої кількості країн,
проте живучи в 2022 році, в цивілізованій країні, і воюючи із варварами, ми
зіштовхуємося із численними фактами звіриного поводження військових із
цивільним населенням в українських містах та селах. Сексуальне насильство
– один із сотень злочинів, скоєних на території України військовими РФ, одна
із тисяч різновидів зброї, яку вони застосовують проти цивільного населення.
Так, після звільнення Київської області від окупантів, стало відомо про сотні
випадків зґвалтування місцевого цивільного населення солдатами рф
[Satellite images show, 2022]. І ці цифри можуть бути лише вершиною
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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айсбергу, справжню кількість постраждалих від загарбників встановити буде
важко, адже не усі жертви приймають рішення звернутися за допомогою. До
речі, однією із характерних особливостей для сексуального насильства є саме
факт «невидимого злочину», оскільки з тих чи інших причин (почуття
сорому, своєї провини тощо) жертва може не захотіти розповідати комусь що
з нею сталося. Злочини сексуального характеру на війні є злочинами,
достатньо важкими для розкриття, адже необхідно довести факт скоєння
насильства та знайти людину, яка його скоїла, а також притягнути її до
відповідальності.
Міжнародне гуманітарне право [Міжнародне гуманітарне право, 2016]
та право прав людини категорично забороняють будь-які прояви
сексуального насильства у будь-який період часу: мирного або військового,
засуджують сексуальне насильство і передбачають індивідуальну
кримінальну відповідальність за скоєний злочин. Також, згідно з
Міжнародним правом сексуальне насильство на війні вважається формою
геноциду, тому його необхідно розглядати в судовому порядку як порушення
Женевської конвенції: конвенція, що стосується захисту жертв міжнародних
озброєних конфліктів забороняє: «в будь-який час і в будь-якому місці <...>
наругу над людською гідністю, зокрема принизливе та образливе ставлення,
згвалтування, примус до проституції або непристойне посягання у будь-якій
формі» [Женевські конвенції, 1949].
Здебільшого, жертвами сексуального насильства на війні стають жінки і
дівчата, проте у світовому досвіді, а також у війні росії проти України, є
випадки, коли жертвами стали чоловіки і хлопці, люди похилого віку, діти та
немовлята. Тут варто наголосити на інтерпретації застосування насильства у
гендерній теорії. Так, американська феміністка та активістка Сьюзен
Браунміллер обґрунтовувала тезу, що насилля – це не результат прояву
«природньої та неконтрольованої чоловічої сексуальної пристрасті» – це
злочин, який мотивується прагненням до приниження, контролю над
жертвою, це «злочин влади та агресії однієї статі по відношенню до іншої»
[Brownmiller, 1975]. Таким чином, сексуальне насильство на війні
відрізняється надзвичайною жорстокістю, адже воно пов’язане саме із
бажанням продемонструвати владу та домінування над жертвою.
Фактам скоєння сексуального насильства на війні може передувати
багато різних причин та мотивів, якщо звичайно ці звірства можна
намагатися якось пояснити та обґрунтувати. Так, наприклад, жертвами
можуть стати представники певної етнічної групи, представники окремих
верств населення, жителі, які демонструють своє вороже ставлення до
окупантів тощо.
Тут варто наголосити також і на культурних упередженнях,
найвагомішими з яких у даному контексті є гендерні стереотипи, навішування
ярликів та очікувань, сталі схематичні уявлення щодо поведінки
представників того чи іншого гендеру. Основними елементами чоловічої
гендерної ролі вважаються саме домінування, мужність, сила, агресія,
емоційність, роль «годувальника», а жіночого гендеру навпаки – слабкість,
слухняність, непорочність, ніжність, підпорядкування, стан жертви тощо
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[Кісь, 2007: с. 221 – 241]. Соціальні норми та очікування щодо поведінки та
прагнення успішності чоловіків в патріархатних суспільствах є обмеженими
та суворими, так звані ідеали маскулінності часто бувають недосяжними для
більшості чоловіків [Бурейчак, 2011: с. 79 – 94]. Як наслідок, чоловіки будьякою ціною прагнуть наблизитися до бажаного «ідеалу» справжнього
чоловіка, прагнуть бути наділеними саме тими характеристиками, які
притаманні нормативній моделі гегемонної маскулінності. Проте, у випадку
невідповідності «стандартам», чоловік може відчувати певну тривогу, в
результаті чого це призводить до спричинення компенсаторної активності. Її
прояв спрямований як на себе, так і на оточення. Таким чином, на війні
чоловіки проявляють та виплескують ту агресію, яка компенсує їх
«недостатню маскулінність» в інших сферах життя. Канадський теоретик, що
просуває в маси ідею гендерної рівності, Майкл Кауфман розглядає
насильство як елемент чоловічої гендерної ролі. Він вводить термін «тріада
чоловічого насильства», що в його інтерпретації означає насильство проти
жінок, чоловіків та проти самих себе. Також науковець називає агресію одним
із токсичних проявів маскулінності [Кауфман, 2007].
В деяких випадках сексуальне насильство використовується як частина
тактики під час війни, що може мати на меті різні варіанти розвитку подій.
Сексуальне насильство як стратегія досягнення військових цілей може
набувати масового характеру, що є геноцидом [Міжнародний протокол із
документування, 2017]. Наприклад, застосування сексуального насильства
може стати розмиванням або знищенням етнічної групи шляхом примусової
вагітності жінок. Жінок та дівчат можуть насильно утримувати та ґвалтувати
їх допоки вони не завагітніють. У Боснії та Герцеговині для цього були
спеціально створені так звані «табори ґвалтування», де жінок катували та
тримали їх у сексуальному рабстві. Також скоєння сексуальних злочинів на
війні може мати на меті залякування та послаблення й погіршення
морального стану місцевого населення задля змушення переселення
місцевих, що в результаті дасть вільну територію, яку можна заселити
«своїми» людьми у полишені вільні будинки [Насильство щодо жінок, 1999:
с. 96]. Жінки, над якими вчиняється сексуальне насильство, можуть бути
використані також і для отримання необхідної локальної інформації. Так,
Нобелівська жіноча ініціатива наводить дані про зґвалтування жінок на війні
для того, щоб дізнатися, наприклад, де знаходяться таємні склади із зброєю,
позиції армії-супротивника, інформацію про військовослужбовців тощо.
Також, під час деяких військових конфліктів усі солдати мали вчинити певну
протиправну дію, зокрема ґвалтування, як «обряд посвячення» в ряди армії,
а також задля зміцнення зв’язку всередині армії, роти, бригади, підрозділу
тощо, для підвищення бойового та командного духу [War on Women, 2011: p.
12]. Для цього також може практикуватися групове зґвалтування, таким
чином у солдат знижується почуття відповідальності за скоєний злочин, адже
усі солдати-злочинці стають приналежними до великої групи людей і провина
нібито ділиться на n-кількість людей, а у жертви зменшуються шанси на
впізнання та запам’ятовування облич, притягнення до відповідальності
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злочинців. Отже, загальна атмосфера безкарності та свобода до скоєння
абсолютно будь-яких дій породжує жахливі випадки зґвалтування та інших
форм прояву сексуального насильства. Ще одним мотивом скоєння
сексуального насильства на війні може бути спроба вплинути на певних людей
(посадовців, військовослужбовців, активістів, волонтерів) через їхніх родичів,
їхню сім’ю, близьких людей. Члени родини «потрібної» людини можуть стати
жертвою наруги або сексуального насильства з боку армії-ворога для
морального натиску, що в кінцевій меті може нести за собою здачу зброї
окремої бригади, або як мінімум занепад бойового духу солдатів, страх за своїх
рідних.
Сексуальне насильство у будь-якому своєму прояві має надзвичайно
негативні та серйозні наслідки для жертви: як для фізичного, так і для
ментального її здоров’я. Постраждала людина може набути синдром
імунодефіциту (СНІД), вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), а також захворіти
на багато інших інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом при
незахищеному контакті. Жінки після зґвалтування можуть отримати
небажану вагітність, викидень, гінекологічні розлади, численні травми, які
можуть призвести до смерті, інвалідності, безпліддя. Чоловіки, що
постраждали від сексуального насильства можуть отримати ректальні
ушкодження, атрофію статевих органів, хронічні болі [Міжнародний
протокол із документування, 2017: с. 25]. Окрім того, після пережитого жаху,
жертва переживає шок, стрес, депресію, і потребує психологічного
обстеження і допомоги спеціалістів. Також після сексуального насильства
страждає не лише жертва, а й її родина та близькі постраждалої людини, адже
вони також отримують психологічну травму та відчувають почуття провини,
що не змогли вберегти та допомогти члену своєї родини. Сексуальне
насильство також має і серйозні соціально-економічні наслідки для жертви,
адже часто люди, що пережили насильство страждають від стигматизації та
маргіналізації. Як наслідок, люди, що стали жертвами сексуального
насильства можуть стати ізольованими від суспільства, їхні стосунки із
партнерами
можуть
обірватися,
жінки
можуть
відчувати
себе
«заплямованими», збезчещеними, чоловіки ж у свою чергу можуть відчувати
«недостатню маскулінність». Також, у сім’ях людей, що пережили сексуальне
насильство часто існує підвищена ймовірність домашнього насильства.
Таким чином, сексуальне насильство не є новим явищем у світовій, та
українській історії: як у мирний, так і у військовий час. Воно спричиняє
глибокий дестабілізуючий ефект на жертву, її оточення, громаду, місто,
країну. Світова спільнота: міжнародні суди, уповноважені з прав людини,
правоохоронці, усі члени суспільства мають використовувати усі можливі й
неможливі інструменти влади та шляхи розповсюдження інформації про
факти скоєння злочинів, щоб зупинити насильство, покарати злочинців і
допомогти постраждалим.
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Актуальні події в Україні змушують соціологів досліджувати феномен
сексуальності в обставинах сексуального насилля, як одного з інструментів
ведення воєнних дій проти українського населення. В сучасному українському
суспільстві в стані військових дій актуалізувалися проблеми сексуального
характеру по відношенню до жінок, та дітей, а саме – сексуальне насилля та
сексуальне домагання зі сторони окупантів. Новими викликами сучасності
стали також численні випадки торгівлі людьми в масовому хаосі біженства,
домагання в бомбосховищах, фізичне насильство, приниження і знущання
над чоловіками, жінками і дітьми та ряд інших воєнних злочинів
сексуального характеру, скоєних під час повномасштабного вторгнення РФ на
територію України. Сексуальне насилля – це засіб війни, що є прямим
порушенням Женевської конвенції, яка гарантує норми гуманної поведінки
на міжнародному рівні під час війни. Ці випадки військових злочинів є
проявом сценаріїв сексуальності російського суспільства, вихованого на
патріархальних засадах.
В українському суспільстві існувала і продовжує існувати певна
табуйованість сфери сексуального життя. Цю тему не прийнято обговорювати,
вона рідко підіймається в публічному дискурсі, відповідно – брак інформації
щодо сексуальності впливає на поведінку українців та українок, на життя,
сексуальні стосунки між людьми – збільшуючи ризики насильства та інших
неприйнятних наслідків. Це вагома частина суспільного життя, однак в
нашому суспільстві їй не надається відповідної цінності, вона перебуває у
маргіналізованому стані, її продовжують замовчувати та ігнорувати. Цей
сегмент досліджень є маловивченим як в соціології, так і суміжних
дисциплінах.
Проте за останні роки українське суспільство поступово стає більш
відкритим та більш освіченим щодо тематики сексуальності. За даними
дослідження сексуальної поведінки та поглядів українців у довоєнний період,
в 2021 році: «Обговорення сексу наразі виходить за межі інтимної практики:
51% респондентів зазначають, що їм не соромно розмовляти про секс
публічно. Переважна більшість обговорює зі своїми сексуальними
партнерами те, що їм не сподобалося під час сексу (68%), а також секс загалом
та особисті сексуальні фантазії (62%). Важливо відмітити, що серед сексуально
задоволених значуще вищий відсоток тих, хто може вільно розмовляти про
секс та сексуальні фантазії з партнером (70%, порівнюючи з 50% серед
сексуально незадоволених)» [Дослідження сексуальної поведінки…, 2021].
Можливість відкрито обговорювати тему сексуальності, розуміння власної
студентка 1 року навчання PhD програми факультету соціології, Київський національний
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тілесності та загалом володіння сексуальною лексикою – впливає на сучасне
«не замовчування» сексуального насильства в суспільстві.
Соціально-конструктивіський підхід у дослідженні сексуальності –
звертає увагу на те, що сексуальність – соціально детерміноване явище, а не
біологічне. «Сексуальність – це соціальний конструкт, що діє в межах влади,
а не просто ряд біологічних впливів» [Фуко, 1996]. «Як будь-яка вагома
частина особистого та суспільного життя – сексуальність завжди піддавалась
соціальному контролю та була важливим аспектом соціалізації дітей та
підлітків» [Кон, 2011]. В соціології існує чимало підходів до вивчання
сексуальності, зокрема – в межах соціально-конструктивістського підходу
розроблена теорія сценаріїв сексуальності.
За широким визначенням, сценарії сексуальності – це культурно та
соціально детерміновані приписи, зразки поведінки, якими керуються
індивіди у своєму сексуальному житті, часто – на підсвідомому рівні. Дане
поняття часто співвідносять з «планом», «схемою» або ж «скриптом» щодо
поведінки та уявлень відносно власної сексуальності та загалом – сексуальних
відносин, як важливої сфери життя. Теорія сценаріїв сексуальності виявляє
особливості щодо поведінки та уявлень про сексуальне життя в процесі
сексуальної соціалізації індивідів.
Сценарії сексуальності визначають, «з ким люди мають сексуальні
відносини, коли, де і що вони мають робити, як носії сексуальності»
[Тьомкіна, 2002]. Якщо адаптувати дане твердження до сучасних умов
військового стану, можемо зробити припущення, що сексуальне насильство,
здійснене по відношенню до українських жінок – теж вияв сценаріїв
сексуальності російського суспільства. Враховуючи той факт, які сценарії
сексуальності
транслює
російська
культура,
фундаментована
на
патріархальних засадах, сам акт і процес ґвалтування – в деякому сенсі
сприймається окупантами як трофей, винагорода. Крім того, це форма
публічної демонстрація власної домінуючої позиції та панування за рахунок
використання фізичної сили та знущань. До того ж, такий сценарій
сексуальності наявний не тільки в мілітарних утвореннях – а й в суспільстві
загалом, на приклад, візьмемо до уваги відомий випадок з перехоплення
телефонної розмови російського військового з його дружиною: «насилуй
украинских женщин, главное – предохраняйся» [Росіянка…, 2022]. Ця
ситуація репрезентує спосіб реалізації сценарію сексуальності «з ким» (свої/
чужі) та «як» можна поводитися, які практики використовувати та як такі дії
сприймати (як нагорода, помста, спосіб знищення).
Тобто сценарії – це, так звані, «регулятори» сексуального життя, що є
наявними в конкретних суспільствах. Адже в різних суспільствах діють різні
культурні норми, відповідно – й уявлення про сексуальну поведінку значно
відрізняються. Сексуальні стандарти не універсальні: в різних етнічних
суспільствах, для різних вікових категорій та гендерних груп вони
відрізняються. Деякі практики можуть бути нормою сексуального життя в
Південній Америці – однак такі ж дії або правила можуть вважатися табу для
індійського суспільства, на приклад. Тому сексуальність вивчається в
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конкретних культурних контекстах та інтерпретується через унікальний
історичний контекст окремого суспільства [Кроулі, 2010]. Таким чином,
сексуальні сценарії несвідомо відтворюються в сексуальних діях конкретних
суспільств по-різному, беручи до уваги норми, правила, цінності, табу та інші
особливості соціальної структури, що транслюються на сферу сексуального
життя.
Проблематика сексуальності як соціально-культурного феномену
ґрунтовно вивчалися науковцями, зокрема в межах теорії соціального
конструктивізму щодо гетеро- та гомосексуальності. Серед широкого кола
дослідників та дослідниць варто відзначити У. Ганьона і Дж. Саймона –
американських дослідників, які розробили фундамент теорії сценаріїв
сексуальності на початку 70-тих років XX століття. Науковці активно
полемізували з представниками біологічного детермінізму. Дослідники
відстоювали точку зору про те, що стать – існує «у формі сценарію» і
сексуальність загалом – це не просто тілесний та біологічний прояв, а форми
поведінки, які індивіди засвоюють в рамках соціуму зі своїм соціальним
значенням – поняттями норми і табу. Сценарії – це соціальні приписи, яким
слідують члени суспільства, не завжди усвідомлюючи їх [Gagnon, Simon,
1987].
Сексуальність притаманна не тілу, а правилам культури і соціальної
структури суспільства. Розглянемо три рівня сценаріїв сексуальності, які
пропонують У. Ганьон і Дж. Саймон.
Культурний сценарій – цей макросценарій демонструє в загальних
рисах норми сексуального життя, задає ціннісні детермінанти та контроль
сексуальної поведінки конкретного суспільства. Культурний сценарій
представляє собою так звану «інструкцію» очікуваної поведінки та організації
сексуального життя суспільством, орієнтуючись на поняття норми та
заборони, ціннісних детермінант. На цьому рівні вагому роль в сексуальній
соціалізації суспільства займають ЗМІ – і те, які знання про секс вони
транслюють та яке значення йому надають.
Міжособистісний сценарій – демонструє сенс сексуальних відносин з
конкретними партнерами в конкретних ситуаціях, в яких реалізуються
соціальні норми, котрі транслює культура. Цей сценарій виявляє зразки
поведінки та взаємодії індивіда з іншими людьми. Такі зразки дають
уявлення про те, як діяти в конкретних сексуальних ситуаціях.
Міжособистісний сценарій є зв’язковою ланкою між нормами та цінностями
суспільства та індивідуальними преференціями щодо сексуальної поведінки.
Індивідуальний сценарій – демонструє особисті уявлення, еротичні
мотиви та очікування, ставлення до сексуального життя загалом. Сценарій
фіксує також внутрішні установки та уявлення про власну сексуальність та
бажану форму взаємодії з партнером. Цей сценарій – індивідуального рівня
проявів сексуальності та сексуальної поведінки, однак він не апелює до
біологічних мотивів і потреб, а також, як і два попередні сценарії –
конструюється під впливом культурних зразків суспільства.
Таким чином конструювання сценаріїв сексуальності відбувається під
впливом соціокультурних чинників протягом процесу сексуальної соціалізації
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індивідів. Значну роль в даному процесі відіграє співвідношення понять
«норми і табу», що є характерними для кожного окремого суспільства.
Загалом – теорія сценаріїв сексуальності апелює до вивчення феномену
сексуальності, як явища, що є підконтрольним культурному контексту, а
сексуальна поведінка розглядається як така, що конструюється у соціальній
взаємодії на основі ціннісних детермінант суспільства.
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Чоловіки та війна. Ці слова наштовхують на асоціації, що вкоренилися з
плином часу, історії та розвитку суспільств. З архаїчних часів образ чоловікавоїна домінує у піснях, віршах, баладах, а згодом починає досліджуватись та
описуватись дослідниками, зокрема соціологами. Завдяки чоловічим рухам та
активізацією досліджень у галузі гендерних студій особлива увага починає
присвячуватися чоловікам як індивідам, що є носіями прав. І сьогодні, у 2022
році, як ніколи раніше тема чоловіків у війні актуалізується з
повномасштабним вторгненням країни-агресора Росії в Україну.
Актуальність цієї тематики пов’язана з її онтологічним аспектом та
початком військових дій в Україні у 2014 році та їх посиленням у 2022. Згідно
з чисельними дослідженнями у цей період укорінився та набув домінування
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саме гегемонний образ маскулінності, де чоловік зображений виключно як
сильний, мужній та войовничий, коли під тиском пригнічення знаходяться
чоловіки, котрі не відповідають вищезазначеним «нормам» та очікуванням
[Хрустальова, 2014: с. 307—308]. Такі чоловіки підпадають не лише під
категорії гегемонії та субординації, але й піддаються жорсткій маргіналізації.
Якраз така маргіналізація чоловіків діє інтерсекційно, переплітаючи
маскулінність з етнічними, класовими, расовими та іншими маркерами
соціального поділу і створює ієрархію всередині субординованих груп.
Маргіналізуються ті чоловіки, для яких характерний брак ресурсів та влади в
контексті її глобального та локального розподілу, тож вивчення даної
тематики є надзвичайно актуальним з погляду на сучасні трансформації та
поточний стан справ у країні. Шляхом аналітичного огляду та інтерсекційного
аналізу ми принаймні зробимо перший крок у розумінні того, які існують
привілейовані та пригнічені системи маскулінності та їхні аспекти в контексті
російсько-української війни.
Ідея гегемонної маскулінності була вперше використана у вісімдесятих
роках минулого століття австралійською соціологинею Рейвін Коннелл. Її
піонерський внесок у дослідження маскулінності полягає в тому, що вона
однією із перших виділила й почала вивчати «різні маскулінності», тобто
ієрархічність й пригнічення всередині груп самих чоловіків [Connell &
Messerschmidt, 2005: с. 833].
Гегемонна маскулінність містить у собі систему нерівності, що полягає у
підпорядкованості слабших, «немаскулінних» категорій чоловіків сильним,
«справжнім» чоловікам, які підпадають під категорію домінуючої —
гегемонної — маскулінності. Дотичне уявлення про гетеронормативність
підсилюється завдяки поширенню гомофобії, що полягає у негативних
установках та різко негативному ставленню до гомосексуальності.
Ба більше, поряд з множиною нерівностей між чоловіками існують так
звані привілеї гегемонної маскулінності, якими користуються чоловіки, що
перебувають на вершині, котрі Коннелл називає «патріархатними
дивідендами». Утім, аби користуватись такими перевагами, чоловікам
доводиться розраховуватися за панівне перебування, і звідси виникає криза
маскулінності, яка полягає у тому, що не всі чоловіки можуть і/ або хочуть
відповідати домінуючим нормам.
Варто зазначити, що вивченням чоловіків та образу маскулінності в
Україні з 2014 року приділяється неабияка увага. Наприклад, це
підкреслюється у всезагальному огляді Тамари Марценюк «Гендер і нація в
українському суспільстві: маскулінності та Євромайдан 2013-2014»
[Марценюк, 2015]. Вважаємо цей огляд початковою точкою дослідження
чоловіків в Україні, котрий окреслює чоловічий образ під час Євромайдану,
що послугував каталізатором російського вторгнення у 2014 році.
Саме події Революції Гідності не тільки заклали початок конструювання
бажаних образів чоловіка, але й дозволили критично переоцінити чоловічі
ролі та маскулінність чоловіків як таку. Тамара Марценюк детально аналізує
концепції «кризи маскулінності», гендерні аспекти національного дискурсу,
концепт «субординованих маскулінностей», а також маскулінності в
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контексті сексуальності з погляду дискурсу революції. Загальним висновком
міркувань авторки є те, що «Євромайдан виявився хорошою нагодою для
чоловіків відтворити нормативні уявлення про маскулінність — героїзм,
патріотизм, мужність...» [Марценюк, 2015, с. 4—9].
З іншого боку, аналізуючи чоловіків та жінок у дискурсі
післямайданного та воєнного часу, дослідниця Анна Гриценко заявляє про
поступову трансформацію гендерної ролі чоловіків: так, норма невтручання
чоловіка в хатнє господарство відходить у минуле — на зміну приходить
взаємоповага та взаємодопомога між статями [Гриценко, 2019].
Водночас опісля перемоги Євромайдану в Україні поширилися не лише
ліберальні рухи, але й консервативні угрупування, які почали чинити
супротив представникам квір-приналежних осіб. Основною діяльністю
контрагентів є традиційні цінності, церковні догми та апеляція до
«природності» виключно гетеронормативних осіб [Щерба, 2020].
Крім того, з 2014 року на тимчасово окупованих територіях України
представники ЛГБТКІ+ зіштовхнулись із новими ризиками. Їх відкрите
існування неухильно оскаржувалося режимом, котрий було встановлено
росією та її маріонетками, тож індивідам, які проживають в Криму та на
Донбасі, доводиться змінити місце проживання. На допомогу приходять квірспілки на кшталт громадської організації «Інсайт», що надають прихисток
ЛГБТКІ+-представникам у інших регіонах України [Блог ГО «Інсайт», 2022].
Цей факт є безумовним засвідченням того, що чоловіки, які не підпадають під
категорію гегемонної маскулінності, як-от не є гетеросексуалами, піддаються
жорсткій дискримінації аж до вимушеної зміни місця проживання або
приховування своєї гендерної та сексуальної приналежності.
Таким чином, дослідники по-різному підходять до окреслення
маскулінності та гендерних чоловічих ролей, утім тенденція щодо ідеалізації
гегемоннної маскулінності все ще зберігається у нашому суспільстві. Аби
підтвердити чи спростувати таку тезу, нами було здійснено інтерсекційний
аналіз, по-перше, чоловіків, які перебувають на верхівці ієрархії, по-друге,
тих, хто опинився на межі пригнічення. Метою аналізу є висновок та
розуміння факту, що чоловіки не є рівними соціально, а контекст війни тільки
підсилює нерівність поміж різними чоловіками.
При вивченні класичної інтерсекційності можемо побачити на лінії
перетинів вкрай різні площини: від статі до раси; від раси до гендеру; від
гендеру до віку; до класової приналежності; до походження індивіда;
фізичних можливостей чи неможливостей тощо. І паралельно з цим на
вершині привілейованості помічаємо осіб з найбільшим капіталом; що
відповідають категорії гетеронормативності; працюють у сфері бізнесу;
світлошкірих; індивідів, що є громадянами держави, на території якої
проживають, а також є здоровими. Хто не підпадає під ці категорії — виходить
за межі привілейованості та може в тій чи іншій мірі піддаватись
пригніченням.
Цікавим є випадок Василя Штефка — індивіда з обмеженими
можливостями (цебто в класичному інтерсекційному підході чоловік
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перебуває поза лавою привілейованих) — відмінність якого трансформується
у перевагу, оскільки він вирішив піти до лав збройних сил та захищати країну
[Ляпіна, 2022]. Його силою духу та мужністю надихаються та ставлять за
бажане. Це доводять і чисельні коментарі під репортажем, у яких
прослідковуються елементи гегемонної маскулінності: «Василь Штефко
настоящий мужчина» тощо. Завдяки втіленню очікуваних «чоловічих» дій –
Василь підноситься в очах суспільства, навіть маючи традиційно пригнічене
положення через інвалідність. Війна у даному кейсі стає тригером, а вираз
любові до власної Батьківщини у формі виконання традиційно чоловічий
функцій та ролей – ключовим фактором привілейованості у суспільстві.
Іншим перехрестям нашого інтерсекційного аналізу образу чоловіка під
час російсько-української війни виступають сексуальна орієнтація та гендерна
ідентичність індивіда. На жаль, незважаючи на модернізаційні процеси, що їх
досягнула Україна внаслідок перемоги Революції Гідності й вибору
суспільством євроатлантичного шляху розвитку держави, як-от:
пропагування й імплементація цінностей толерантності, терпимості, поваги
до прав та думок інших громадян тощо, ставлення українського соціуму до
ЛГБТКІ+ досі є досить критичним. Особливо гостро це проявляється у
традиційно консервативних соціальних інститутах, зокрема армії. Болючим
та несправедливим є уявлення, що ЛГБТКІ+ на фронті немає, оскільки такий
стереотип легко спростовується камінг-аутами військовослужбовців.
Так, через упереджене ставлення до представників ЛГБТКІ+ багато хто
з воїнів ЗСУ під час служби та навіть після неї вимушені приховувати свою
сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність від побратимів, побоюючись
негативних наслідків для себе, що може зазнавати різних форм
дискримінації: від погіршення відносин з іншими військовослужбовцями,
котрі з якихось причин не приймають індивіда таким, яким він є, та цькування
до прямого застосування фізичного насилля [Савчук, 2018].
Це підкріплюється кейсом солдата Віктора Пилипенка, члена ЛГБТКІ+спільноти, який розповідає про власний досвід того, як йому вдалося
здійснити успішний камінг-аут, а також історії чоловіків-військовослужбовців
зі схожими долями. Чоловіки розповідають, що опублікування власної
сексуальної орієнтації не лише не спричинило стигматизації, а — радше
навпаки — чоловікам стало легше працювати та перебувати у середовищі своїх
побратимів. Проте прослідковується сутнісна особливість — це помітно у
розповідях усіх чоловіків: якщо вузьке середовище й здатне сприймати
нетрадиційну орієнтацію своїх членів як таку, то, зазначає Віктор, далеко не
все суспільство спроможне на це [Бердник, 2021].
Це суперечливе ставлення підкреслюється в публікації «Об’єднані проти
насильства. Становище ЛГБТ+ в Україні у 2021 році» правозахисного ЛГБТ
Центру «Наш світ». У звіті подано випадки, де наведено приклади
толерування або — навпаки — супротиву діяльності ЛГБТКІ+-організацій, а
також надані рекомендації щодо покращення ситуації в Україні. Висновком
дослідників є визнання руху України в напрямку толерування «інакшості»,
утім все ще зазнавання жорсткого опору з боку консервативних груп, котрі
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пропагують виключно традиційні цінності в їх есенціалістському баченні
[Об’єднані проти насильства, 2022: с. 48—52].
У підсумку варто зазначити декілька основних пунктів. По-перше, ця
робота спрямована не на критику чоловіків, що виконують традиційно
чоловічі ролі та функції — вона має на меті боротьбу зі шкідливими
упередженнями та пригніченням тих, хто з певних причин (як об’єктивних,
так і суб’єктивних) не може відповідати високим заданим суспільством
стандартам образу чоловіка. По-друге, ця робота є за своєю сутністю доволі
експериментальною, оскільки використовує інтерсекційний аналіз у досить
неортодоксальних контекстах: якщо класична теорія перетину спрямована на
комбінування гендеру (передусім жінок), раси та класу, то в наших обставинах
дослідження скеровано на чоловіків (як статі) та їхню сексуальну орієнтацію
й гендерну ідентичність.
По-третє, суспільно бажаний «домінантний» образ чоловіка набув
неабиякого поширення під час Революції Гідності та початку російськоукраїнської війни. Тривалість конфлікту дозволила цьому соціально
схвалюваному образу чітко закріпитися у суспільному житті держави. Почетверте, контекст війни парадоксальним чином викривлює класичні для
інтерсекційного аналізу положення: певні дискриміновані групи (наприклад,
чоловіки з обмеженими можливостями або похилого віку), беручи на себе
задачі та ролі «зразкового» чоловіка, здатні принаймні символічно здолати
своє пригноблене становище, вивернути його назовні.
По-п’яте, таке переінакшення можливо не завжди: найбільш пригнічені
групи чоловіків, як-от членів ЛГБТКІ+-спільноти, навіть при належності до
«груп домінування» все одно залишаються під постійною загрозою. Таким
чином, можна казати про існування певної межі всередині дискримінованих
груп, де одна їхня частина здатна щонайменше умовно стати відповідати
бажаному образу чоловіка, а інша — навіть при повній відповідності цьому
взірцю, опріч окремої девіації — ні. Темою наступного дослідження могло би
стати встановлення й вивчення таких кордонів, а також, певна річ, шляхів
подолання пригноблення маргіналізованих груп.
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Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або так звана «декретна
відпустка» – не є чимось незвичним для українців. На сучасній території
України право на неї жінки мають уже понад століття. Оскільки поняття
«відпустки» невід’ємно пов’язане з працевлаштуванням, то логічно випливає,
що питання декретних відпусток почало бути актуальним після того, як частка
жінок на офіційному ринку праці почала збільшуватися.
З 1917 року Радянським Союзом була обрана політика на залучення
держави до сімейних питань. Для цього створили нове законодавство, що
включало в себе, серед іншого, декрет «О пособии по беременности и родам»
[Goldman, 1993]. Термін декретної відпустки варіювався від трьох до шести
місяців, а після 1970-их років був подовжений до півтора року. Щодо світового
досвіду, то різноманітні закони по захисту материнства почали прийматися у
Німеччині з 1927-го року, у Франції – з 1946-го, у Скандинавських країнах – з
1963-го.
Відносну «першість» Радянського союзу у цьому питанні можна
пояснити ідеологічним впливом на зміну у сприйнятті головної ролі жінки у
суспільстві – від матері до працівниці. Оскільки на той час на порядку денному
стояло збільшення робочої сили включно за рахунок активного залучення до
цього жінок [Wesolowskі&Ferranini, 2012]. Після розпаду Радянського Союзу у
1991 році різкої зміни курсу в український сімейній політиці не було. Україна
продовжує дотримуватися еспліцитної моделі сімейної політики, тобто такої,
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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що містить чітко прописані заходи, спрямовані конкретно на сім’ю, її
соціальний захист і підтримку [Алєксєєнко, 2018].
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами в Україні надавалась жінкам
за 10 тижнів до та 8 тижнів після пологів. Подвійних відпусток для обох
батьків або оплачуваних відпусток для чоловіків не передбачалося. Тривалий
час в законодавстві існували законодавчі прогалини, які ускладнювали
можливість перебування батька у декретній відпустці по догляду за дитиною.
За результатами опитувань Фонду ООН у галузі народонаселення за 2019 рік
– 60% українських працівників були переконані, що чоловік повинен
забезпечувати родину, а жінка має піклуватися про дітей [Герасименко, 2019].
У 2014 році Міжнародна організація праці переглянула політику
відпустки по догляду за дитиною в 185 країнах і виявила, що в усіх країнах,
крім Папуа-Нової Гвінеї, є закони, які передбачають певну форму відпустки
по догляду за дитиною. Однак лише 79 країн світу на законодавчому рівні
затвердили право на відпустку по догляду за дитиною для батька [Maternity
and paternity…, 2014] (див. Рис.1). Україна приєдналася до цього списку 15
березня 2021 року, коли було прийнято Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей
матері та батька у догляді за дитиною”, який надає право на одноразову
оплачувану відпустку при народжені дитини тривалістю до 14 календарних
днів. За рахунок цього вдалося: усунути прогалини у законодавстві і
забезпечити рівні можливості для обох батьків, створити передумови для
посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального
батьківства, зробити прогресивний крок і наблизитися до європейський
стандартів сімейної політики та розвитку країни, як європейської держави.

Рисунок 1. Країни, які надають відпустку при народжені дитини для батька, 2013
Джерело: Working Conditions Laws Database – Maternity Protection

Запровадження такого права – є тенденцією 21 століття. Соціологами
спостерігається збільшення інтересу чоловіків до активної залученості в
догляді за дітьми [Marsiglio&Roy, 2012]. В історичному розрізі батько довгий
час був головним годувальником. Їх взаємодія з дітьми була не такою частою
і зазвичай вони спеціалізувалися в іграх, в той час, як матері спеціалізувалися
ще й в догляді та піклуванні. Соціальний психолог Олег Покальчук вважає,
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що нинішній тренд виправляє дисбаланс 60-річної давності: під час Другої
світової війни загинуло багато чоловіків і виховання дітей лягло на плечі
виключно жінок, а наразі цей перекіс усувається [Покальчук, 2012].
Кандидатка філософських наук Катерина Качур вбачає рушійною силою в
зміні вектору ролі батька – жінок, а саме: через збільшення їх соціальної
активності, виступів проти гендерної стереотипізації, руйнування традицій
[Качур, 2016].
Науковиці С. Банчевсткі та Б. Парк починають виділяти категорію
«нового батька» («new father»). За теорією соціальних ролей, коли чоловіки
почнуть виконувати більш традиційно материнські ролі їх роль відповідно
почне реконструюватися.
В Колорадському університеті у Боулдері ними було проведено
дослідження під назвою: «’Новий батько’: динамічний стереотип батька»
[Banchefsky&Park,
2015].
Респондентам
пропонували
уявити
середньостатистичну матір і батька у сучасності (2009), у якомусь
конкретному році в минулому (1950) або у конкретному році в майбутньому
(2050). Результати показали, що очікується, що ролі батька і матері почнуть
ставати більш схожими. При чому, чоловічі ролі будуть активно запозичувати
материнські характеристики, але помітного зворотного процесу у жінок не
очікується.
В Україні існує затверджена Концепція Державної сімейної політики
[Закон України “Про внесення змін…, 2014]. У цьому документі прописана
стратегія з пріоритетними напрямками розвитку до яких включена і
паритетна рівновага та партнерство між жінками і чоловіками в усіх сферах
життя. Однак приклад декретних відпусток ілюструє, що на законодавчому
рівні у чоловіків і жінок в Україні відсутні рівні права щодо цього питання.
Соціологи визначають нуклеарну сім’ю, як групу до якої належать батько,
мати та їх діти, тобто нуклеарна сім’я утворюється з появою первістка. І при
наявній нерівності на цьому початковому етапі, який є вирішальним у
формуванні подальшої динаміки, побудова стосунків з «паритетною
рівновагою і партнерством» ускладнюється.
В традиційній український сім’ї функції батька складалися з:
фінансового утримання сім’ї, юридичного представлення, вихованні
здебільшого хлопців, при досягнені ними працездатного віку, а матері
займалися домом і всебічним піклуванням про дітей з народження. Однак
варто зазначити, що часто роль лідера в сім’ї брав на себе той, хто мав більше
лідерських якостей, тобто це можна розцінювати, як «демократичну
спрямованість традиційної української родини на дотримання рівності
взаємин, що характеризуються однаковою участю чоловіка й дружини»
[Лук’яненко, 2004].
Протягом лютого у 2020 році соціологічною групою Рейтинг було
проведено дослідження під назвою «Роль жінок в українському суспільстві»
[Роль жінок…, 2020]. Результати показали, що серед опитаних головування у
сім’ї покладається на чоловіка у 39% респондентів, на жінку – 29%, цю роль
розділяють порівну – 29%. Жінки частіше виконують домашні обов’язки та
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займаються вихованням дітей, але в порівнянні з даними за 2015 рік можна
стверджувати про тенденцію до розподілення цих обов’язків.

Рисунок 2. Розподіл обов’язків: динаміка
Джерело: Соціологічна група «Рейтинг»

Однак, незважаючи на історичні передумови для руху до рівності статей,
ухвалення низки законів, позитивної динаміки у розподілі обов’язків, світової
тенденції, тощо, абсолютна більшість опитаних погодилися з твердженнями,
що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю (83%) та, що
найважливіше завдання чоловіка – це заробіток грошей (75%) (див. Рис.2).
Не останньою причиною, яка впливає на такий стан справ, можна
розглядати гендерний розрив в оплаті праці в Україні. У 2007-ому році він
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становив 27,1%, у 2014-ому – 23,7% і станом на перший квартал 2021-го жінки
отримують на 18% меншу середньомісячну заробітну платню ніж чоловіки за
даними Державної служби статистики України. В контексті декретних
відпусток по догляду за дитиною це стає ще одним фактором для прийняття
рішення. Батько і мати, обираючи найоптимальніший варіант, враховують
особисті преференції, традиції суспільства і фінансовий аспект. Так як
чоловіки заробляють більше, це може ставати виправданням або
вимушеністю для того, щоб їм продовжувати працювати і забезпечувати
сім’ю, а жінці йти у декретну відпустку.
У книжці «Pregnant Then Screwed» британська активістка за права жінок
Джоелі Брірлі на прикладі Швеції показує, як практика поділу декретної
відпустки по догляду за дитиною між обома батьками впливає на скорочення
гендерного розриву в оплаті праці [Brearley, 2021]. «Аргумент про те, що
матері є природними вихователями, абсолютно необґрунтований науковими
дослідженнями», — пише Брірлі. «Жінки виконують важку роботу,
виношуючи дитину та народжуючи, а деякі жінки годують грудьми, але крім
цього обидві статі так само здатні доглядати за немовлятами і дітьми»
[Brearley, 2021].
Саме Швеція була першою країною, яка почала на державному рівні
залучати чоловіків до активнішої участі у догляді за дітьми. В 1970-их роках
була представлена програма метою якої було показати суспільству, що
можливо виконувати традиційно материнські обов’язки не втрачаючи
маскулінності. Обом батькам дозволили брати відпустку для догляду за
дітьми. Спочатку ця відпустка становила шість місяців, але з часом
подовжувалася. Зараз вона складається з 480 днів оплачуваної відпустки зі
збереженням посади та заробітної платні. Перші два тижні після народження
дитини у відпустку можуть піти обидва батьки одночасно. Розподіл решти
днів є гнучким і може варіюватися в залежності від бажань і потреб матері та
батька. В 1995 і 2002 в два кроки ввели правило, яке полягає у тому, що якщо
один із батьків буде використовувати усі 480 днів відпустки самостійно, то 90
із них оплачуватися не будуть. Це було зроблено задля того, щоб спонукати
обох батьків брати участь у догляді за дітьми, хоча переважно це було
направлено саме на чоловік. Внаслідок цього неофіційно правило має назву
«батьківські місяці» [Wells&Bergner, 2014].
За прикладом Швеції таку політику перейняли й в інших нордичних
країнах та в Фінляндії, а Європа і світ в цілому має тенденцію до реформації
сімейної політики та переосмислення батьківських ролей.
Андреас Коцадам та Хеннінг Фінсераас дослідили зміни у норвезькому
суспільстві після запровадження низки законів направлених на гендерну
рівність в сімейній політиці у 1993 році [Kotsadam&Finseraas, 2011]. Для цього
вони порівнювали сім’ї в яких з’явилася дитина незадовго до реформи і після
її введення. Одна з гіпотез, яка була підтверджена це те, що розподіл роботи
по дому став більш рівномірним і конфлікти на базі цього значно понизилися
у сім’ях, де частину декретної відпустки батько доглядав за дитиною.
Дослідити усі переваги залучення чоловіків до активного батьківства
буде можливо лише з часом. Теоретично, і це уже підтверджується деякими
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дослідженнями, це призведе до покращення атмосфери в середині сім’ї,
відходження від традиційних гендерних ролей і надання більшої свободи
вибору для індивідів, зрівняння ставлення до чоловіків і жінок на робочому
місці, що як наслідок має призвести до однакової середньої зарплатні у
представників обох статей, тощо. Незважаючи на всі переваги, як на
індивідуальному так і на глобальному рівнях імплементування поділу
декретної відпустки між обома батьками, як поширеного явища – це доволі
довгий та складний процес. Він включає в себе зміни в законодавстві і зміни у
світогляді суспільства.
У контексті сімейної політики зараз прийнято рівнятися на
скандинавські країни. Їх успіхи у досягненні гендерної рівності, в порівнянні
з іншими країнами, є безперечно значними. Однак не варто робити поспішні
припущення про те, що їм уже вдалося досягнути усіх поставлених цілей. При
більш глибокому аналізі ми побачимо, що на рівні стратегій, законів, тощо все
дійсно пропрацьовано і готове для використання усіма бажаючими, однак
робота над світоглядом та соціальним дискурсом продовжується.
Кейс стаді про «батьківську квоту» у Норвегії показало, що найдієвішим
способом залучення чоловіків до піклування за дітьми є запровадження
оплачуваної відпустки «використай або втрать» [Sussman, 2018]. З 1992-го по
1997-им частка чоловіків, які скористалися декретною відпусткою через цей
закон зросла з 2,4% до 70%. Так само, після зменшення «батьківської квоти»
у 2014-2018-их роках спостерігалася кореляція між кількістю «використай або
втрать» тижнів оплачуваної відпустки для чоловіків і терміном на який вони
брали відпустку. Тобто ми бачимо, що традиційні гендерні ролі все ще
превалюють навіть у норвезькому суспільстві, але сімейна політика дійсно
може мати суттєвий вплив на це.
Щодо України, то демограф Борис Крімер говорить, що частка чоловіків
у декреті є незначною і на його думку, нещодавні зміни у законодавстві не
будуть мати миттєвого суттєвого впливу, однак «Це – як символ того, що
батько теж залучається до виховання дитини. Можливо, це якось вплине і на
демографічний розвиток країни. Батьки, коли планують народження дитини,
керуються досить широким колом аргументів, на цей вибір впливає багато
різних обставин, чинників. І, коли в цих показниках більше сприятливих
чинників – чим більше доходів, чим більше поєднання доступів до шкільних
закладів, чим більше спільна зайнятість, тим більша ймовірність що батьки
народять своїх бажаних дітей" [Татусі в декреті, 2021].
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З часів Другої світової війни на території Європи не розгорталися
повномасштабні військові вторгнення. Трагічні події 40-х років минулого
століття не дають країнам-учасницям забути жахіття війни, тому вони
превалюють бойові зіткнення. У розвинутому світі уряди навчилися
домовлятися, знаходити «точки тиску» та утримуються від військової агресії.
Подружня пара, яка вивчає геополітику та міжнародні відносини – Джоржд
та Мередіт Фрідман, у книзі «Майбутнє війни: влада, технології та світове
панування Америки у 21 столітті» описує новий вид ведення бойових дій.
Автори стверджують, що військові віддаватимуть перевагу використанню
далекобійної, високоточної зброї: балістичні ракети замінять гіперзвукові
крилаті, а танки, пілотовані літаки та авіаносці вважатимуться застарілим
видом техніки; розвідка відбуватиметься на рівні космічних спостережень.
Джордж прогнозує, що армії вже не будуть багатотисячні, натомість вони
складатимуться з невеликих професіональних підрозділів. Втрат серед
мирного населення буде менше, адже діятиме високотехнологічна зброя
[Friedman, 1998]. Проте варто зважати на реалії. У війні, яка зараз триває на
території України, гинуть тисячі солдат – це значна частина репродуктивного
покоління віком від 18 до 60 років як чоловіків, так і жінок. За умов мирного
життя учасники бойових дій мали б можливість укладення шлюбу, створення
сім’ї та народження дітей.
Метою мого дослідження було з’ясувати зміну шлюбно-сімейних
відносин в умовах сучасної війни на основі порівняння та зіставлення із
шлюбно-сімейною поведінкою в Німеччині часів Другої світової війни.
Шлюб — це історично обумовлена, санкціонована і регульована
суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, що встановлює їх права
і обов'язки один до одного і до дітей та рідних. Під історичним тиском інститут
шлюбу зазнав змін: зменшувалася дискримінація жінки в соціальній сфері,
скорочувалися функцій сім’ї, відбувалося посилення й розширення виховання
[Волович, 2006: с. 742].
У час радикально нових умов суспільство перебуває в динамічному стані.
Безумовно, війна впливає на соціальні інститути, особливо вражає інститут
шлюбу та сім’ї. На це вказує дисфункціональна діяльність: зниження
авторитету соціального інституту або ж пертурбація його ролі. Друга світова
війна залишила свій слід не тільки на країнах-жертвах, а й на країні-агресорі.
Тоталітарний режим Германії вбачав в інституті шлюбу та сім’ї виконання
репродуктивної та фертильної функції. Для нацистів важливо було
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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пропагувати перевагу ідеї шовінізму та продовження роду арійців. Молоді
німкені втрачали коханих, зменшувалися шанси одруження, адже війна
потребувала більше солдатів на фронті. Часом закохані укладали шлюб в
останні хвилини від’їзду чоловіка у військову частину. Рідкісно, проте
траплялися випадки одруження за відсутності одного з партнерів. У
результаті народжувалися діти, які за життя не знали батьківської турботи та
батьків. Сімейного життя як такого не було, воно складалося з лічених днів
відпустки. Трагедією було повідомлення про смерть чоловіка, яке змінювало
життя дівчини. Реакція була різноманітною: вдова могла залишитися вірною
в пам’ять коханого і ніколи більше не мати стосунків. Зі сторони влади родині
загиблого рекомендувалося не давати волю почуттям: відчаю та суму, а
гордитися героїчністю чоловіка. Готовність принести в жертву життя мав
кожен член суспільства. З часом держава тиснула на жінок, щоб вони
замінили чоловіків на фронті. Невдалі намагання влади – підмінити уявлення
про розмежування ролей, – звели до того, що матерям пропагували: «Дім і
сім’я для нашої жінки – це вся Німеччина. Ми всі фронтові солдати!»
[Тимофєєва, 2014].
У довоєнний період Германія мала патріархальний устрій з традиційним
типом сім’ї, тому можна стверджувати, що існував зв’язок між народженням
першої дитини та укладенням шлюбу. З Таблиці 1 бачимо, що середній вік
народження першої дитини істотно не відрізняється для Східної Германії –
22,7 років, для Західної Германії – 23,8 років. Під час війни складно
відслідковувати демографічні показники, тому інформації за період 19411945р.р. немає.
Роки
Східна Німеччина
Західна Німеччина
1939-1941
22,7
23,8
1949-1951
24,8
1951-1953
22,3
1954-1956
27,2
Таблиця 1. Середній вік народження першої дитини в Східній та Західній Німеччині з
урахуванням обох статей

Після капітуляції союзники розділи Германію на Східну та Західну.
Остання ділилася на ще три частини та була під протекторатом США, Великої
Британії та Франції, натомість Східна територія перейшла під владу СРСР.
Попри дефіцит даних середній вік народження першої дитини у Східній
Германії не змінився – 22 роки. У Західної частини помітна динаміка
зростання середнього віку (див. Табл.1). Такі зміни пояснюються низкою
факторів: зміна моделі сім’ї та ставлення до сімейного стану, посилення ролі
жінки в суспільстві, раннє працевлаштування. Після об’єднання Німеччини
спостерігалося поглинання західних цінностей Східною частиною
[Buhr&Huinink, 2015: с. 198, 207-208].
Сучасна українська молодь рідше офіційно затверджує укладення
шлюбу, а середній вік вступу до шлюбу зростає. Про такі зміни свідчить
статистика 1989, 2000 та 2019 роках (див. Табл.2). Середній вік вступу до
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шлюбу жінок підвищився з 25,3 у 1989 році до 26,5 у 2000 р. і 30,1 у 2019 р., у
чоловіків відповідні показники середнього віку зросли з 26,8 до 29,4 і 32,8
років [Слюсар, 2021: с. 99].
Рік
Чоловіки
Жінки
1989
26,8
25,3
2000
29,4
26,5
2019
32,8
30,1
Таблиця 2. Середній вік укладення шлюбу чоловіками та жінками у 1989, 2000, 2019 роках

У постанові № 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах
воєнного стану» від 7 березня 2022 р. Кабінет Міністрів України постановив:
на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу за умови, якщо один із
наречених військовослужбовець, може проводитися відділами державної
реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого
(нареченої) [Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного
стану, 2022]. У війну люди потребують єднання та підтримки. Молодь, яка
відкладала весілля, на початку війни незаплановано укладає шлюб. Цю думку
підтверджує статистика Мінюсту: з початку повномасштабної війни
одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай
[Міністерство юстиції України, 2022]. Укладення шлюбу відбувається як
офлайн, так і онлайн. У новинах з’являються заголовки: «Після звільнення з
полону військовий Валерій, вирішив одружитися зі своєю дівчиною», «У
бомбосховищі в Одеській області зареєстрували шлюб». ЗМІ змальовують цей
процес так: наречені в охайному, світлому одязі, а часом у військовій формі
стоять перед трибуною або ж перед своїми командирами та очікують на
коротку промову. Після затверджують підписами шлюбний договір і на
завершення короткий фуршет. Зазвичай гості – це військові побратими.
Ноухау став дозвіл на одруження онлайн через платформу Zoom. Найчастіше
шлюб фіксується між молодятами, де один за кордоном або перебуває в
«гарячій точці» на передовій. Задля урочистості та спогадів наймають
фотографа, який фіксує церемонію на відео. Запис триває близько 15 хвилин,
який завершується привітаннями рідних.
Існує декілька мотивів укладення шлюбу нетерплячими молодятами в
умовах війни. Передусім це переоцінка цінностей та поглядів. Війна змінює
буденність, яка є найбільш консервативною частиною нашого життя.
Побувавши далеко від дому, під обстрілами, чоловіки усвідомлюють потребу
в створенні сім’ї та потребують затишку й тепла. Інша причина – матеріальна
й більш цинічна. На практиці помітні пари, які жили у незареєстрованому
шлюбі роками, а під час війни вирішили зафіксувати офіційно. Такі пари
страхуються – у разі поранення чи смерті військовослужбовця (чи
військовослужбовиці), адже сім’я отримає статус «родина ветерана» та
матиме щомісячні виплати.
Необхідно звернути увагу на шлюбну динаміку між українцями та
росіянами. У червні 2013 році Київський міжнародний інститут соціології
провів дослідження: «Ставлення населення України до росії та населення
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росії до України». На запитання українцям: «Як Ви загалом зараз ставитеся
до росії?» позитивно відповіли 81% респондентів [Динаміка ставлення
населення…, 2013]. Проте після анексії Криму та вторгнення на територію
Донецької та Луганської областей настрої українців до сусідів змінилися. Про
це свідчить результати опитування, де на ідентичне запитання про ставлення
до росії, лише 48% респондентів відповіло «Добре» [Як змінилося
ставлення…, 2014]. На території України тривалий час укладалися українськоросійські шлюби, особливо це стосувалося прикордонних областей. З 2014
року з початком російської агресії інтернаціональні сім’ї помітно стали
розпадатися. Цю тенденцію Олена Вілкова в інтерв’ю македонському
виданню «Фактор» пов’язує з розходженнями в ідеологічних переконаннях та
небажанням одного з партнерів залишатися на окупованих територіях
[Атанасовска, 2022].
Отже, можна стверджувати, що інститут шлюбу під впливом часу зазнає
змін та трансформується. На прикладі Німеччини, де у післявоєнний період,
відбувалася пертурбація моделі сім’ї: зростає роль жінки в суспільстві. Вона
постає не лише матір’ю, а й годувальницею та основним джерелом доходу.
Пізніше спостерігається збільшення середнього віку жінки на період
народження першої дитини, що корелює із заміжжям. У середині 50-х років
показник становить 29,7. Таке зростання пояснюється бажанням пожити для
себе, а цінність сім’ї зменшується.
Схожі тенденції простежуються й в Україні: у 2019 році середній вік
одруження становив 30,1. На сьогодні в країні спостерігається зростання
кількості укладених шлюбів (22 тис. за 2 місяці), попри війну наречені
прискорюють церемонію одруження. Серед них значна кількість молодих
людей, проте трапляються випадки, де пари вже тривалий час жили в
шлюбному партнерстві без реєстрації. Окрім різкого зростання кількості
укладення шлюбів, у найближчому майбутньому фіксуватиметься розпад
сімей, де один з партнерів має російське коріння.
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Сенситивні теми в соціології є доволі специфічними в особливостях
свого дослідження і емпіричного вимірювання. Дані можуть бути
викривленими в зв’язку з різними обставинами: як мінімум, респонденти
схильні відповідати більш соціально-очікувано, підсвідомо маючи страх
осоромитися перед інтерв’юєром. Проте, в цій роботі поняття сенситивності
більше перетинається з темами, що є особистісно, з психологічної точки зору,
сенситивними для суб’єктів соціальних відносин, що досліджуються. Тож, для
дослідження саме гостро сенситивних для респондентів тем, таких у зв’язку з
якими респонденти відчувають соціальний тиск, стигматизацію, тощо,
важливим є особистий контакт науковця з групою, що досліджується,
вивчення особливостей комунікації всередині групи, її звичаїв, того, як саме
представники групи говорять про явище, що досліджується, тощо.
Етнографічний метод забезпечує ці аспекти в соціологічних дослідженнях
вищезгаданого типу.
Саме тому в соціології досі залишається етнографічний метод – певне
модифіковане поєднання спостереження, включеного спостереження і часто
глибинних інтерв’ю. Загалом, спостереження є одним з найдавніших
наукових методів емпіричного пізнання. Проте, не дивлячись на це,
спостереження досі залишається актуальним методом, особливо в соціальноповедінкових, гуманітарних науках, до числа яких входить соціологія. Через
особливості предмету вивчення соціології спостереження з науковим
втручанням (експеримент) часто не є можливим через морально-етичні
причини, або неможливістю створити в рамках лабораторії умови, що
відображували би досліджуванні суб’єкти і об’єкти дослідження.
Етнографічний же метод першопочатково використовувався в
антропології для дослідження етносів, груп населення, що були новими для
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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науки. Наразі ж етнографічний метод допомагає і широко застосовується в
соціологічних дослідженнях, що мають часто якісну стратегію та є кейс-стаді.
Саме цей метод є доречним у випадках, коли проводяться мікросоціологічні
дослідження, дослідження унікальних соціальних груп, що раніше не
фігурували у дослідженнях або є новоутворенними, про які наявна маленька
кількість емпіричних даних та наукової інформації.
Як приклад, розглянемо два дослідження, що вивчають в тому числі
соціальні фактори, що впливають на розвиток розладів харчової поведінки.
Це дослідження початку 2000-х років, що цитуються і вважаються
актуальними і досі, обидва є етнографічними – дослідження докторки Елі, яка
є медичною антропологинею в Інституті соціальної і культурної антропології
Оксфорду і докторки Левіс, яка також медична антропологиня в Інституті
Бьорнінгема [Eli&Lavis, 2022].
Дослідження стосуються людей з розладами харчової поведінки, що
перебувають у реабілітаційних центрах, особливостей їхньої комунікації між
собою, сприйняття себе в соціумі та впливу матеріального простору на
розвиток і рецидиви розладів харчової поведінки. Елі та Левіс проводили свої
дослідження у центрах реабілітації та лікування людей з такими розладами.
Обидві авторки зазначають, що саме використання етнографічного методу
зробило таке дослідження можливим. По-перше, це вирішило певну фізичну
недосяжність респондентів, що перебувають на стаціонарному лікуванні, подруге, перебуваючи в одному спільному просторі впродовж певного часу,
респонденти змогли відчути себе емоційно комфортніше з дослідницями і в
наступних глибинних інтерв’ю бути відкритіше до чесних відповідей.
Дослідження в тому числі стосувалося особливостей соціальної взаємодії
людей, що мають розлади харчової поведінки, і етнографічний метод
підійшов для того, щоб 1) спостерігати за взаємодією у групі респондентів, 2)
ставити уточнюючі запитання щодо поведінкових моделей конкретно під час
комунікації і занотовувати їх.
Як зазначалося вище, в дослідженнях Елі та Левіс також піднімалося
питання, щодо того, як саме матеріальний простір впливає на розвиток і
рецидиви розладів харчової поведінки. Це вже більше є полем дослідження
клінічних психологів, медиків, тощо, проте, саме етнографічний метод також
зробив вивчення цього питання доступним для дослідниць. «Залучення до
суттєвих обставин висвітлює основні аспекти анорексії, приховані від
медичних та популярних дискурсів», як зазначається в спільній статті
«Material Environments and the Shaping of Anorexic Embodiment: Towards A
Materialist Account of Eating Disorders» Елі та Левіс 2022 року [Eli&Lavis, 2022].
Часто в методологію етнографічного дослідження вбудовано глибинні
інтерв’ю, що вже можна назвати традиційним методом-супутником
етнографічного методу. Вони мають схожу процедуру застосування з є
наративними, напів структурованими, адже дослідник збирає інформацію
про групу протягом спостереження і, базуючись на зібраних даних, корегує
гайд інтерв’ю, видозмінює запитання, наводить приклади з ситуацій, що
спостерігав у соціальній групі, що досліджується.
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Як вдалий приклад можна навести ще одне дослідження, в якому
вивчалися люди, що мають проблеми з психічним здоров’ям, і знаходяться в
певних спеціальних громадах в Норвегії, що використовують стратегію
лікування та реабілітації ЛАК (анг. – AST, assertive community treatment). Ці
громади займаються, окрім лікування, соціальною адаптацією пацієнтів.
Дослідження має назву «Increased influence and collaboration: a qualitative
study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive
community treatment setting», Hanne Kilen Stuen, Jorun Rugkåsa, Anne
Landheim, Rolf Wynn, 2015 [Stuen and others, 2015]. По суті, воно є кейс-стаді,
з використанням етнографічного методу. Це якісне дослідження, що
спрямоване вивчити, як соціальна інтеграція впливає на лікування пацієнтів
з розладами особистості та іншими захворюваннями психіки, нервової
системи, залежностями, тощо. Особливістю цього конкретного випадку є те,
що більшість пацієнтів попередньо перебували під примусовим лікуванням (з
юридичних причин або ж з причин некомпетентності попереднього лікаря), і
мають недовіру до владних структур і сторонніх до громади персон.
Етнографічний метод і глибинні інтерв’ю в неформальних умовах допомогли
1) дослідити зв’язки в групі поглядом ззовні, краще описати дану громаду з
соціологічної точки зору, зібрати інформацію і 2) встановити емоційний
клімат, що був комфортним для респондентів і допоміг зробити внесок у
вивчення ролі соціальної інтеграції в житті людей з психічними розладами, і
також у вивчення ЛАК як методу лікування.
Не дивлячись на те, що, як зазначалося вище, спостереження, на якому
базується етнографічний метод, є одним з найдавніших методів наукового
пізнання, в дослідженнях 21 століття науковці трансформують етнографічний
метод, пристосовуючись до нових викликів, що виникають у зв’язку з
розвитком Інтернету та соціальних мереж.
Цікавим є дослідження, в якому автори використовують так званий
кібер-етнографічний метод. В дослідженні «Online Polygamy or ‘‘Virtual
Bride’’: Cyber-Etnographic Research» Угура Баті та Бенжаміна Атічі науковці
досліджували феномен віртуальної дружини та віртуальної полігамії
[Bati&Atici, 2011]. Виконувалися поведінкові спостереження та усні звіти, що
були організовані з вимогами дослідження, що яке проводиться в природному
середовищі. В рамках кібер-етнографічного методу були також проведені
інтерв’ю з учасниками форумів та користувачами платформ для віртуальної
полігамії. Чоловіки, що брали участь в дослідженні, часто знаходили за
потрібне певним чином виправдовуватися за віртуальну дружину та/або
полігамію, жінки відчували сором в суспільстві за подібну практику онлайнзнайомств в доволі консервативному суспільстві, тож, таку тему можна
назвати сенситивною та, на мою думку, дане дослідження є кейс-стаді, хоча
автори прямо не зазначають подібного у звіті.
Дослідження Баті та Атічі не мало лише якісну стратегію, адже за
результатами інтерв’ю, що були проведені з учасниками форумів, автори
вираховували коефіцієнти, що репрезентували різні аспекти ставлення до
феномену віртуальної полігамії для учасників форумів різного віку та статі.
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Так, наприклад, дослідники виявили, що чоловіки схильні менше вважати
проблеми, що виникають у стосунках з віртуальною дружиною, важливими і
такими, що стосуються безпосередньо реального життя, на відміну від жінок,
що виражали більшу згоду з тезами, що вказували на реальність таких
романтичних стосунків, їхню значущість та справжність почуттів, що
виникають у таких парах.
Як висновок, можемо побачити, що етнографічний метод є доцільним
для дослідження малодоступних груп респондентів, особливо таких, для яких
треба певні емоційні обставини, відчуття базисної довіри до дослідника або
дослідниці. Етнографічний метод є доцільним для досліджень специфічних,
раніше зовсім не вивчених груп, або ж груп, про які наявна мінімальна
кількість соціологічних даних, адже соціолог, безпосередньо беручи участь у
вивчені соціальної групи, що досліджується, може одразу корегувати гайд
інтерв’ю, аспекти, на які варто звернути увагу, тощо.
Недоліком етнографічного методу є те, що часто є необхідним у
дослідженнях з якісною стратегією дослідник або дослідниця самостійно
безпосередньо знаходилися на польовому етапі, щоб орієнтуватися, збирати
теоретичні дані про групу, проводити наративні глибинні інтерв’ю. Проте,
зважаючи на те, що в даній роботі є фокус на дослідженні саме сенситивних
тем, саме унікальних закритих соціальних груп, можна вважати, що в
конкретно таких дослідженнях польовий етап обмежуватиметься
маленьким простором і спостереженням за невеликою кількістю
респондентів.
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Науковим доробком, що фактично замінив епохальну монографію
Теодора Адорно та колег «Авторитарна особистість» в дослідженнях
авторитарності стала праця канадського дослідника Роберта Алтмайєра –
«Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism», яка
вийшла друком у 1988 році. Фактично з цього моменту всі подальші
дослідження апелюють вже до концепції правого авторитаризму Роберта
Алтмайєра. Так само і для вимірювання авторитарності шкала авторитарності
правого толку стає певним взірцем для порівняння. Загалом основні
напрацювання дослідника у площині вивчення авторитарності викладені у
таких роботах: «Right-Wing Authoritarianism» (1981), вже згадана «Enemies of
Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism» (1988), «The
Authoritarian Specter» (1996), «The Authoritarians» (2006) та «Authoritarian
Nightmare» (2020) [Altemeyer, 1988; 1981; 2006; 1996; 1998].
В основу теоретичного базису концепції Алтмайєра покладено теорію
соціального научання Альберта Бандури. Цим самим дослідник вирішує одну
з ключових проблем класичної концепції авторитарної особистості –
психодинамічне пояснення авторитарності. Саме обрання соціальнокогнітивної теорії дозволяє шукати та пояснювати причини формування
авторитарності, враховуючи складність та різноманітність реакцій людини в
різних життєвих ситуаціях. Ключовим напрацюванням підходу Бандури є
важливість постійної взаємодії між поведінкою, пізнавальною сферою та
оточенням. І, відповідно, можливість пояснювати людську поведінку в
термінах соціальних стимулів, які викликають її та ймовірних наслідків цієї
поведінки, які зберігають її [Хьелл, 2006]. Відповідно Алтмайєр, досліджуючи
авторитарність, виходить з припущення, що авторитарні установки та
поведінка не є характеристикою особистості, а можуть здобуватися будь-яким
індивідом у процесі життєдіяльності, і, відповідно, ці установки є
змінюваними, залежно від здобутого досвіду. Тобто будь-хто може стати
авторитарним за певних життєвих обставин, так само, які і перестати бути
авторитарним.
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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Також звертаємо увагу на саму назву концепції – «авторитаризм правого
толку», яка фактично одразу формує зв’язок з політичними вподобаннями.
Однак сам автор зазначає, що використав слово «правий» (англійською
«right») в його стародавньому значенні, що означає законний, діючий у
відповідності до наказів влади [Altemeyer, 2006]. Відповідно не лише
сповідувачі праворадикальної ідеології, але і ліворадикальної ідеології
можуть бути віднесені до представників авторитарності правого толку. Це
підтверджується використанням, розробленої Алтмайєром шкали, в
різноманітних дослідженнях, включаючи і опитування в країнах з
домінуванням лівих поглядів. Наприклад, порівняльне дослідження з
вивчення авторитаризму в системі установок російських та американських
студентів у 1998-1999 роках [McFarland, 1992].
Принципово важливим аспектом концепції Алтмайєра є виділення
типів авторитарності: авторитарного підкорення та авторитарного
домінування. Зокрема його відома шкала авторитарності правого толку
орієнтована на вивчення індивідів, схильних до підкорення. Ключовим є
поняття підкорення владі, авторитетам (незалежно від політичних поглядів).
Не зважаючи на те що, в монографії «Авторитарна особистість» Адорно ми не
знаходимо тез про це розмежування, фактично робота також зосереджена на
вивченні авторитарного підкорення, а не домінування. Тому, спираючись на
виділені Адорно характеристики авторитарності, численні дослідження та
критичні зауваження щодо надмірної комплексності вимірюваного Адорно
феномену, Алтмайєр звужує поняття авторитарності до трьох характеристик,
які завжди корелюють між собою та забезпечують високу валідність
методики: підкорення, агресія та конвенціоналізм [Altemeyer, 1981].
Під авторитарним підкоренням дослідник розуміє надмірне підкорення
владним авторитетам (підкорення за будь-яких умов), некритичне ставлення
до влади. Для авторитарної особистості вислів «закон понад усе» не значить
нічого, натомість, наприклад, «президент понад усе» значить все. Проведені
Алтмаєйром дослідження фіксують, що авторитарні особистості схильні
виправдовувати владу, навіть, коли це суперечить здоровому глузду чи може
мати негативні наслідки для них самих [Altemeyer, 2006].
Аналізуючи авторитарну агресію, на наш погляд, ми можемо побачити
одне з розмежувань авторитарного підкорення та авторитарного
домінування. Особистості схильні до підкорення виявляють агресію лише,
коли відчувають підтримку та схвалення зі сторони своєї влади, коли
відчувають свою перевагу над опонентом та, коли впевнені, що не матимуть
рівного опору, не очікують агресії у відповідь. Алтмайєр пише, що вони
шукають безпечний спосіб для виходу своєї внутрішньої ворожості, натомість,
авторитарні домінатори використовують агресію для встановлення своєї
влади.
Третьою характеристикою авторитарної особистості є конвенціоналізм –
стійке переконання, що суспільство (всі індивіди) мають чітко слідувати
правилам, законам, встановленим владою.
Об’єднуючі всі три характеристики ми формуємо загальний образ
авторитарної особистості, схильної до підкорення. Перекладаючи
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теоретичний концепт на реалії сьогодення, зокрема напад Росії на Україну та
підтримку війни російським населенням, ми стаємо свідками ситуації, коли
індивіди безапеляційно підтримують дії президента, які порушують існуючі
закони (авторитарне підкорення), виправдовуючи це тим, що інші країни
порушили закони (конвенціоналізм), і виявляють агресію, відчуваючи
підтримку влади (авторитарна агресія).
Причинами формування авторитарних установок, на думку Алмайєра,
можуть стати переживання досвіду авторитарного домінування як в
дитинстві, так і в дорослому віці, відчуття загрози та небезпеки. За
результатами проведених Алтмайєром досліджень, авторитарні особистості
частіше сприймають світ як дуже небезпечний, сповнений насилля та загроз,
що породжує в них агресивність та ворожість. Також такі люди вважають себе
більш порядними та моральними, при тому, що такі особистості значно
частіше є високорелігійними, їхня агресивність та ворожість до інакшості
пояснюється бажанням виправити грішників [Altemeyer, 2006].
Як вже зазначалося, концепція авторитаризму правого толку
зосереджена на авторитарному підкоренні (як і більшість концепцій у цьому
напрямі). Сам дослідник зазначає, що розроблена в рамках цієї концепції
шкала, відповідно, є поганим предиктором для виявлення авторитарного
домінування, хоча, безумовно, авторитарне підкорення та домінування мають
спільний фундамент: етноцентризм, упередження, агресивність, а тому
дослідники фіксують зв’язок між цими шкалами в опитуваннях. Але мотиви
їхньої поведінки різні. Оскільки основні, відмінності в авторитарному
підкоренні та авторитарному домінуванні, на думку Алтмайєра, слід шукати в
різному соціальному досвіді [Altemeyer, 2006].
Узагальнюючи вищевикладене, концепція авторитарності Роберта
Алтмайєра створює фундамент для вивчення феномену підкорення владі в
суспільстві.
Дослідник
розглядає
авторитарне
підкорення
як
взаємопоєднання некритичного ставлення та поклоніння владі, агресивності
до тих, хто слабший та жорсткого переконання про необхідність чітко
слідувати правилам, встановленим владою. Розроблена Алтмайєром в рамках
цього підходу шкала характеризується високими показниками якості, що
були доведені в численних дослідженнях. Спираючись на теорію соціального
научання Альберта Бандури Алтмайєр у своїх численних дослідженнях автор
доводить, що авторитарність не є стійкою характеристикою особистості, а
формується в процесі переживання різного соціального досвіду. Саме залежно
від пережитого соціального досвіду, на думку дослідника, залежить
формування авторитарних установок на підкорення або домінування. Серед
факторів, що також впливають на поширення авторитарного підкорення
Алтмайєр зазначає відчуття загрози, страху. З цього боку, владним
структурам видається цілком можливим апеляція до відчуття загрози, штучне
нагнітання небезпеки з метою отримання електорату, який безапеляційно
довіряє та підтримує дії влади. Подальше вивчення феномену авторитарного
підкорення потребує дослідження інших соціальних факторів, що впливають
на поширення цих авторитарних установок.
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Теорія ігор оточує нас скрізь – особливо там, де доводиться приймати
рішення. Першим, хто замислився над концепцією теорії ігор був Джон фон
Нейман у своїй статті «До теорії стратегічних ігор» (1928). Пізніше до нього
приєднався американський економіст Оскар Моргенштерн і вони разом
написала працю «Теорія ігор та економічна поведінка»(1944). В своїй роботі
Нейман та Моргенштерн прийшли до висновку, що основною метою кожного
гравця є гра проти свого суперника, а найголовніше – отримати максимальну
користь для себе [Нейман, 1970].
Автори сформулювали визначення поняття «гри» як взаємодію двох і
більше учасників, яка має умови, що хтось виграє, а хтось програє
[Маляренко, 2009]. Гравці – це і є самі учасники, ними можуть бути як окремі
індивіди, так і країни, компанії, групи. Кожен з гравців має певні ресурси,
певну стратегію, яка може змінюватись в залежності із стратегією, яку вибере
опонент і кожен з гравців має мету виграти.
До прикладу, коли ми сідаємо в автомобіль і кудись їдемо, ми мусимо
враховувати рішення інших людей, щоб не потрапити в затори. Що таке
затори – це тоді, коли велика кількість людей вирішили поїхати однією
дорогою, і щоб не потрапити в затори, ми мусимо враховувати вже зроблений
вибір інших людей, але, їдучі іншою дорогою, ми тим самим створюємо новий
затор. Це відбувається через те, що зазвичай, люди не координують один з
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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одним, і є великий ризик, що програють всі учасники гри, тобто в нашому
випадку всі учасники гри опинились в заторі.
Але застосування теорії ігор до соціальних процесів не є бездоганною
теорією. Існує певна критика застосування теорії до поведінкових рішень
[Левченко, 2017]. Вона полягає в тому, що люди за своєю природою
ірраціональні, теорія ж ігор раціональна. Що мається на увазі? В теорії ігор ми
маємо прорахувати всі можливі ходи і вибрати найоптимальніший для нас.
Але в житті, ми не можемо врахувати абсолютно всі показники. Ми не можемо
точно знати чому конкретний гравець вибрав одну стратегію, а не іншу. Коли
теорія ігор стосується соціальних аспектів, то нам важко, інколи неможливо,
врахувати мотиви, цінності, спогади, досвід людей при виборі певних
стратегій.
До прикладу пропоную класичний приклад раціонального вибору.
Припустимо, що є два гравці, один з яких має 100 доларів і вирішує віддати 1
долар іншому. Перед іншим гравцем постає питання взяти чи не взяти цей
долар. Якби гравець був раціональним, то він би взяв 1 долар, бо це краще,
аніж нічого. Але зазвичай, в реальності, багато хто з нас просто не погодився
б взяти, а подумав би: «чому мені дають всього один долар» і тоді б або просив
більше, або взагалі відмовився від грошей. З цього робимо висновок, що вибір,
в даному випадку, залежить не лише від грошей. Він також залежить від
певної справедливості і потреби в цьому доларі.
Інша критика полягає в інтелектуальній складності, оскільки
звичайному індивіду важко одразу зрозуміти, яка стратегія, для нього буде
найкращою. Для того, щоб зрозуміти як виграти, ми маємо витратити певний
час, щоб зрозуміти як правильно грати в цю гру. Інша справа із знайомою нам
грою шахи, де ми чисто теоретично можемо запам’ятати попередні ходи
опонента і припустити, як він діятиме далі.
Теорію ігор використовують не лише в міжособистісних ситуаціях, а й в
економіці та політиці. Кожна окрема держава має свою стратегію розбудови,
військову стратегію і багато інших. Стратегія – це певний алгоритм дій, якому
має слідувати гравець. До цієї теми можна навести приклад про сьогодення.
Ми живемо за умов війни: наша країна відбиває атаки Росією. Припустимо,
Україна і Росія – учасники гри. Кожна з країн має свою стратегію, тобто план
дій. Кінцевий результат – перемога. В ході війни, ми бачимо, що Росія, яка на
початку мала чітку стратегію і план захопити столицю за два дні,
зіштовхнулась з нашою стратегією – захист та оборона держави. Беручи до
уваги наші дії, Росія не відійшла від мети захопити столицю, тому її стратегія,
поки залишається незмінною. Наш хід той самий – оборона. Дивлячись на
кількість втраченої техніки і реального програшу своєї стратегії, Росія вирішує
переспрямовувати свої сили на територію, яку встигла тимчасово окупувати.
Що ми бачимо? Якби ми не змогли утримати оборону Києва, то стратегію вони
б і не змінювали. Відповідно, побачивши зміну їх дій, ми бачимо, що зараз
стратегія Росії – це підтвердження контролю.
Але якщо ми говоримо про стратегію, як про раціональні дії, то чи можна
вважати дії російської влади раціональними? Знову ж таки, з позиції теорії
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ігор, ми зіштовхуємось з ситуацією ідентичною до «індивід-індивід», бо ми не
можемо врахувати всі можливі причини, чому гравці діють саме так, відходять
від суто раціональної поведінки.
Інший приклад можна розглянути, застосувавши ще один варіант теорії
ігор – так звану «платіжну матрицю», або матрицю ризиків [Диксит, 2007].
Маємо таку ситуацію: з початку війни всі українці і ті, хто засуджує війну
Росії проти України, бажають смерті Путіна. Зараз пішла нова хвиля
інформації про те, що Путін смертельно хворий і йому залишилось недовго.
Всі чекають, але що буде далі? Ми можемо припусти, що Путін через місяцьдва помирає. Відбувається призупинення війни, або перемога України. Хто
займе посаду президента в Росії? За законом РФ цю посаду має зайняти
нинішній Голова Уряду РФ Михайло Мішустін, який не підтримує війну проти
України. Але припустимо, що це тимчасове рішення і Мішустін на посаді
президента довго не затримається. Факт смерті Путіна дасть росіянам
можливість обрати того, хто буде ліберальним і демократичним, наскільки це
можливо. Тут ми згадуємо про російського опозиціонера Олексія Навального,
який був затриманий не без втручання Путіна. Таким чином, є ймовірність,
що Навальний, який зараз ув’язнений, буде звільнений і візьме участь у
виборах президента, де скоріш за все отримає перемогу, бо його підтримує
молоде населення Росії. Він буде намагатись вводити партійну систему, бути
демократичною країною, наскільки це можливо. Європа в свою чергу буде
бачити старання Росії до виправлення ситуації, і потроху буде знімати санкції
з неї. Що буде з Україною? Припустимо, ми повернули східні території, але ми
все ще не повернули Крим. Зі слів Навального, які він озвучував в етері радіо
«Эхо Москвы», «Крим залишається частиною Росії і більше ніколи Україні
належати не буде». Звідси чітко стає зрозумілим, що нас це не влаштовує.
Тепер розглянемо другий варіант подій, за якими Путін також помирає,
і на посаду, так само, як і в першому варіанті, приходить Михайло Мішустін.
Він так само виступає проти війни з Україною. Народ підтримує кінець війни,
бо вже відчув на собі певні наслідки санкцій. Але Європа в такому випадку не
буде поспішати знімати санкції, бо не розуміє справжніх настроїв Росії. В
такому випадку для України закінчується війна перемогою і через небажання
Росії воювати є шанси на повернення Криму.
І третій варіант за якого Путін не помирає і вся історія з його хворобою
була вигадкою або підсилена прикметником «смертельна». В такому випадку
війна ще триває і є загроза ядерного удару. Скоріш за все, це не стосується
України, бо у випадку удару на Україну, Росія також постраждає.
Отже, зробимо висновок, що найкращим варіантом подій є другий
варіант, за яким Україна здобуває перемогу, а Росія продовжує помирати під
економічними санкціями.
Розвиток даної ситуації з війною має безліч інтерпретацій, і кожна
окрема дія тої чи іншої сторони впливає на дії противника та видозмінює
сюжет цієї "гри". Оскільки прогнози на даному етапі досить не точні, проте
можна припустити з високим рівнем ймовірності, що один із цих варіантів, а
саме перемога України, стане єдиним варіантом розв'язання війни.
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Отже, теорія ігор може надати доволі цікаві та інноваційні інструменти
для аналізу та прогнозування соціальних процесів, хоча і не позбавлена
певних недоліків та обмежень, оскільки схильна розглядати людську
поведінку як виключно раціональну.
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Одним із найбільших результатів технологізації суспільного життя є
кардинальні зміни у соціумі, які дедалі стають більш актуальними для
вивчення їх наслідків. Технологізація має не тільки позитивні, а також і
негативні аспекти її подальшого розвитку.
Наслідками технологізації є глобалізація (розвиток транспорту та
соціального зв’язку), індустріалізація (розвиток нових технологій в сфері
металургії, енергетики тощо), чиї продукти мають великий вплив на
сьогоднішній світ. Одним із соціальних наслідків технологізації є самотність.
Відбиток цієї проблеми можна дослідити через ситуацію із пандемією.
Соціологи та соціологині використовують технології, щоб відстежувати
те, як люди комунікують та «з’єднуються між собою», і як ці зв’язки
впливають на їх поведінку у соціумі. Технології впливають на те, як люди
спілкуються, думають, навчаються. Вони допомагають визначити як індивіди
кожного дня взаємодіють один з одним. Технології відіграють важливу роль у
сучасному соціумі. Як майже все на світі, технології мають як позитивний, так
і негативний вплив на людей і їх повсякденне життя. Велика кількість людей
почали мати проблеми із соціалізацією (важкість у звичайному спілкуванні,
комунікації), тому із закінченням пандемії та адаптації до нових умов
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існування, люди стали організовувати більше різних зустрічей задля
прискорення звичних процесів у спілкуванні.
На даний момент в світі епоха технологічного прогресу, коли
технологічний процес є звичним явищем. Люди вже не так дивуються новим
гаджетам, які, наприклад, декілька десятиліть тому стали б інноваційною
феєрією для суспільства. Для всіх звичним стало те, що новини є в доступі
цілодобово, і щоб списатися зі знайомим та отримати відповідь від нього не
займе більше 10 хвилин. Однак з технічним прогресом є і регрес у інших
аспектах суспільного життя [O’Connor, 2021].
Вплив технологій на суспільство не є новим явищем. Люди вже давно
почали бути залежними від технологій, починаючи від інструментів для
розведення вогню або накопичення води та звичайного колеса. Оскільки
кожний новий прорив у технологічному сенсі не є чимось «унікальним» і є
нормальним, люди почали довіряти їм настільки, що суспільство без
технологій не може бути повноцінним, воно не буде функціонувати у
звичному темпі.
Технологічний розвиток настільки пов’язаний із соціальними змінами,
що деякі навіть вважають, що соціальні революції оточені технологічними
досягненнями, тобто без технологій дані революції не здійснилися б. Всього є
чотири соціальні революції – революція одомашнення, сільськогосподарська,
промислова та інформаційна революції.
Більшість соціологів в наші часи охарактеризували б сьогоднішній час
як епоху інформації. Інформація на даний момент є найбажанішим товаром,
який дуже сильно цінується. Тим паче, перекодування інформації та
комунікації призвело до глобалізації економіки та суспільства, що призвело
до змін у світових культурах.
Цифрові технології є частиною основи у багатьох науках, охороні
здоров’я, промисловості, комунікації та обміну інформацією в інших сферах.
З соціологічної точки зору, будь-які зміни, які позитивно впливають на
соціальне благополуччя індивіда, можна вважати за позитивні. Але якщо так
вважати, то все буде не точне, спрощення іноді заважає тверезому
оцінюванню ситуацій та афектів процесів у суспільстві, бо деякі процеси, які
можуть впливати позитивно на групу людей, можуть негативно впливати на
іншу. Велика кількість сучасних технологій підпадають під це нюанс-питання
[Verma, 2021].
Щодо ефектів технологій на суспільне життя. Щоб зобразити позитивні
та негативні ефекти, можна подивитися на дане питання через аспект
економічної глобалізації – аутсорсинг. Аутсорсинг – це договір, згідно з яким
компанія передає працівників або активи та делегує завдання до іншої фірми.
Комп’ютерний прогрес, розвиток зв’язку, передачі інформації та її
транспортування призвів до того, що великі організації та компанії із багатих
суспільств передають на аутсорсинг трудові завдання, як телекомунікація та
перевірка інформації, яка надходить до мереж до країн, де робоча сила
дешевша. Це є позитивним ефектом для організації, бо вона економить свої
гроші, але ніяк не впливає позитивно на працівників, які втрачають роботу у
компаніях через процес аутсорсингу.
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Технологічні досягнення дуже допомагають і таким гігантам онлайнринку як Amazon. Такі підприємства передають свою роботу до
автоматизованих систем механізації. Дане рішення допомагає компаніям
менше витрачати грошей на робочі процеси та отримувати більший прибуток.
Але дані компанії перекривають дорогу звичайним магазинам, які дедалі все
частіше починають закриватися і працівники втрачають через це роботу.
Звичайно, внутрішньо- та зовнішньо-особистісні ефекти цифрової епохи
є найактуальнішими. На даний момент, велика кількість населення у
сучасному суспільстві взаємодіють один з одним, і, зокрема у соціальних
мережах. В наші часи соціальні мережі мають не тільки функцію месенджера,
це також джерело новин, інформації від знайомих, а також місце, де можна
ділитися вістками самим.
Все частіше інформація стає самовідбірною. Соціальні платформи
демократизують музику, громадські рухи та мистецтво. Наприклад, революції
та президентські кампанії не пізнали поразки, зокрема завдяки сучасним
цифровим медіа [Northern ...].
Недоступність технологій на деяких ділянках планети призводить до
глобального цифрового розриву. У той же час технології надають можливість
знаходити знайомих у мережах. Є можливість навчатися у тих ситуаціях, в
яких, наприклад, очне навчання неможливе. Військові можуть наносити
смертельні удари безпілотниками саме завдяки технологіям. Вплив
технологій на суспільство є складним і надзвичайно важливим процесом,
задля вивчення його через призму соціологічного дослідження.
Технологія та соціологія мають спільні процеси, явища та
інструментарій. Можна описати їх зв’язок наступним чином – одне доповнює
друге та продовжує завдання. Технологія впливає на повсякденне життя
суспільства та має сильний тиск на культуру. В той час як соціологія вивчає ці
ефекти і робить висновки щодо позитивних та негативних наслідків даних
явищ.
Завдяки технологіям ми можемо змішувати різні культури та
дізнаватися їх відмінності. Наприклад, середньостатистичний учень в даний
момент може отримати інформацію та нові знання через конференцію навіть
ідучи по вулиці майже у всьому світі – це і є цифрова еволюція, яка надає
суспільству нові можливості в реалізації навичок у професіональному аспекті.
А чому технології так важливі для соціології? Бо технології, як було
зазначено вище, відіграють колосальну роль у соціалізації суспільства. Вони
впливають на життя людей, змінюючи спосіб їх навчання, спілкування та
навіть мислення. Тому можна зробити висновок, що технології та суспільство
взаємопов’язані. Зараз дуже важко уявити життя без технологій. Тим паче, не
всі розуміють, що технології це не тільки ґаджети, а ще й методи в різних
науках.
Наше суспільство формують технології, які можуть нести як і корисні,
так і шкідливі наслідки. Людські суспільства та технології стали нерозривно
пов’язаними, оскільки технічні системи, такі як мобільні пристрої,
комп’ютери та телевізори виробляються самими людьми і відображають
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основу потреб та способу життя суспільства. Людство використовує технології
кожного дня у повсякденному житті, і вимоги до них зростають все активніше
і швидше. Від того, як використовуються технології залежить яким саме буде
їх вплив на суспільство – позитивним або негативним.
Технології використовуються соціологами задля дослідження
соціальних процесів, для зв’язку між різними соціальними групами, вивчення
нових фактів про зміни у соціумі. Тож технології значно полегшують роботу
соціологів та соціологинь в двадцять першому сторіччі.
Соціологія використовує велику кількість різних технологій задля
отримання гарних результатів у дослідженнях. Головною задачею соціологів
є аналіз масивів даних, спостереження за змінами у суспільстві, а для того,
щоб дані процеси проходили ефективніше, якісніше та швидше
використовуються спеціальні програми як наприклад SPSS Statistics. Для
математичної статистики використовується програма ОСА – завдяки їй,
можна упевнитися в тому, що розрахунки були зроблені правильно.
Соціологи проводять інтерв’ю, фокус-групи та експерименти. Після
ситуації з всесвітньою пандемією, проводити дані роботи стало неможливо,
тому на допомогу прийшли технології. Зараз соціологи змогли
пристосуватися до реалій життя, і інтерв’ю та фокус-групи проводяться на
платформах ZOOM, Google Meet та ін. Також опитування проходять у
розмовах по телефону та онлайн-анкетах. Тож, можна зробити висновок, що
завдяки комп’ютерам, смартфонам та Інтернету соціологи можуть
продовжувати свою копітку роботу, навіть у таки часи, коли контакт з іншими
індивідами може бути смертельно небезпечним. Завдяки даним технологіям,
соціологи по всьому світу можуть ділитися новими спостереженнями,
джерелами та статистиками, що підносить соціологію до нових масштабних
звершень.
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Із зростанням важливості ролі якісного соціологічного контенту набуває
важливості проведення якісних соціологічних досліджень. Постає питання
достовірності отриманих даних та їх репрезентацій. Для визначення якості
необхідно пройти перевірку на певний ряд умов, після якої вдасться оцінити
репрезентативність, валідність та надійність. Питання якості є важливим і при
розробці програми дослідження варто починати саме з проби на якість для
подальшої розробки вибірки. Для цього використовують процес перевірки на
валідність та надійність інформації. Після перевірок дослідник може зробити
висновки, чи дійсно в отриманій інформації наявна допустима кількість
погрішностей або набір помилок є несумісним з подальшим дослідженням,
тобто вже має уявлення про якість інформації. Тобто якість інформації в
результаті дослідження визначається не відсутністю помилок, а умовами, що
можуть врахувати вплив цих помилок на результат.
Варто зазначити, що поняття валідність та поняття надійність є
незалежними один від одного, під час дослідження варто ураховувати цей
фактор. Отримані дані можуть бути валідними, але ненадійними або навпаки.
Наприклад, американські автори П. Алрек та Р. Сеттел [Alreck, 1985] у своїй
праці проілюстрували характеристики надійності та валідності, взявши до
уваги особливості вибірки. На малюнку (див. рис. 1) вони зобразили чотири
типи результатів пострілів у мішені. Українська дослідниця Наталя Паніна
дає таке пояснення: «Центром кожної мішені є середнє значення деякої
ознаки, для прикладу середня заробітна плата» [Паніна, 1996].
У квадраті А високий рівень і валідності і надійності, оскільки чим
менша площа розсіювання помилок в дослідженні, тим менше помилок.
Залежність наявності помилок і надійності описано в наступних абзацах.
У квадраті Б результати вимірювань знаходяться більш віддалено один
від одного. Тобто за умови, що проводиться лише одне дослідження, то
результати можуть бути відмінними від дійсного значення через вплив
наявних випадкових помилок. У квадраті В можна побачити результати з
високою надійністю, в дійсності ситуація така, що одержанні дані близькі між
собою, але не відтворюють характеристики даної сукупності. Тобто
систематичні помилки можуть призвести до викривленого, але стабільно
результату дослідженняРозглянемо квадрат Г, де за результатами
дослідження маємо низький рівень і надійності і валідності саме через рівень
випадкових та систематичних помилок [Паніна, 1996].
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Рис. 1. Ілюстрація надійності та валідності результатів

Поняття валідність можна охарактеризувати як відсутність теоретичних,
методологічних та логічних помилок в інформації та наявність вірних
початкових факторів при розробці методик дослідження. У психології при
розгляді понять «валідність» і «надійність», перший виступає головним
фактором. Також він є інтегральним показником при обставинах, що
«надійність» є умовою для валідності. Для західної літератури прийнято
пояснювати валідність як співвідношення того для чого був використаний
інструмент вимірювання, і що дійсно він виміряв. На відміну від першого
прикладу, то для психологічної літератури характерно виділяти валідність як
інтегральну характеристику якості інформації. Натомість важливо як сам
дослідник трактує поняття валідність і як воно пов’язано з трактуванням
інших дослідників. Тобто, якщо валідність показує, чи дійсно дослідник
отримав, те що він планував виміряти, а в отриманій інформації наявні
помилки (тобто відсутня надійність), то можна зробити висновок, що
інформація не є валідною. Можна зазначити, що валідність виявляє
правильність теоретичного конструкту [Дембіцький, 2017; Edwards, J. R.,
2000].
У вітчизняній соціології розрізняють два види валідності, а саме
теоретичну та емпіричну. Теоретична валідність є рівнем відповідності між
теорією дослідження та зовнішньою дійсністю, що припускав дослідник.
Емпірична в свою чергу поєднує в собі критеріальну валідність, її
різновиди(поточна та прогностична валідність) та конструктну валідність.
Критеріальні валідність пояснюється як комплекс характеристик емпіричної
валідності (як один з її видів), що показують міру зв’язку результатів
дослідження з незалежними критеріями відбору. Дана валідність
перевіряється завдяки порівнянню даних вимірювання та інших результатів,
що є об’єктивними стосовно досліджуваного феномену. Тобто в результаті
можна не просто отримати досліджені результати, а й мати можливість
передбачити перспективи дослідження в подальшому. Отже, в межах цієї
валідності можна виявити поточну та прогностичну валідності. Зазначу, що
при розгляді прогностичної можливо прослідкувати збіг прогнозів,
поставлених на початку дослідження, а при поточній можливо виміряти
актуальний рівень проходження дослідження індивідом. Стосовно
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конструктної валідності, то це поняття можна описати закономірністю: чим
більше результати дослідження відповідають поставленим спочатку
теоретичним гіпотезам, тим більша конструктна валідність. Тобто теоретичне
пояснення переходу від висунутих понять до емпіричних референтів
[Паніотто, 1986; Отріщенко, 2015; Ковальська, 2019].
Стосовно надійності, то це поняття можна охарактеризувати як
відсутність методологічних та методичних помилок. Сама ж надійність
з’ясовує чи є інформація підходящою для подальшого дослідження. При
розгляді емпіричних критеріїв надійності, варто зазначити, що основним є
стабільність. Наприклад, стабільність результатів при проведені дослідження
за різних умов (інші люди, але та сама анкета, процедура відбору, обсяг
вибірки тощо) буде впливати на надійність. Подібні дані є наслідком
надійності отриманої інформації. Стосовно цього критерію, то його основна
мета це дослідити репрезентативність опитаних груп задля порівняння
індивідуальних показників [Паніотто, 1986; Отріщенко, 2015].
Паніотто вирізняє два аспекти з’ясування надійності. По-перше,
відсутність помилок, при яких інформація є пригодною для дослідження,
можна розуміти як наявність певну кількість помилок, що не переходить
задану необхідну їх кількість. Тобто якщо в інформації кількість помилок не
перевищує пороговий рівень, то цю інформацію можна вважати надійною.
Слід зазначити, що кожен дослідник сам визначає, той рівень допустимих
помилок, тобто надійна інформація для першого дослідника може бути
абсолютно ненадійною для другого. Адже сам дослідник визначає та
характеризує кожну отриману помилку [Паніотто, 1986].
По-друге, відсутність помилок в отриманій інформації можна розуміти,
як певну кількість помилок, кожна з яких була змінена або не була взята у
рахунок. При умові, що незначні помилки, що були викинуті або були
незрозумілі для дослідника, є місткими та важливими, результати
дослідження можуть стати викривленими. Тобто, наявність незначних
помилок може означати, що в результаті дослідник отримав долю хибних
теорій або рекомендацій, що матимуть негативний вплив. Натомість,
наявність більш грубих помилок, що були викинуті з дослідження, може
означати лише те, що на подальшу роботу буде впливати лише ефективність
проведення даного дослідження. Допустима кількість помилок кожного
дослідника виявляє надійність як рівень довіри до отриманої інформації
[Паніотто, 1986; Паніна, 1996].
Кількість випадкових помилок в дослідженні залежить від параметру
обсягу вибірки та параметру мінливості ознаки. Мінливість ознаки можна
пояснити такою залежністю, що «чим більш однорідним є контингент
дослідження і чим більший обсяг вибіркової сукупності, тим менше є
випадкова помилка вибірки дослідження», тобто вища вірогідність
отриманих даних в кінцевому результаті. Стосовно обсягу вибірки, то є пряма
залежність від її розміру. Чим більший обсяг вибірки, тим меншою є кількість
випадкових помилок у дослідженні, оскільки ці помилки перекривають одна
одну, тобто самовилучаються з дослідження [Паніна, 1996].
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Для підвищення рівня надійності соціологічної інформації необхідно
використовувати метод перевірки гіпотез. Повністю позбавитись помилок не
вийде, але дослідник вже буде мати уявлення про наповненість схеми гіпотез,
а отже після перевірки можна буде з’ясувати рівень надійності інформації.
По-друге, окрім класифікації помилок, яку кожен дослідник розробляє
відповідно до свого дослідження, важливо не допустити технічних помилок
при відборі респондентів. Наприклад, якщо не допустити помилок при відборі
респондентів, то важливою умовою отримання надійної інформації, є
бажання та змога опитуваного відповідати на питання поставлені у анкеті
[Паніотто, 1986].
У результаті дослідження валідність та надійність є основними
параметрами для визначення якості інформації. Особливості формування
вибірки впливають на забезпечення якісних даних, тому варто враховувати
випадкові помилки під час дослідження. Паніотто в своїй роботі «Качество
социологической информации» зазначає, що ці два поняття є найбільш
задіяними в якості інтегральних характеристик соціологічної інформації,
тому розглядати їх пояснення необхідно в комплексі, так як одне є
доповненням, або ж умовою для іншого в окремих випадках.
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Застосування якісної методології активно розвивається і є доволі
популярним в соціологічних дослідженнях. Існує велика кількість якісних
методів збирання інформації, один із них – фокус-групові інтерв’ю, а одним із
основоположників цього методу вважають Р. Крюгера, котрий є автором
декількох книг про фокус-групи [Krueger, 2022].
Фокус-група – групова дискусія респондентів під керівництвом
модератора на певну задану дослідницьку тему [De Leeuw, 2009]. Оскільки
якісна методологія в більшості випадків ставить за мету пошук нової
інформації та виділення головних аспектів певної теми, то відповідно до цих
цілей дослідники і проводять рекрутинг респондентів: носіїв певного досвіду,
експертів чи представників іншої необхідної їм групи населення. Якщо
говорити про кількість респондентів, то вона залежить від формату
проведення, бюджету проєкту та цілей дослідника, але зазвичай коливається
від 4 до 12 осіб аби можна було повністю розкрити тему та забезпечити плідну
дискусію [Steward, 1990]. Також Р. Крюгер наголошує на тому, що всі
респонденти повинні мати певну спільну ознаку, котра була для них
об’єднавчою і давала би старт дискусії [Крюгер, 2003]. Задля збереження
комфортних умов проведення дискусії важливо дотримуватись принципу
гомогенності всередині кожної конкретної групи: за віком, статтю або за тими
факторами, котрі є важливими з точки зору потенційної розбіжності у думках
та позиціях [Hennink, 2013].
Фокус-групові інтерв’ю можуть проводитись в класичному вигляді (faceto-face) в реальному часі, коли респонденти і модератор знаходяться в одній
кімнаті, але в 21-сторіччі також почали набувати популярності і фокус-групи,
проведені в форматі онлайн.
Історично, ще в 1990-2000-х дослідники використовували два методи
онлайн фокус-груп: асинхронний та синхронний. Перший – асинхронний
відбувається в умовах, коли учасники знаходяться в одному письмовому чаті і
відповідають на питання модератора в той час, коли їм це зручно [Edmunds,
1990]. Учасники також можуть вступати в дискусію між собою, але така
методика розтягнута в часі і має велику кількість недоліків. Синхронна ж
фокус-група означає підключення респондентів в режимі реального часу до
групової хоча б аудіо, але частіше і відео конференції, де вони можуть
відповідати на питання модератора та спілкуватись один з одним [Rezabek,
2000].
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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Тому, варто уточнити, що під терміном: «онлайн фокус-група» я маю на
увазі проведення групового опитування респондентів в форматі онлайн
конференції за допомогою відповідних програм або застосунків (до прикладу
Zoom, Googl meet та ін.) [Gundumogula, 2020: р. 299–302]. В такому разі всі
учасники можуть чути і навіть бачити модератора та один одного, що майже
повністю відтворює спілкування в офлайн форматі.
Популярність онлайн-фокус груп почала зростати ще за часів розвитку
мережі Інтернет та максимального поширення набула за пандемії Covid-19,
котра призупинила можливість проведення офлайн фокус-груп [ Edmunds,
1999]. Натомість, це зовсім не означає, що вони втратили актуальність. В наш
час фокус-групові опитування все ще є затребуваними у певного виду
дослідженнях, зокрема таких, котрі стосуються маркетингової сфери. Навіть
наслідки та вплив пандемічних реалій також потрібно досліджувати: до
прикладу за допомогою фокус-груп можна дослідити, як змінились дозвіллєві
практики молоді в період карантинних обмежень. Проілюструвати своє
твердження можу даними дослідження компанії Cedos [Боброва, 2021].
Дослідниці зазначеної компанії проводили в тому числі і фокус-групове
опитування респондентів стосовно того, як змінилось їх проведення вільного
часу в період карантину. Отже, можна зробити висновок, що проведення
фокус-групових досліджень стало навіть актуальнішим у 2020-21 роках.
Якщо ж говорити про сучасну ситуацію в українському суспільстві, то
варто зазначити, що в умовах війни проведення такого роду опитувань в
офлайн режимі є якщо не зовсім неможливим, то дуже складним і
небезпечним. В такому разі зручним методом якраз є онлайн фокус-група.
Завдяки її розширеним можливостям можна опитувати людей, котрі
тимчасово змінили місце проживання або ж інші необхідні категорії
населення, котрих складно було б зібрати для проведення опитування в
реальному житті. Оскільки опублікованих досліджень на цю тему зараз якщо
не зовсім немає, то дуже мало, то як приклад можна навести дослідження
компанії IDPCouncils [Нестерова, 2020], котрі проводили онлайн опитування
(метод фокус-груп був одним із методів збору інформації) стосовно впливу
пандемічних реалій на внутрішньо переміщених осіб, оскільки саме ця
соціальна група стала найбільш не захищеною в українському суспільстві в
період пандемії.
Окремо також хотіла б сказати про вікову групу респондентів, для яких
проведення фокус-групового дослідження мало б найбільшу якість, а
результати найменше відрізнялось від офлайнового. Це молодь віком від 18
до 35 років. Відповідаючи на питання: чому саме молодь є найбільш
відповідними респондентами для віртуального опитування можна сказати,
що велика частина спілкування молоді ще з підліткового віку перенесена в
онлайн формат, їм значно зручніше користуватися мережевими
технологіями, адже вони до них вже звикли [Hennink, 2013]. Підтвердити цю
гіпотезу також можу аналізом власного дослідження (в співавторстві з Анною
Северин) в межах конкурсу New Junior Research Challenge [New Junior
Research Challenge, 2021-22] «Суперечливість ролі комп'ютерних ігор в
дозвіллі молоді», в рамках якого нами було проведено 6 онлайн фокус-груп
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серед респондентів віком 18-35 років. І ми дійшли до висновку, що зі
збільшенням віку респондентів їх відповіді стають більш закритими. Тобто
людям, більша частина соціалізації котрих припала на час популярності
соціальних мереж, простіше висловлювати думки в онлайн форматі, навіть на
сенситивні теми, оскільки наше опитування стосувалось іноді і питань про
залежність від комп’ютерних ігор, котрі можна вважати сенситивними. Також
сюди можна додати про те, що велика частка молоді в період пандемії була
залучена до навчальної або ж робочої діяльності в онлайн форматі, що, на мою
думку, також вплинуло на пристосування до онлайн формату. І
підтвердження гіпотези про те, що молодь є більш сприятливою групою для
опитувань можна знайти як в українських дослідженнях [Фундація Дарини
Жолдак, 2022], так і в роботах деяких американських дослідників [Murukulta,
2021], котрі охоплювали в собі онлайн фокус-групові опитування саме молоді.
Аби бути максимально об’єктивною далі я спробую коротко порівняти
які ж недоліки та переваги дослідники виділяють в проведенні онлайн фокусгруп.
В теоретичних і практичних роботах автори зазначають такі недоліки:
1.
В деяких респондентів можуть бути присутні проблеми зі зв’язком
як до початку, коли людна підключається так і в процесі фокус-групи. Також
сюди варто віднести не завжди якісний звук та відео, що можуть ускладнити
потім транскрибування та аналіз отриманої інформації.
2.
Втрата певного роду інформації: модератори та потім і самі
дослідники можуть не помітити і не зафіксувати візуальну мову тіла, емоції та
реакції респондентів, котрі можуть бути корисними для дослідницької мети
[Edmunds, 1999].
3.
Низька групова динаміка та міжособистісна взаємодія [Edmunds,
1999]. Багато дослідників сперечаються про те, від чого ж залежить групова
взаємодія, і чи залежить вона від формату проведення, і більшість приходить
до висновку, що важливішим ніж формат проведення є майстерність
модератора, котрий за допомогою певних технік може змінити хід дискусії,
таким чином впливаючи на групову динаміку [Edmunds, 1999]. Варто
зазначити, що за умови формату онлайн опитування аби не створювати шум
модератор просить респондентів вимкнути мікрофони, але тоді складається
така ситуація, що респонденти відповідають за чергою і втрачається суть самої
дискусії, таку тенденцію відмічають і автори дослідження про роботу
діджитал платформ працевлаштування [Schulze, 2022].
Якщо говорити про переваги або ж можливості онлайн формату
проведення, то варто виділити наступні:
1.
Відносно низька ціна та простота в проведенні.
Оскільки реалізація онлайн фокус-груп не потребує оренди
приміщення, технічних засобів запису, витрат на транспорт як модератора,
так і респондентів та ін. – вона є достатньо економною за фінансовими
витратами, що часто спрощує проведення дослідження [Hennink, 199940].
Сюди також варто додати простоту транскрибування: одразу можна створити
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відео запис конференції або ж паралельно асистент модератора може вести
детальні нотатки і при цьому не відволікати респондентів.
2.
Широка географічна досяжність респондентів.
Онлайн формат значно збільшує можливості дослідника, адже він може
залучити респондентів не лише з різних регіонів країни, але й навіть провести
порівняльне дослідження відповідей жителів різних країн. Також це спрощує
доступність респондентів, адже єдина умова участі це мати технічну
можливість доєднатись до конференції [Hennink, 2013]. Також варто
зазначити, що так простіше залучити респондентів експертів певної галузі,
оскільки для них буде простіше виділити час на зустріч онлайн ніж прийти
особисто.
3.
Комфортність місця проведення.
Під час онлайн фокус-груп респонденти можуть знаходитись вдома або
в будь-якому комфортному місці, де вони б відчували себе більш розслаблено,
ніж якби їм довелось знаходитись в певному місці проведення опитування в
класичному форматі [Gundumogula, 2020: р. 299-302]. Цей факт також
зменшує їх рівень стресу та дозволяє їм навіть висловлюватись навіть на більш
сенситивні теми.
4.
Анонімність відповідей.
Оскільки за допомогою програм та технологій учасники можуть бути
підписані не своїми іменами [Hennink, 2013]. А також за не завжди дуже
якісною картинкою відеокамери практично не видно зовнішності
респондента, тому ані модератор, ані інші респонденти не матимуть змоги
дізнатись особисту інформацію про респондентів, навіть їх вік, не кажучи вже
про те, що це нівелюватиме певні ознаки статусності чи економічного
достатку, котрі могли б завадити відкритості респондентів. Всі ці фактори
впливають на те, що респонденти з більшим бажанням відповідають на
питання навіть на сенситивні теми та можуть висловлювати непопулярну,
протилежну загальному баченню думку.
5.
Можливість
застосувати
різні
нетрадиційні
техніки.
За допомогою дистанційних технологій модератор може демонструвати різні
візуальні (фото) та аудіовізуальні (відео) матеріали, котрі потім стануть
предметом обговорення. Особливо актуальною дана методика є в
маркетингових дослідженнях.
Від звичного формату проведення, де модератор просто ставить питання
респондентам, а вони по черзі на них відповідають – класичного сценарію
фокус-груп можна отримати певну необхідну інформацію, але багато
дослідників розробляють та впроваджують новітні техніки та методики
ведення дискусії відповідно до своїх дослідницьких завдань.
Одними з найпоширеніших технік є: СКЛАДАННЯ СПИСКУ (Listing)
[Hennink, 2013: р. 74]. Вона використовується і у звичайних питаннях
опитувальника, але відмінність її використання саме в фокус-групах є певний
«ефект групи» коли людина, почувши відповідь інших учасників, може або
погодитись з нею, або навпаки надати протилежну інформацію. З
проведеного нами дослідження можна виділити питання:
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«Назвіть, які корисні навички ви отримали чи чому корисному
навчились завдяки комп’ютерним іграм?» Перші респонденти в більшості
називали щось одне і завершували відповідь, тут не можливо було застосувати
техніку зондування і задати уточнювальне питання тому що респондент_ка
сам не згадає відповідь що ще він міг би навчитись. Але, після того, як
відповіді надали інші респондет_ки, то перші респондент_ки підтверджують,
що дійсно в їх досвіді також таке було або невербально (киваючи головою) або
навіть вмикаються в дискусію і розповідають свій досвід.
Наступна техніка – РАНЖУВАННЯ (ranking) [Hennink, 2013: р. 74]. Вона
має схожість з ранговими шкалами в кількісних оцінюваннях, але там шкалу
та її значення задає виключно дослідник, і він може вкладати в неї певний
сенс і мету, а в фокус-груповому дослідженні респонденти можуть отримати
більше свободи і самостійно визначити шкалу або ж просто розташувати певні
значення за визначеним критерієм. Ключова відмінність між просто
відкритим питанням в анкеті (у випадку з складанням списку) і просто
розташованим в порядку зростання чи спадання певним значенням, в процесі
онлайн фокус-групи дослідник може запитати про причини такого вибору.
Знову ж таки, наводячи приклад нашого дослідження, ми поставили
запитання:
«Які ваші улюблені топ-3 жанри комп’ютерних ігор?» (формулювання топ3 передбачало, що потрібно розставити в порядку спадання від
найулюбленішого). І спочатку респонденти просто називали в середньому по
три жанри, але потім модератор ставив запитання: «Чому саме цей жанр?
Чим саме він Вам подобається?». Таким чином ми отримували вже не просто
певну статистичну інформацію, але й глибші мотиви вибору, що власне і було
одним з завдань нашого дослідження.
Окремо варто виділити ще одну дієву техніку – НЕВЕРБАЛЬНУ або
ВІЗУАЛЬНУ (visual props) [Hennink, 2013: р. 75]. Модератор демонструє
респондентам або частинку відео або фото, рекламу чи будь-який інший
продукт, і ставить відповідне питання щодо нього. На відміну від звичайного
опитування, дослідник має можливість спочатку проаналізувати емоційну та
невербальну реакцію респондентів, а потім вже задати уточнювальні питання,
котрі допоможуть йому вибудувати повну картину ставлення групи до
продукту чи події. Практики такого типу характерні для маркетингових
досліджень, де візуальна складова допомагає респондентам не просто
теоретично обговорювати питання, але й розглянути його з практичної точки
зору.
Рідше
зустрічається,
але
також
використовуються
техніки
ЗОБРАЖЕННЯ (drawing) та МАПУВАННЯ (Mapping) [Hennink, 2013: р. 75]. В
обох випадках респондентів просять зобразити певний малюнок чи схему – в
першому випадку, чи навіть цілу мапу – в другому. За допомогою зображення
можна отримати певні індикатори, котрі людина запам’ятовує візуально або
ж навпаки – зрозуміти глибші мотиви респондентів. В онлайн форматі такі
техніки використовувати складніше ніж при очному опитуванні, але можна
попросити респондентів сфотографувати і надіслати зображення. Як приклад
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використання такої методики можу навести дослідження В. Лазаренко
«Безмісцеві міста: сприймання міст України переселенцями з Донбасу»
[Лазаренко, 2019]. Дослідниця хоча і не використовувала метод фокус-груп,
проте застосовувала техніку нанесення мап: вона просила своїх
респондент_ток зобразити мапу свого рідного міста і того, в яке вони
переїхали. Отже, за допомогою таких методів можна дізнатись багато
інформації, котра є недоступною для звичайного опитування, але варто
звернути увагу на проблему суб’єктивної оцінки дослідника і проблему
інтерпретації, адже респондет_ки можуть закладати в зображене абсолютно
різний сенс.
Т. Грінбаум [Greenbaum, 1998] виділяв також іншу класифікацію
методик, котрі спонукали б респондентів до діалогу в групі:

Проєктивні

Зондувальні

Контролюючі
Найпростіше охарактеризувати методику зондування, адже її
використовують для глибшого проникнення в тему дослідження. Це можуть
бути як додаткові питання після короткої відповіді респондента, так і деякі з
вище вказаних практик.
І наостанок я б хотіла зупинитись саме на проєктивних методиках. Сюди
належать асоціативні ряди. Тобто респондент_ток просять озвучити їх перші
асоціації зі словом, поняттям, подією чи продуктом. У даної практики є
декілька цілей. По перше це один з методів розпочати діалог, адже питання
не є складним, а відповіді респондентів можуть спрацювати як знайомство та
об’єднавчий фактор, адже вірогідно, що асоціації можуть повторитись. І знову
повертаючись до нашого дослідження, ми також одним із перших задали
респондентам запитання:
«Які асоціації у вас з’являються при згадуванні словосполучення –
комп’ютерні ігри? Назвіть хоча б 3». Цікаво, що асоціації були доволі
різноманітні, і було помітно, що іншим учасникам також було цікаво почути
відповіді колег.
Також можна додати ще про можливість використання технік
тестування сайтів, додатків чи реклами саме за допомогою онлайн фокусгруп. Адже зручність полягає в тому, що онлайн респонденти можуть
під’єднатись до конференції в процесі користування додатком або ж сайтом.
Да і взагалі такий формат дослідження значно спрощує отримання відгуків
про товари чи продукти.
Висновки. Отже, важливо пам’ятати перед тим, як планувати активності
в фокус-групах про те, якою має бути мета активності, як вона допоможе
підвищити динаміку дискусії, які дані за допомогою такої активності можна
отримати, яка роль модератора буде в тому випадку і яке потрібно додаткове
обладнання чи предмети для них.
Підсумовуючи варто зазначити, що онлайн фокус-групові опитування
стають все популярнішими, адже вони розширюють можливості дослідника
отримати більше інформації, охопити важкодоступних респондентів та
частково спрощують процес аналізу отриманих даних. Проте, існує і достатньо
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велика кількість недоліків такого методу, в порівнянні з класичним
форматом. Не можна сказати, що метод онлайн фокус-груп має більше
переваг чи недоліків, варто наголосити на тому, що він може бути кориснішим
в деяких дослідженнях. Все залежить від мети та умов проведення
дослідниками проєкту.
А за допомогою певних практик та технік соціологи можуть підвищити
якість дослідження, отримати саме необхідну інформацію.
Можна також дійти до висновку, що метод онлайн фокус-груп є дуже
перспективним і в майбутньому дослідникам варто розширювати його
можливості.
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Анотація. Питання застосування якісної методології активно
досліджується у XXI столітті, адже соціальні процеси сучасності постійно
породжують нові явища, які потребують опису та теоретичного підґрунтя.
Метод глибинного інтерв’ю – один із провідних якісних методів, є чи не
найстаршим у соціологічній практиці: ще наприкінці XIX – початку XX
століття Чарльз Бут, Вільям Едуард Беркхардт Дюбуа, Роберт Лінд та Гелен
Лінд
проводили
соціологічні
дослідження,
застосовуючи
метод
неструктурованого інтерв’ю [Fontana, 2000: с. 647-648]. Дослідження його
трансформації та адаптації може розглядатися як важливий крок у розумінні
Студент 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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методологічних змін соціологічної науки, а також перспектив та
можливостей. Однією з таких трансформацій є використання методу
глибинних інтерв’ю в поєднанні з іншими методами кількісних та якісних
підходів у межах досліджень зі змішаним дизайном.
Виклад основного матеріалу. Метод глибинних інтерв’ю – це зовсім не
новий напрямок методологічного розвитку соціологічної науки, проте, як і
кожен окремий метод як збору, так і аналізу інформації, він постійно
проходить трансформаційний шлях адаптації до динамічної соціальної
реальності задля її безпосереднього релевантного вимірювання та
дослідження.
Розвиток та інтерпретація методу глибинних інтерв’ю має розглядатися
в контексті родового методу, а саме – методу інтерв’ю. Надаючи визначення
цим взаємопов’язаним термінам, звернемося до сучасних тлумачень: 1) метод
інтерв’ю – це один із методів збору первинної інформації в соціальних науках,
який передбачає розмову один на один дослідника (або інтерв’юера) із
респондентом – суб’єктом дослідження [Little, 2016: c. 73]; інтерв’ю мають
вагоме значення у безпосередньому дослідженні думок, досвіду, цінностей та
інших характеристик суспільства; 2) глибинні інтерв’ю – переважно
неструктуровані довготривалі face-to-face інтерв’ю, які використовуються
задля отримання більш детальної та глибинної інформації стосовно
досліджуваного об’єкта, а також характеризуються своєю сенситивністю та
гнучкістю [Parveen, 2017].
Отже, глибинні інтерв’ю використовуються задля вивчення
важкодоступних для повномасштабного опитування шляхом анкетування
груп респондентів (наприклад, маргінальні групи); соціальних процесів,
розвиток та динаміку яких необхідно теоретично витлумачити через призму
наукових теорій; сенситивних тем, які неможливо якісно розкрити через
кількісну методологію; новоутворених соціальних явищ, прояви яких тількино почали фіксуватися та потребують розвідувальних та описових операцій
[Фітісова, 2019; Мацко, 2009: с. 378-388; Прохорова, 2017: с. 32-37; Шестакова,
2020: с. 93-94; Соболь, 2021]. Такий широкий спектр застосування робить
метод глибинних інтерв’ю одним із провідних у дослідженні соціальної
реальності, яка в силу розвитку людської цивілізації, геополітичних процесів
та інших важливих факторів знаходиться в постійному русі, що провокує
проблемні ситуації та абсолютно нові явища (пандемії, війни, інформаційне
забруднення, поширення тероризму та інші кризові ситуації, які тим чи
іншим чином впливають на сьогодення суспільств).
Поява досліджень змішаного дизайну, або mix-mode досліджень,
обумовлена пошуком вченими-соціологами способів деталізації та
удосконалення своїх дослідницьких програм та інструментаріїв. Із розвитком
соціологічної думки ставало все більш очевидним, що досліджувати аспекти
соціальної реальності, обмежуючись використанням лише одного методу
збору даних та аналізу, стає не просто неефективним, а навіть небезпечним
для об’єктивного висвітлення та інтерпретацій щодо оточуючої нас
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реальності. Таким чином, виникнення стратегії mix-mode досліджень дало
потужний старт розвитку як емпіричної, так і теоретичної соціології.
Дослідження змішаного дизайну – це наукова стратегія, яка передбачає
поєднання в одній дослідницькій програмі декількох методів збору первинної
інформації та/або аналізу. Причому варто наголосити на тому, що mix-mode
стратегія може розглядатися та визначатися по-різному. Наприклад, А.
Казанжи чітко розділяє поняття «mixed methods», як поєднання методів
кількісних та якісних підходів в рамках конкретного дослідження, та поняття
«mix-mode» – використання однакового інструментарію через різні канали
(різними методами) кількісного опитування (Інтернет-опитування, телефонні
інтерв’ю, паперові анкети тощо) [Казанжи, 2015: с. 30]. Та типологія, яку я
хотів би запропонувати вам, є дещо інакшою: вузьке розуміння – змішування
методів кількісного та якісного підходів; та широке розуміння – використання
множини методів в рамках одного дослідження без прив’язки до підходів,
тобто об’єднання двох або більше методів у межах однієї програми (як суто
якісних чи кількісних, так їхня комбінація).
Таким чином, сучасні дослідники соціальної реальності отримали
вдосконалений інструмент для будь-якого типу дослідження: чи то
розвідувальне, чи то описове, чи аналітичне. У літературі описано безліч
переваг застосування mix-mode стратегії: гармонійне взаємодоповнення
кількісних та якісних методів всередині дослідницького проекту, що дозволяє
водночас відповідати на запитання «Як?», «Чому?», «Скільки?»; підвищення
рівня відповідей через різні канали збору інформації, фінансова доступність
та оптимальність за умову релевантного підбору методів [De Leeuw, 2005],
гарантування більш глибинного розуміння досліджуваного явища завдяки
«методологічному плюралізму або еклектизму» [Johnson, 2004: с.14]. Авжеж,
не слід забувати про ризик «ефекту від методу» – різноманітних помилок та
зсувів, які можуть виникати через неправильну взаємодію обраних методів та
відсутність достатнього дослідницького досвіду [Казанжи, 2015: с. 74-75].
Закономірним буде зараз перейти до обговорення перспектив методу
глибинного інтерв’ю в контексті досліджень змішаного дизайну та спробувати
відповісти на низку запитань: «Яким чином поєднувати метод глибинних
інтерв’ю з іншими методами?» та «Які евристичні можливості може надавати
та чи інша комбінація з залученням методу глибинних інтерв’ю?». Відповіді
на ці та інші запитання частково надані в самих емпіричних джерелах –
програмах соціологічних досліджень та пояснювальних додатках до них.
Отже, мною було проаналізовано декілька українських соціологічних
досліджень, у дизайні яких застосовувалася mix-mode стратегія із залученням
методу глибинного інтерв’ю. Основний акцент під час аналізу я зробив на
взаємозв’язку глибинних інтерв’ю з іншими задіяними методами, а також
зосередив увагу на дослідницьких можливостях, які ця комбінація відкривала
перед соціологами-емпіриками.
1) У 2019 році Аналітичним центром CEDOS, а саме його
представницями А. Фітісовою, Н. Ломоносовою та Л. Філіпчук, був
реалізований масштабний проект по дослідженню становища жінокмігранток в Україні (хоча фактично польовий етап проводився лише в
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столиці). Метою дослідження виступало визначення причин обмеженого
доступу об’єктів програми до гідної праці. Оскільки такого роду дослідження
було першим на території України, авторки визначають проведене
дослідження як розвідувальне, тобто основною метою якого виступав збір
свідчень, фактів та якісної інформації загалом щодо досліджуваного
соціального явища або соціальної групи.
У програмі дослідження зазначено два методи збору первинної
інформації, які використовувалися при дослідженні проблематики: аналіз
документів (на «кабінетному» етапі дослідження) та глибинні інтерв’ю (на
якісному етапі). Глибинні інтерв’ю виступили основним методом отримання
дійсно нових емпіричних даних у вивченні певної маргінальної соціальної
групи, яку авторки визначили як «малодосліджену та важкодоступну». У
поєднанні з аналізом документів, – законодавства, офіційної інформації
стосовно міграційних процесів – який надав певне розуміння становища
іммігранток у сфері зайнятості, інтерв’ю виконало важливу роль первинного
збору, результати якого надалі можна буде використати з метою написання
описових чи навіть аналітичних праць з вивчення міграційних проблем
[Фітісова, Ломоносова, Філіпчук, 2019].
2) У 2021 році був реалізований проект «Вплив пандемії COVID-19 на
щоденні практики дитинства» від «Дитячих географій» за фінансування
Українського культурного фонду. Соціологами-дослідниками виступили Т.
Полек, Т. Саніна та Ю. Соболь. Метою праці соціологинь було визначення
впливу пандемії COVID-19 на повсякденні практики дітей великих
українських міст (Львів, Харків, Київ, Одеса), що, в свою чергу, дозволило
окреслити актуальні проблеми та потреби дитячого населення України в
період пандемії, зрозуміти, яким типам діяльності воно надає перевагу тощо.
У методології дослідження було виокремлено три етапи з
використанням відповідних методів: кабінетний (аналіз вже існуючих
досліджень задля засвоєння досвіду іноземних колег), якісний (виступав у
формі антропологічного дослідження дитинства за залученням методу
етнографії – інструментів включеного спостереження та інтерв’ю, причому в
онлайн режимі) та кількісний (аналіз результатів телефонного опитування
дітей віком від 9 до 16 років). Отже, дослідження передбачало задіяння цілої
низки різних методів, спрямованих на цілісне розкриття об’єкту та предмету
вивчення через різні джерела та підходи.
Дослідниці описують причини застосування цього методу таким чином:
«… глибинні інтерв’ю забезпечили аналіз дітьми тих змін, які відбулися (або
ні) у їхньому повсякденному житті та показали ставлення дітей до них». Проте
хибно у цьому кейсі розглядати in-depth інтерв’ю як самостійний метод, адже
соціологині використовували його в контексті «методу етнографії», що
передбачав тісне поєднання включеного спостереження з проведенням
інтерв’ю. Відповідно до зазначеної особливості, потенціал методу розкривали
у нерозривному зв’язку зі спостереженням, яке «дозволило здійснити
насичений опис щоденних практик дітей у сферах формальної та
неформальної освіти, проведення вільного часу та використання
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повсякденних просторів». Отже, експертне описове спостереження за
дозвіллєвими та іншими практиками дітей з боку дослідниць, а також
самоаналіз дітьми видозміни умов та вираження їхньої повсякденної
діяльності, зафіксований під час глибинних інтерв’ю, дозволили зібрати
велику кількість описових характеристик, особливостей робочого та вільного
часу дітей та нарешті зробити цілісні висновки та сформулювати додаткові
гіпотези для їхнього підтвердження на кількісному етапі програми [Соболь,
2021].
Отже, застосування глибинних інтерв’ю як частини методу етнографії у
даному «соціо-антропологічному» дослідженні не було єдиним методом
збору, як у попередньому прикладі, що дозволило завдяки тісному зв’язку
інтерв’ю-спостереження підсилити ефективність та наповненість процесу
отримання результатів на якісному етапі дослідження.
3) Ще один можливий шлях застосування глибинних інтерв’ю у mixmode дослідженнях чудово демонструє дослідницький проект «”Пошуки
дому” у повоєнному Львові. Досвід Підзамче, 1944-1960» від Центру міської
історії Центрально-Східної Європи та Центру Європейських досліджень,
проведеного в рамках програми «Історична майстерня Європи» у 2012 році.
Метою проекту стало висвітлення одного з найважливіших історичних етапів
для Львову – перетворення з польського прикордонного та німецького
окупованого міста в український радянський Львів на прикладі району
Підзамче.
У методології дослідження були використанні два методи: метод «усної
історії» та аналіз документів (архівних матеріалів, тогочасних путівників,
кінохронік, пропагандистських брошур). Метод «усної історії» – різновид
глибинних інтерв’ю, що має суто біографічний характер, використовувався
для опитування людей, що оселялися у Підзамче у післявоєнний час – з 1944
по 1960 рр. На основі розповідей будувалося це описове дослідження.
Додатковим джерелом інформації виступали архівні документи, що
детальніше розкривали розповіді респондентів та конкретизували їх.
У цьому випадку глибинні інтерв’ю виступали одним з основних методів
отримання емпіричної інформації та були спрямовані на виявлення
соціально-історичних особливостей побуту соціальних груп в урбаністичному
просторі. Вони допомогли розширити знання щодо радянізації місцевого
простору міста, а також відобразили специфіку змін у соціальній свідомості
соціальних груп конкретного історичного періоду [Бондаренко, 2012].
Узагальнені висновки порівняльного аналізу наведені у таблиці.
№
Методи,
дослідження використані в
дослідженні
Аналіз
документів,
1
глибинні
інтерв’ю

Роль глибинних
інтерв’ю в
дослідженні
Емпірична
інформація щодо
соціального
становища

Короткий опис сутності
дослідження
Розвідувальне дослідження,
спрямоване на виявлення
причин обмеженого
доступу до гідної праці
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2

Аналіз
документів,
метод етнографії
(включене
спостереження +
глибинні
інтерв’ю),
телефонне
формалізоване
інтерв’ю

3

Аналіз
документів,
метод «усної
історії» (підвид
глибинних
інтерв’ю)
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важкодоступної
групи

конкретної соціальної
групи – іммігранток

Тісне поєднання зі
включеним
спостереженням в
методі етнографії;
інструмент
самоаналізу
динаміки та якості
дозвіллєвих змін
об’єктів дослідження

Описове та аналітичне
дослідження впливу
пандемії COVID-19 на
щоденні дозвіллєві
практики конкретної
соціальної групи – дітей
(від 9 до 16 років)

Виявлення
історичних
відомостей через
біографічні розповіді
об’єктів дослідження

Описове дослідження, що
ставило собі за мету
охарактеризувати
історичні, соціальні та
урбаністичні процеси 19441960 рр. у конкретному
районі Львову – Підзамче

Таблиця 1. Порівняння основних характеристик досліджень із застосуванням
методу ГІ
Висновок. Розглянуті дослідження свідчать про універсальність
застосування методу глибинних інтерв’ю в поєднанні з іншими методами: чи
то якісними, чи то кількісними. Авжеж, вищезгадані кейси є лише варіаціями
використання in-depth інтерв’ю у дослідженнях змішаного дизайну й ніяк не
вичерпують їхніх можливостей та потенціалу. Глибинні інтерв’ю виступають
практичним та ефективним шляхом здобуття інформації, яку зазвичай не
виявити анкетуваннями чи формалізованими інтерв’ю. Користь цього методу
для розвідувальних, описових, аналітичних досліджень полягає у
багатогранному розкритті предмету дослідження, його характеристик та
властивостей, які в подальшому можуть бути використані як для
підтвердження даних, зібраних за допомогою інших методів, так і для
обґрунтувань загальних результатів дослідницьких проектів.
Реалії сьогодення українського суспільства ставлять під питання
майбутнє використання методу глибинного інтерв’ю у дослідженні
воєнних переживань та післявоєнних наслідків. Війна – це тотальне явище,
яке проявляється на абсолютно всіх рівнях суспільства, породжуючи безліч
негативних наслідків в соціальному та культурному полях. Соціологи, як
дослідники соціальної реальності, повинні досліджувати навіть такі процеси,
вдаючись до різних методологічних підходів. Постає запитання: чи взагалі
етичним буде задавати сенситивні питання в процесі глибинної бесіди із
жертвами російської агресії? Глибинні інтерв’ю можуть стати ефективними у
дослідженні цієї тематики лише за умови дотримання етичної сторони, що
стає іноді практично неможливо через ступінь негативного впливу на
респондента.
Таким чином, навіть досвідчений інтерв’юер може не впоратися з даною
проблемою під час безпосереднього збору первинної інформації, що може
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призвести до відмови респондентами надавати свідчення. Отже, при
дослідженні жахів війни недостатньо бути просто «досвідченим»
інтерв’юером. Імовірними шляхами вирішення цієї проблеми є або залучення
інтерв’юера-психолога, який буде здатний працювати одночасно не тільки зі
збором необхідних даних, проте й контролем психологічного стану
респондентів; або залученням психологів-експертів, які спостерігатимуть за
проведенням інтерв’ю та матимуть можливість втрутитися у разі потреби. Так
чи інакше, доречність використання методу глибинного інтерв’ю буде
напряму залежати від цільової групи дослідження та міри впливу, якого вона
зазнала через військові дії.
Метод глибинних інтерв’ю може стати одним з найефективніших
методів дослідження воєнних та післявоєнних реалій, проте задля цього він
потребує внесення значних змін у механізми проведення інтерв’ю. Тільки
після процесу адаптації до специфіки тематики війни цей метод можна буде
застосовувати в описових та аналітичних дослідженнях.
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Оцінка якості анкетного запитання важливе питання для вивчення,
оскільки саме від запитання в опитувальнику залежать відповіді респондентів
і загалом якість соціологічного дослідження. За допомогою різних
вимірювальних приладів, – таким, як шкали, індекси і соціологічні тести, –
соціологи можуть визначити якість анкетних запитань як дослідницького
інструменту.
Якість анкетних запитань залежить від численних факторів. До
прикладу, дослідник під час інтерв'ю має ставити запитання без емоційного
забарвлення, не додавати пояснень та уточнень, не вступати в дискусію з
респондентом. Якщо цих пунктів не будуть дотримуватися інтерв’юери, то такі
чинники можуть змінити відповіді респондента. Таким чином, дослідження,
яке за основу має такі відповіді, буде повністю недостовірним і
нерепрезентативним для досліджуваною генеральної сукупності. Тому
соціологічне запитання завжди має бути без особистісним, проте мати
багатий функціонал для соціологів. Тому що таким чином анкетне запитання
може знімати певну інформацію, за якою в подальшому можна бути
прослідковувати спільну тенденцію соціального феномену, якого вивчають
соціологи у своїх дослідженнях. [Паніотто, 1986]
Також не менш важливим аспектом для якісного анкетного запитання є
правильне його формулювання. Оскільки саме від цього буде залежати чи
буде дослідження валідним та надійним, чи не буде це питання занадто
сенситивним для респондента і тому подібні чинники, які просто можуть
знищити дослідження на лише на початкових етапах. Мистецтво ставити
запитання (саме так назвав його соціолог Авер’янов Л. Я.) дуже цікаве і не
просте. Якщо під час особистої розмови інтерв’юер певним чином може
змінити деякі елементи (які можливо змінити) запитання в залежності від
обставин, в яких перебувають інтерв’юер і респондент, то під час анкетного
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
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опитування подібні кроки зробити просто неможливо. Сформульовані
запитання мають бути чіткі і зрозумілі всім респондентам, до котрих
потрапляє анкета [Аверьянов, 1998].
Соціологічний тест – це певна система відібраних соціологічними
методами висловлювань респондентів з метою отримання надійної та
валідної інформації про ознаки, які цікавлять дослідника. Взагалі це поняття
ввів у науковий обхід соціолог та педагог В. Аванесов у 1982 році. Саме він
надав вище мною продубльоване визначення щодо соціологічного тесту. Це
поняття Аванесов увів у соціологію задля того, щоб була можливість вивчення
у соціологічних дослідження не тільки психологічні феномени, оскільки для
таких уже існують психологічні тести, а соціальні феномени, цінності,
соціальні потреби і тому подібне [Дембіцький, 2017].
В українській соціології з цим поняттям працювали Паніна і Головаха.
Вони були повністю переконані у тому, що соціологічний тест повинен бути
адаптований для масових опитувань. Оскільки подібні психологічні тести є
занадто громіздкими для соціологічних досліджень. Тому є певні властивості,
які мають бути в подібних тестах:
•
Універсальність – можливість застосовувати для великої когорти
людей
•
Стандартизованість – установлені норми явища, якого вивчають
дослідники
•
Компактність
–
для
можливості
використовувати
в
опитувальниках, бо якраз на відміну від психологічних тестів соціологічні
використовують
•
Об’єктивність – як для будь-якого соціологічного дослідження за
для упередження фальсифікації результатів [Дембіцький, 2017].
Надійність і валідність мають велике співвідношення у соціологічних
вимірюваннях. Щоб краще це зрозуміти розглянемо визначеннях цих понять.
Отож, надійність – це те, що буде повторюватися постійно, якщо
соціолог буде досліджувати одні і ті самі ознаки одними і тими самими
методами. Тобто можна стверджувати цілком, що надійність має тенденцію
повторюваності і чим більша ця стійкість до повторень при вивченні одних і
тих самих соціальних феноменів, тим більш надійні вимірювальні процеси,
які використовують соціологи [Нікітіна, 2009].
Валідність – це адекватне теоретичне відображення існуючих в
суспільстві відносин чи зв’язків, або ж вимірювальний інструментарій
повинен відображати певний теоретичний концепт дослідження. Часто
валідність пов’язують з відсутністю систематичних помилок у соціологічних
дослідженнях [Нікітіна, 2009].
Отож, такі характеристики як валідність і надійність пов’язані, але все ж
таки спрямовані на оцінку різних характеристик. Надійність частіше від
усього пов’язують з емпіричним рівнем дослідження. На противагу валідність
більш стосуються теоретичних знань про досліджувані об’єкти або явища.
Проте варто зазначити, що без якоїсь однієї характеристики дослідження не
можна бути назвати ні надійним, ні валідним. Оскільки валідним
вимірювання можна бути вважати тільки тоді, якщо вимірювальний
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інструментарій є надійним. Якщо інструментарій буде ненадійний, то при
кожному повторному вимірюванню результати будуть різні, які абсолютно не
будуть відображати теоретичний концепт. [Нікітіна, 2009]
Отже, методи оцінки якості анкетних запитань як дослідницького
інструменту надважливий етап для всього соціологічного дослідження. Саме
питання якості анкетного запитання у самому опитувальнику дуже важливе
для усього соціологічного дослідження. Оскільки саме від якості запитання
буде залежати всі подальші результати дослідження. Тому якість анкетних
запитань варто визначати і досліджувати методи і способи якості анкетних
запитань як дослідницького інструменту.
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У сучасному бізнес-середовищі більшість компаній бачать одне зі своїх
ключових завдань у підтримці існуючих позицій на ринку за допомогою
максимально широкого спектру інструментів і технологій. Останнім часом
особлива увага суб’єктів господарювання приділяється все більш широкому
використанню для досягнення цієї мети подієвого менеджменту, який
сьогодні можна трактувати як один із найбільш динамічних напрямів
соціальної технологізації, одночасно на теоретичному та практичному рівнях.
Івент-менеджмент є актуальною перспективою, яка «розвивається та дає
можливості кар’єрного зростання для всіх, хто цікавиться організацією та
плануванням заходів. Ця діяльність включає дослідження бренду, цільову
аудиторію, розробку концепції події, планування логістики та координацію
технічних аспектів до проведення заходу. Управління подіями включає
функції планування, організації та контролю унікальної, єдиної в своєму роді
події, а унікальність забезпечується не стільки оригінальністю ідеї, скільки
способами доведення її до кінцевого користувача» [Забарна, 2014: c. 14].
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Система засобів організації практичної діяльності відповідно до мети та
специфіки є технологією соціальних процесів. Соціальні технології в івентменеджменті – це також процес цілеспрямованого впливу на об’єкт задля
отримання заданого результату.
Існують певні особливості соціальних технологій поширених в івентменеджменті (рис. 1).

Засоби практичного і
прагматичного досягнення
поставлених цілей, які є системою
імперативів, що упорядковують
практичну діяльність (вимог,
команд, алгоритмів)

Характеристика діяльності людей у
реалізації поставлених ними цілей,
що здійснюються в конкретних
соціальних умовах, за
посередництвом специфічних
соціальних інститутів і соціальних
організацій

Характеристика операційного соціального
мислення і самопізнання, що відображає
соціальну рефлексію, пов'язану з практичним
осмисленням технологічних законів

Рис. 1. Особливості соціальних технологій в івент-менеджменті [Джерело: Тюптя, 2004]

«В умовах динамічних соціальних змін у світовій практиці все більше
утверджується інноваційний метод освоєння соціального простору – його
технологізація. Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму,
переборення його розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних
систем шляхом використання соціальних технологій… Соціальні технології
виступають як науковий ресурс, використання якого дозволяє не тільки
вивчати та прогнозувати різноманітні соціальні зміни, а й активно впливати
на практичне життя, отримувати ефективний передбачуваний соціальний
результат» [Радіонова, 2015: с. 3].
Вирізняються наступні характерні риси соціальних технологій, якими
вони відрізняються від промислових (рис. 2).
1) соціальні технології набагато складніші, оскільки є фрагментами
суспільства у всьому їх структурному і функціональному різноманітті

2) їм властива значно менша детермінованість і жорсткість;
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3) це інституційні утворення, які характеризуються
реалізовуваними функціями, нормами і механізмами;

4) це діяльнісні соціальні системи;

5) вони значно більше варіабельні та різноманітні.

Рис.
2.
Риси
та
характеристики
https://studfile.net/preview/6871364/]

соціальних

технологій

[Джерело:

«Соціальні технології – це теорія, що досліджує процеси
цілеспрямованого впливу на соціальні об'єкти, що розробляє й обгрунтовує
ефективні способи і прийоми такого впливу. При цьому не має значення, що
розуміється під «соціальним об'єктом». Це можуть бути соціальні відносини,
соціальна взаємодія, соціальна група, соціальний інститут, соціальна
організація. Рівень технологічного впливу зумовлюється тим, що даний
соціальний об'єкт перебуває в нерозривному зв'язку з іншими соціальними
об'єктами. При цьому, будь-яка зміна цього соціального об'єкта з неминучістю
тягне за собою ланцюжок змін інших об'єктів» [Ваннік, 2015: c. 1].
Організація будь-якого заходу розроблена з певними цілями, які
необхідно враховувати на етапі планування. В залежності від інформації про
кількість учасників, вікову категорію, відсоток чоловіків та жінок, тематику
заходу розробляється концепція майбутньої події. Як правило, івентменеджер пропонує кілька варіантів проведення івенту, один з яких в
майбутньому стане сценарієм. Для успішного заходу важливий вдалий вибір
місця, програми, музики, виконавців, артистів та підрядників. Особливості
організації подій визначаються спонтанністю та відсутністю пунктуальності,
обов’язковістю та чітким виконанням завдань більшістю працівників.
«Організація ефективного заходу – це серйозна робота по синхронізації
величезної системи, що складається з великої кількості елементів. Це гості,
ведучі, артисти, техніки, хостеси, охоронці, музиканти, піротехніки,
кейтеринг, водії, міська влада, спонсори та багато інших. Потрібно завжди
пам’ятати, що кожен із елементів цієї системи, перш за все, є особистістю. І
спрогнозувати поведінку людини дуже важко, особливо якщо всі ці люди
знаходяться під тиском несприятливих обставин, в умовах підвищеної
відповідальності. Тож або найміть професіоналів, які візьмуть на себе більшу
частину роботи, або наберіться терпіння до тих, хто цього потребує –
заспокоюйте, і будьте готові до «сюрпризів». Однак, незважаючи на уявну

280

Шишман Дарія

складність і різноманітність дій при підготовці та проведенні заходів, загальні
етапи роботи все ж таки існують.
Для початку необхідно розділити два важливих поняття: розробка івенту
(планування); проведення івенту (організація). Розробка заходу – це робота зі
створення послідовного алгоритму дій, здатних ефективно вирішити
поставлене завдання. Продуктами розробки заходу є режисерський сценарій
та повний пакет документів необхідних для проведення події» [Технології...,
2018: c. 27].
Розвиток заходу включає наступні етапи:
•
визначення цілей заходу;
•
розробка концепції заходу;
•
вибір і підготовка місця розташування;
•
вибір та укладання договорів з підрядниками;
•
створення бюджету події;
•
розробка та затвердження сценарію (режисерського сценарію).
Існують наступні типи подій. Внутрішні корпоративні заходи – це
розважальні івенти (святкові вечірки, дні народження) та освітні заходи
(тренінги, семінари), головною метою яких є підвищення лояльності
співробітників компанії або оптимізація роботи команди. Зазвичай внутрішні
корпоративні заходи не вимагають титанічних зусиль та великого бюджету.
Зовнішні корпоративні заходи – це іміджева діяльність як частина
стратегії маркетингового просування. Іміджеві заходи – це той тип івенту, де
основною метою зазвичай є представлення продукту, іміджу чи послуг
компанії потенційним чи існуючим клієнтам, а також партнерам. Саме цей
тип івентів є найскладнішим для розробки та реалізації, адже навіть невелика
помилка чи неточність може призвести до негативних наслідків.
Таким чином, життєвий цикл заходу передбачає ряд послідовних етапів,
які включають: дослідження, творчу розробку концепцій, планування,
проведення, координацію, контроль та аналіз результатів.
Разом з початком заходу івент-менеджер виконує контрольну функцію,
яка включає контроль систематизації процесів, своєчасні виступи артистів та
навіть якісну подачу фонограми звукорежисером.
Узагальнюючи характеристику соціальних технологій в івентменеджменті, можна зробити висновок, що цей вид технологій має великий
вплив та значення в сфері сучасної організації подій, цілком зрозумілою є
специфіка технологічного підходу до соціально-управлінської сфери, в якій
трансформації підлягають суспільство в цілому, його окремі верстви і групи,
відносини між людьми або їх думки і почуття. Процеси, що відбуваються,
підпорядковані певним правилам і законам, але люди не просто об’єкти цих
законів, вони свідомі й довільні суб’єкти, які при використанні соціальних
технологій можуть змінювати вибір, хід думок та поведінку. Отже, справжній
івент-менеджер, який створює ефективні івенти, неодмінно володіє
практичними навиками застосування соціальних технологій.
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Практичні аспекти реалізації
дослідження з елементами SROI

Шевченківська весна – 2022
(соціологія): Матеріали
Міжнародної конференції студентів
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національний університет імені
Тараса Шевченка, 13 травня 2022
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Охарактеризувати період, який зараз проживаємо ми та наша
державність, з раціональної позиції – складне завдання. Повномасштабне
вторгнення росії на територію України розкололо життя співгромадян на два
концепти: «до» та «після» війни. Сьогодні простір суспільної рутинності
змінився на простір нестабільності й соціальної турбулентності.
Ця війна – про незалежність, про конструювання майбутнього.
Інструментом досягнення цього майбутнього є візуалізація, усвідомлення та
глибока рефлексія над реальними післявоєнними трансформаціями. Україна
не відвойовує своє минуле, вона відвойовує право мати альтернативне, краще,
успішне майбутнє. Така прийдешність, у першу чергу, буде характеризуватися
реалізацією надважливих проєктів та програм задля відбудови та покращення
(як інфраструктурного, так і екзистенційного вимірів) нашої держави. У таких
умовах соціологи, соціальні технологи виконуватимуть роль «універсальних
солдатів», місія котрих – аналіз, пояснення, оцінювання соціальної
реальності, впровадження, контроль і моніторинг запланованих
інновативних змін, прийняття рішень (державного рівня), консультування і
фаховий супровід. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати.
Студентки 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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Пошук та інтегрування нових методів/методик/інструментів аналізу та
вимірювання стану соціальної реальності наразі є ключовим завданням для
української соціологічної спільноти. Мотивуючись цим, ми хочемо
представити колегам практичні аспекти реалізації досліджень із
використанням SROI («social return on investment», або «соціальне
повернення на інвестиції»). Цю методику ми почали вивчати минулого року,
а тепер можемо поділитися власним досвідом її застосування. Загалом, SROI
– підхід до оцінювання, який дозволяє вимірювати та враховувати соціальну
ефективність та економічну вигоду. Метод спрямований на монетизацію
можливих показників так званої «успішності/ефективності» певної соціально
спрямованої діяльності: проєкту, програми, політики. Показник SROI
відображає отриману (соціальну) цінність від проєкту відносно (фінансових)
інвестицій, вкладених у проєкт. Так соціологічні інструменти та методи
аналізу даних поєднуються із економічною теорією. Це дає змогу визначАти
суб’єктивні та об’єктивні фактори ефективності, а також розраховувати
формулу окупності соціальних ефектів, створюваних проєктом, програмою
або політикою.
Отже, SROI акцентує увагу на соціальних наслідках. Такий аналіз може
бути корисним як для соціальних підприємств, так і для бізнесових
(прибуткових) структур, що займаються, наприклад, розвитком громад,
благодійністю, соціальними ініціативами та акціями. Досягнення
позитивного соціального ефекту – головна мета будь-якої соціально
спрямованої діяльності.
Це була теоретична частина. Перейдімо до практичної: у грудні 2021
року між командою ГО «Центр соціального аудиту» та СП «ДивоГра» [сайт
«DyvoGra», 2020] був підписаний договір на проведення оціночного
дослідження соціальної ефективності підприємства через соціальні та
економічні показники, використовуючи методологію SROI.
«ДивоГра» – соціальне підприємство. З 2015 року фахівчині проєкту
самостійно розробляють, адаптують до українського суспільства та видають
різну асистивну (допоміжну, супроводжуючу) продукцію для розвитку
мовлення у дорослих та дітей, які мають різні розлади мовлення або
інтелектуальні порушення, ментальну або фізичну інвалідність, яка обмежує
вербальні комунікативні здібності.
Особливістю продукції СП «ДивоГра» є використання альтернативної і
додаткової комунікації (АДК). За визначенням Міжнародної асоціації з
альтернативної і додаткової комунікації, АДК – це спеціальний набір засобів і
стратегій, які може використовувати будь-яка особа для вирішення щоденних
завдань спілкування [«International Society…», 2021].
Асистивна продукція СП «ДивоГра» з використанням АДК представлена
книжками, картками та іграми з піктограмами, конструкторами фраз та
логопедичними ляльками. Також є безкоштовна продукція: матеріали для
батьків та фахівців (статті, курс лекцій), постери з малюнками-піктограмами
для дітей.
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Проєктна діяльність включає в себе виготовлення та реалізацію
асистивної продукції, зокрема, тиражування видань адаптованих книжок з
піктограмами. Дослідницькій групі були надані наступні завдання:
• виміряти соціальний ефект проєкту (через суб’єктивні та об’єктивні
показники);
• розробити формулу монетизації витрат бюджету часу учасників
проєкту щодо створення книжок АДК та навчити користуватися нею;
• оцінити проєкт за встановленими індикаторами сталості;
• зафіксувати відсутність негативних тенденцій (як один із основних і
загальноприйнятих індикаторів, що фіксують соціальний ефект
діяльності соціальних підприємств);
• розробити рекомендації для підвищення ефективності проєкту.
Основними питаннями замовника є наступні:
1. Наскільки ефективним (у т.ч. з економічної точки зору) є даний
соціальний проєкт?
2. Які соціальні ефекти створено за результатами проєкту?
3. Які потенційні покращення можна внести до подібних проєктів для
майбутньої реалізації?
Команда ЦСА розділилась на декілька дослідницьких груп: якісні
дослідження – глибинні інтерв’ю із керівництвом та головними фахівцями
СП «ДивоГра»; аналіз документів – монетизація діяльності волонтерів, що
брали участь у заходах (у рамках проєкту); розрахунок – зведення та
узагальнення формули SROI; кількісні дослідження – онлайн-анкетування
декількох груп прямих бенефіціарів та стейкхолдерів проєкту. Авторки були
залучені до останнього виду діяльності.
Важливим для реалізації кількісного дослідження стало обрання когорт
респондентів: цільовими аудиторіями СП «ДивоГра» є батьки/опікуни дітей
з мовленнєвими порушеннями, старші користувачі АДК/їхні піклувальники
та фахівці/спеціалісти (логопеди, психологи, корекційні педагоги, вчителі з
розвитку мовлення, дефектологи тощо). Вони здаються доволі очевидними,
проте те, що на поверхні, часто дуже важко ідентифікувати впритул. Нам
потрібно було проаналізувати усіх реальних і можливих покупців асистивної
продукції, перевірити, чи справді вони належать до однієї групи – які у них
відмінності, потреби; які соціальні ефекти могли б бути для них помітними, а
які скоріше оминули б їхню увагу.
Нам вдалося включити лише 1 показник, що підходить для монетизації
– «зниження потреби відвідування фахівців завдяки використанню
асистивної продукції підприємства».
Основними труднощами, з якими ми стикнулись, стали: тимчасова
зупинка роботи (через початок війни), комунікація із замовником (через
нерозуміння клієнтом деяких аспектів соціологічного дослідження), доступ
до респондентів (через пандемію; відсутність панелі покупців, а також
ефективних каналів комунікації з ними). Обраний метод (онлайнанкетування) також негативно вплинув на респонс-рейт старших
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користувачів АДК, котрі не мали доступу до Інтернет-ресурсів на час
проведення дослідження.
Також важливо було технологічно підходити до розробки
інструментарію дослідження, особливо, коли ми прагнемо зафіксувати певні
соціальні ефекти від проєкту. Не завжди бачення дослідників щодо
позитивних змін та впливів є такими, що мають місце у житті бенефіціарів.
Формулюючи питання чи альтернативи, ми не маємо закладати в них готові
судження, спостереження чи варіанти «прийнятних» відповідей, аби
мінімізувати ризик нав’язування респондентам оціночних суджень
дослідницької групи. Також слід було звернути увагу на те, що суб’єктивні
виміри соціальної ефективності, (а точніше, їхнє фіксування респондентами)
потребують високого рівня включеності та вникливості з боку опитуваних.
Таким чином, більша частка виявлених соціальних ефектів класифікувались
як «соціальні, непридатні до конвертації у грошові показники».
Попри зазначені труднощі, дослідницька група успішно опитала
потрібну кількість бенефіціарів асистивної продукції СП «ДивоГра» та
зафіксувала конкретні показники соціальної ефективності. Загалом, під час
роботи над дослідженням та пошуком відповідей на запитання замовника,
нам вдалося використати зазначений мікс методів: кабінетне дослідження,
глибинні
інтерв’ю
з
керівництвом
СП,
анкетування
основних
бенефіціарів/стейкхолдерів, монетизація волонтерської діяльності та
розрахунок SROI.
Підсумовуючи усе вище сказане, можемо зазначити: для дослідницької
групи кейс стане відправною точкою вдосконалення реалізації досліджень із
методологією соціального повернення на інвестиції. Такий досвід роботи є
прикладом і доказом дієвості використання елементів SROI в соціологічній
науковій діяльності та доповнює практики моніторингу, оцінювання та
соціального аудиту.
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Соціальний вплив – важливе поняття, яке повинно бути дослідженим,
адже в категоріальному апараті соціолога існують не тільки соціальні
структури, а й їхня взаємодія, яка безперечно, має свої наслідки і
відображається
на
портреті
досліджуваної
соціальної
групи/cтруктури/взаємодії: від найменшої до найбільшої. Соціальний вплив
має характеристику підвиду соціальної дії. Це поняття можна визначити так:
соціальний вплив – дія, що має своїм наслідком зміни в життєдіяльності
соціуму (його структурних складових, видах і векторах взаємодії між ними
тощо). Оцінювання соціального впливу має під собою велику роботу по
оцінці не стільки результатів соціальної дії, скільки наслідків та
фундаментальних змін для акторів подібної соціальної взаємодії.
Для заглиблення в теоретичний матеріал нижче наведено визначення
соціальної дії, як однієї з основних категорій соціології, що має на меті
оцінювання соціального впливу. Соціальна дія, за Максом Вебером, – дія, яка
за своїм сенсом, що вкладає в неї діючий індивід чи група, орієнтована на
відповідну поведінку інших співучасників взаємодії, тобто на певні
очікування.
Очевидно, що вивчення соціального впливу в контексті концепції М.
Вебера є питанням більш філософським і теоретичним, проте саме на
теоретичному ґрунті і базується вся наявна соціологічна практика. Зa
клaсифікaцією іншого відомого соціолога Р. Мертонa соціальний вплив, може
розглядатись як лaтентнa функція суб’єкту господарювання (адже
діяльність бізнесу в Україні зaчaсту носить лише фінансовий хaрaктер, без
осмислено спрямованих актів на суспільну корисність). Таким чином і
кристалізується теоретичне поле дослідження питання про соціальний вплив
та можливості його оцінювання.
Протягом багатьох років перед суспільством, українським зокрема,
поставлено питання оптимізації та збільшення якісної складової будь якого
процесу. На даний момент, у ХХІ столітті, ми можемо спостерігати
всеохоплюючий вплив фінансово-економічних елементів суспільства на
загальну світобудову. Зрозуміло, що державні інституції минулої формації на
території сучасної України є нашим спадком від СРСР та потребують,
щонайменше, потужної реформації. За роки, які минули з часу розпаду СРСР,
Студентки 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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спроби реформувати державні та загальносоціальні інституції відбувалися
регулярно, але ефективність системи залишається низькою. Зокрема,
встановлений на територіях, підконтрольний СРСР режим владарювання,
якому характерні риси тоталітаризму, сильно сприяв розвитку корупції,
постійному і безконтрольному зростанню бюрократичного апарату й
найголовніше – максимально централізував прийняття всіх рішень, що
збільшувало часовий проміжок між появою волі до початку дії та її
безпосереднім стартом, а отже – відтерміновувався і соціальний вплив.
В житті сучасного українського суспільства присутні зовсім інші
тенденції: часовий відрізок між початком дії та її соціальним впливом
зменшується. Не в останню чергу, завдяки курсу на інтеграцію в наше
суспільство ціннісного прикладу країн – західних партнерів, зокрема
Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини тощо. Вплив теорії
капіталу К. Маркса та загалом, економічної складової на наше життя є таким,
що не можна недооцінювати, адже саме за цим фактором в наш час найбільше
ранжовано соціум. Дійсно, від економічного становища залежить чимало
механізмів суспільства: від міжособистісної взаємодії, соціального статусу,
розподілу соціальних ролей і до практичної здатності члена чи групи
суспільства до вертикальної та горизонтальної соціальних мобільностей тощо.
Саме тому, ми вважаємо за доцільне розглядати та оцінювати соціальний
вплив не тільки гегемонів соціальної сфери – державних інституцій, а й
зокрема, такий вплив суб’єктів господарської діяльності, адже вони є як
опосередкованими так і безпосередніми суб’єктами існування суспільства,
його ґенези, й обумовлюють сам процес прогресу суспільства в світі,
керованому капіталом.
Щодо оцінювання соціального впливу на прикладі освітнього сектору
України: освіта – чи не найефективніший інструмент соціальної мобільності,
тож наслідки діяльності цього важливого структурного елементу – одні з тих,
які реально відслідкувати та оцінити не тільки в якісному, а й в кількісному
вимірі. Від швидкості та якості забезпечення освітнього процесу, напряму
залежить і глобальне явище прогресу та розвитку людства.
Очевидно, що вивчаючи соціальну складову цього процесу в дослідженні
виникнуть факти перетину соціологічного знання з крос-дисциплінарними та
інколи метафізичними поняттями. Враховуючи те, як соціологічне наукове
товариство ставиться до генералізації економічних та соціологічних понять,
маю необхідність стверджувати: в умовах сучасного контексту ми не можемо
нехтувати такими важливими (безумовно не суто соціологічними) акторами
соціальних взаємодій. Тож працюючи в напрямку вивчення соціального
впливу, як підвиду соціальної дії, фахівець з соціології має необхідність
сприймати соціальну реальність через призму соціологічної уяви та не ставати
на шлях наукового редукціонізму, який, як течія вже давно має залишитись
на сторінках класичної літератури. Безперечно: соціологія – є і залишається
наукою, але відмовляючись від базису напрацьованого в інших сферах
пізнання можна легко втратити відчуття наявної реальності.
Сфера освіти в нашій державі регулюється на законодавчому рівні.
Зокрема, 53 стаття Конституції України зазначає, що кожен громадянин має
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право на здобуття освіти, а «повна загальна середня освіта – є обов’язковою»
[Конституція України]. Згідно цієї позиції, держава має створювати умови для
надання такої освіти населенню: створювати матеріальний фонд,
підтримувати діяльність закладів освіти, сприяти розвитку інституцій з
контролю якості освіти тощо.
Соціальний вплив державного інституту освіти, а заразом і його
підрозділу з вимірювання й контролю якості освіти є дуже сильним, адже від
виміряного рівня знань, що піддався еталонній оцінці залежать всі, без
винятку, елементи соціуму. Для узагальнення пропоную розглядати
нефаховий іспит «Зовнішнє Незалежне Оцінювання», що є обов’язковим для
отримання свідоцтва «Про повну загальну середню освіти», тобто є ключовим
для кожного громадянина України для подальшого легального проживання
та функціонування в межах українського суспільства.
Іспит “ЗНО” проводиться з метою оцінки рівня набутих здобувачем
знань та навичок, які в сумі й утворюють поняття повної загальної середньої
освіти. Тобто, іспит “ЗНО” є точкою оцінювання результату, до якої мають
дійти здобувачі середнього рівня освіти, а вже від цього результату –
залежатиме соціальний вплив, який буде здійснено на дану соціальну групу.
(В подальшому, за результатами цього іспиту здобувач має право
претендувати на отримання вищих ступенів освіти та, як наслідок, на кращі
умови працевлаштування й соціальний статус.) Але від “ЗНО” залежить не
тільки статус індивіда, але й соціальний статус та матеріальне забезпечення
державних закладів, які цю освіту надавали.
Проте, реформи моніторингу якості освіти є такими що випереджають
реформи в наданні освіти. Це явище є закономірним, адже бюрократичні
процедури в запровадженні нових програм освіти є набагато більш
вибагливими до часу ніж їх оцінювання. До того ж, до складнощів
запровадження змін в освітньому процесі в нашій країні додається
безпосередній людський фактор. За даними Української асоціації дослідників
освіти [Освіторія, 2020], станом на 2017 рік, середній вік вчителя в закладах
середньої освіти – 44,7 роки і має тенденцію до зростання. Але не треба
нехтувати й тим, що досить вагомий процент (22,7%) – це викладачі без
досвіду, які працюють одразу після набуття фахової освіти, а з набуттям
досвіду, як правило, змінюють місце роботи або професію загалом. На що
вказує такий, доволі нестабільний віковий рівень? – Він вказує на те, що
вчителі в школах або мають певний усталений погляд на, власне, освітній
процес, необхідні для навчання методологію та матеріали, а отже й важче
підлаштовуються під новітні реформи; або, через нестачу досвіду, не мають
повноти розуміння про функціонування усіх згаданих механізмів, через що,
знову, страждає якість освіти, а отже і змінюється вектор соціального впливу.
Фактично, ми маємо державний орган УЦОЯО (Український Центр
Оцінювання Якості Освіти), що має можливості та безпосереднє завдання
“оновлювати критерії оцінювання якості освіти” в рази частіше, ніж
переформатовується оцінювана ним система.
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Так у здобувачів освіти в старших класах з’являється необхідність
підготуватись до державного іспиту ЗНО, але фактичної можливості в умовах
постійної трансформації підходів до навчального процесу, підготовка
ускладнюється та змушує звертатись претендентів на здобуття вищої освіти до
недержавного освітнього сектору. Натомість випадки переходу з приватних
шкіл в державні, як правило, є більш рідкісними і пов’язаними не
недостатньою якістю навчання, а зміною матеріального становища родини.
Експерт освітнього напряму Інституту майбутнього Микола Скиба
говорить, що за великим рахунком, необхідність звертатися до репетиторів та
приватних освітніх закладів – це вирок вітчизняній системі освіти. «З кожним
роком зростає кількість репетиторів, це означає, що на них є попит, а значить
– школа не дає собі раду і не справляється з тими завданнями, що на неї
покладені» [Укрінформ, 2020]. Конотативно, М. Скиба вказує на те, що
сучасна українська середня освіта є такою, що веде учнів не до розуміння
навчального матеріалу, а скоріше, до здобуття рефлекторних навичок з
написання екзаменаційних робіт.
Приватний сектор надання освітніх послуг є одним з небагатьох секторів
в освіті України, який має здатність швидко та ефективно адаптуватись до
змін у підкреслено важливому іспиті ЗНО. Через відсутність або спрощеність
бюрократичних елементів функціонування цього сектору, фізичні особи
підприємці чи юридично зареєстровані приватні заклади надання освітніх
послуг є більш мобільними ніж нагромадження з соціальних структур у
державній освіті.
"Нa сьогоднi пpивaтних шкiл не тaк бaгaто — близько 2% по всiй Укpaїнi.
Тpохи збiльшилaся їхня кiлькiсть y сфеpi дистaнцiйної освiти пiд чaс
коpонaвipyсy. Деpжaвнi школи не дyже добpе впоpaлися з дистaнцiйним
нaвчaнням, пpо що свiдчaть опитyвaння", — зaзнaчилa М. Наумова
[Укрінформ, 2020].
Зa її словaми, бiльшiсть бaтькiв ввaжaють, що нaвчaння дiтей
вiдбyвaлося погaно, дiти стaли гipше вчитися, знизилися оцiнки. І, оскiльки,
не бyло оpгaнiзовaно ноpмaльного нaвчaння в деpжaвних школaх, бaтьки
почaли пеpеводити дiтей до пpивaтних дистaнцiйних шкiл, якi "бiльш
pетельно" пiдготyвaлися до тaкої фоpми нaвчaння.
"Мaли плaтфоpми, кpaще пiдготовлених вчителiв, методики нaвчaння.
Тобто вiдбyлося збiльшення i пpивaтних дистaнцiйних шкiл y 6-7 paзiв, i
кiлькостi бaтькiв, якi пеpевели тyди дiтей нa дистaнцiйнy фоpмy нaвчaння", —
вкaзaлa фaхiвчиня.
Недержавні заклади та приватні підприємці, що надають освітні послуги
(репетитори) є ефективними акторами позитивного соціального впливу на
сучасне українське суспільство. На заняттях в недержавних закладах освіти
викладачі розуміють, що від якості їх роботи залежить не тільки здобувач, а й
вони самі – люди не обиратимуть платне навчання, яке не приносить
результату. В свою чергу, доступність та кількість державних закладів
середньої освіти є такими, що змушують здобувачів освіти з невисоким рівнем
матеріального забезпечення обирати саме їх для проходження навчання, а
отже – відсікають можливість здобуття освіти новітніми шляхами, чим
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впливають на подальше життя соціуму. Освітня система, що є спадкоємицею
власного аналогу в СРСР, залишила в собі чимало елементів які були необхідні
людям, що жили в тоталітарно-авторитарному суспільстві. Тому, в сучасних
школах, сучасних програмах, майже немає елементів розвитку критичного
мислення. Сучасні вчителі державних закладів освіти все ще вважаються
молоддю єдиним й істинно вірним джерелом інформації, підручники – ледь
не прописними істинами. Державний підхід до освіти, як до “збереження
надбань попередньої країни” є таким, що критично впливає на розвиток
сучасного українського суспільства і віддаляє від нас глобалізаційні процеси,
а головне – розуміння необхідності цих процесів.
Приватний сектор здатен охопити менші соціальні групи здобувачів
освіти, через монополістичне ставлення держави до цієї сфери діяльності.
Проте ці групи мають більш якісний та поглиблений навчальний процес, який
відображається в результаті “ЗНО” та має потужний соціальний вплив: учніклієнти приватного освітнього центру мають можливість за стислий проміжок
часу (1-3 роки) здобути знання та навички, які надають державні заклади
освіти за проміжки часу в 3-4 рази довші (9-12 років). Саме тому перед нами,
як перед дослідниками, постає питання: чи є державна інституційна освіта
тим фактором, який зменшує позитивний соціальний вплив освітнього
процесу на життя суспільства? Чи можливе збільшення частки присутності на
ринку надання освітніх послуг приватного сектору з можливістю подальшої
регуляції цінової політики для малозабезпечених верств суспільства? Та чи
зросте від цього позитивний соціальний вплив освіти на сучасне українське
суспільство?
Аналізуючи вищезазначені факти, дані та питання, що викладені вище
– ми приходимо до гіпотези: Позитивний соціальний вплив державних
освітніх закладів середньої освіти в парадигмі ХХІ століття, є меншим за
позитивний соціальний вплив надавачів освіти з приватного сектору. Для
збільшення загального позитивного впливу на українське суспільство
необхідно змінити розподіл-співвідношення кількості державних навчальних
закладів до приватних.
Підсумовуючи все вище перелічене, вважаю за необхідність закликати
соціологічне товариство до покращення наявної ситуації в освітньому і не
тільки секторах діяльності сучасного українського суспільства за допомогою
вивчення та аналізу соціального впливу з метою розробки відповідних
соціальних технологій.
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Соціальні підприємства все частіше покладаються на співпрацю з
партнерами для подолання ресурсних обмежень, оскільки поряд із
реалізацією бізнес складової, реалізують ще й виконання певної соціальної
місії. Часто їх називають гібридними організаціями, оскільки вони поєднують
кілька організаційних форм, відхиляються від соціально та юридично
легітимних шаблонів організації діяльності, а відповідно – стикаються з
унікальними проблемами, які породжують наявність додаткових витрат –
трансакційних, що ускладнює діяльність, а відтак і реалізацію соціальної місії
такого підприємства.
Для того, щоб забезпечити сталий розвиток, соціальні підприємства
залучають додаткові ресурси. Зокрема це відбувається через краудфандингові
платформи, фінансові донати бізнес-структур, які розвивають корпоративну
соціальну відповідальність, та благодійні фонди. Для різних форм співпраці
можуть існувати моделі взаємодії (функціональні моделі), які також тягнуть
за собою трансакційні витрати. При цьому відсутність ефективного
законодавства у сфері соціального підприємництва, існування соціальних
підприємств в умовах подвійної інституціоналізації і беззаперечне соціальне
значення їх діяльності зумовлює актуальність дослідження трансакційних
витрат таких підприємств та пошук шляхів їх регулювання. Розглянемо це на
прикладі функціонування соціальних шкільних підприємств (СШП) в Україні.
Питання управління трансакційними витратами в науковому дискурсі
не нове. Становленню теорії трансакційних витрат в парадигмі
інституціоналізму послужило введення в науковий обіг Дж. Р. Коммонсом
поняття «трансакції» (угода, контракт). Після тривалих наукових дискусій з
представниками класичної школи, які відкидали існування суспільних
інститутів і, як наслідок, трансакційних витрат, Р. Коуз вивів проблематику
трансакційних витрат на новий напрям досліджень, визначивши їх як
«витрати використання ринкового механізму» або «витрати ринкових
трансакцій» [Коуз, 1937]. Він пояснив, що ринок не є досконалим механізмом
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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і укладання угоди може супроводжуватися додатковими витратами, у тому
числі і до укладання угоди (трансакції).
Розвиваючи ідеї Р. Коуза, науковці (О. Вільямсон, Дж., М. Дженсен, У.
Меклінг, А. Алчіан, Г. Демсец) розширили визначення та аналіз
трансакційних витрат і наразі виокремлюють трансакційні витрати
отримання інформації, координації ресурсів, витрати на оплату посередників
трансакцій, витрати опортуністичної поведінки тощо [Садовська, 2012: c. 64].
Сучасні міждисциплінарні дослідження неоінституціоналістів (П. Холл,
Р. Тейлор, П. Ді Маджіо, У. Пауел, К. Поланьї, Джон В. Мейер), у тому числі
представників соціологічного підходу до визначення трансакційних витрат,
доводять, що вони мають економічну природу, але формуються в системі
неекономічних відносин. В контексті нашого дослідження ми визначаємо
трансакційні витрати як суму неявних (неекономічних) втрат при здійсненні
діяльності СПШ та економічних витрат, спрямованих на зменшення неявних
втрат. Таким чином, ми хочемо довести, що неврегульовані трансакційні
втрати не тільки розпорошують ресурси організації, а й можуть підривати
можливість існування соціального підприємства і досягнення ним певного
соціального ефекту.
Участь благодійних організацій, зокрема благодійних фондів в
діяльності соціальних шкільних підприємств в Україні на основі
функціональної моделі уможливлює діяльність СШП та сприяє
врегулюванню їх трансакційних витрат. Оцінку такої моделі взаємодії я
здійснила проводячи зовнішнє оцінювання соціальних шкільних
підприємств в рамках програми «Заснування соціальних шкільних
підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення
молоді до соціального підприємництва», за якої створено 18 соціальних
шкільних підприємств. Програма впроваджувалася Фондом Східна Європа
(ФСЄ) спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland
e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного
співробітництва та розвитку Німеччини [Звіт ..., 2021]. Проведене оцінювання
дозволило визначити, наскільки програма досягла загальної мети, очікуваних
результатів та оцінити якість впровадження моделі взаємодії СШП і ФСЄ.
Оцінювання було здійснене на основі аналізу документів і звітів програми,
анкетування, індивідуальних (глибинних) та фокус-групових інтерв'ю з
учасниками програми та основними стейкхолдерами. Воно показало,
зокрема, як запроваджена модель взаємодії СШП та благодійного фонду
впливає на життєздатність та ефективність соціального підприємства, а також
на результативність його діяльності.
При розробці методології оцінювання ми враховували те, що одними з
перших економічних трансакційних витрат, які виникають і притаманні для
всіх підприємств незалежно від організаційної форми, є витрати при вході
підприємства на ринок: пов’язані з реєстрацією суб’єкта господарювання;
доступ до ресурсів, передача, специфікація та захист прав власності,
укладанням та обслуговуванням ділових угод, витрати прийняття рішень,
ведення переговорів щодо майбутньої діяльності, розробки планів і угод,
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питання фінансування, розробка вартості послуг, податкові питання, витрати
на пошук перших споживачів послуг/продуктів, врегулювання спірних
питань тощо. Відповідно до програми, соціальне шкільне підприємство
потрібно було ще впровадити в освітній процес, що теж супроводжувалось
додатковими трансакційними витратами. Варто звернути увагу і на
невимірювані трансакційні витрати – зокрема, наприклад, репутаційні втрати
[Базалієва, 2009: с. 71] суб’єкта реалізації програми СШП (як приклад
репутаційних втрат – реалізація програми з порушенням чинного
законодавства та освітнього процесу). Отже, при реалізації програми СШП
відразу виникли складнощі, пов’язані з трансакційними витратами. Ці
витрати можна виміряти економічно, зокрема в певному грошовому
еквіваленті.
Аналіз дослідження показав, що створюючи проєкт СШП в Україні, в
першу чергу, було враховано освітні складнощі запровадження такої
програми в навчальний процес. Її реалізація стала можлива через створення
моделі взаємодії між соціальним підприємством в школі та благодійним
фондом (ФСЄ) через посередника – громадську організацію. Таким чином,
модель взаємодії між ФСЄ і СШП дозволило взагалі запустити програму СШП
у шкільній системі освіти. Завдяки такому посереднику як ГО, ФСЄ мав змогу
передати школам необхідні грошові та матеріальні активи та поставити їх на
баланс школи. Ці активи представляють собою економічні трансакційні
витрати.
Зворотнім процесом і результатом ефективної діяльності моделі було
успішне виготовлення соціальними підприємствами в школах продуктів та
надання послуг (зокрема проведення екскурсій одним із СШП) з подальшою
їх реалізацією. Відповідно, громадська організація, як посередник, сприяла
реалізації таких продуктів/послуг, здійснювала бухгалтерський та
юридичний супровід діяльності СШП, надавала через своїх тренерів (які
проходили кваліфіковане навчання від ФСЄ) консультації щодо побудови
бізнес-моделі конкретного СШП. Це соціальні активи, які присутні в описаній
нами моделі взаємодії фонду і соціального підприємства, і які являють собою
неявні (неекономічні) трансакційні витрати. І на основі отриманих від фонду
знань, ГО через своїх представників (тренерів) управляла за необхідності
визначними економічними і неекономічними трансакційними витратами.
Таким чином, якби для управління трансакційними витратами не була
введена функціональна модель взаємодії, то трансакційні витрати були б або
нульовими, оскільки модель тоді б взагалі не існувала і програма СШП не була
б реалізована в школі як факультатив і відповідно соціальні підприємства не
працювали б. Або трансакційні витрати були б непомірно високі, оскільки
впровадження СШП в освітній процес тоді відбувалося б з порушенням
юридичних норм формування такого шкільного соціального підприємства,
порушенням податкового законодавства (оскільки діяльність і отримання
доходу тоді б здійснювалося нелегально), порушення трудового кодексу
(зокрема питання дитячої праці) тощо. Відповідно, з такими трансакційними
витратами знову ж таки програму СШП реалізувати було б неможливо.
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Як зазначив представник МОН України, «Концепція моделі СШП
адекватна політиці МОН України щодо реформування системи загальної
середньої освіти, адже СШП розглядається як можливість для школярів
спробувати себе у різних професіях та визначитися з професійним напрямом
на майбутнє». За його словами «дана програма не просто повністю відповідає
стратегії розвитку міністерства, вона навіть значно випереджає її, оскільки на
сьогоднішній день в державі і системі освіти не створені відповідні
нормативно-правові умови для функціонування СШП. Втім, з 2025-26
навчального року планується введення обов’язкової шкільної програми з
розвитку підприємливості та фінансової грамотності учнів» [Звіт ..., 2021: c.
17].
Таким чином, запровадження програми СШП в школах дає можливість
формування практичних навичок фінансової грамотності школярів, навичок
створення соціально значимих підприємств підлітками, що цілком відповідає
принципам сталого розвитку. Програма СШП як практичний факультатив
реалізації підприємницької діяльності за результатами оцінювання суттєво
посприяла особистісному розвитку та професійній орієнтації цільових груп.
Завдяки факультативу СШП учні навчаються: бути ініціативними; генерувати
та випробовувати бізнес-ідеї; формувати команду та працювати в ній
злагоджено; брати відповідальність за свою роботу на шкільній фірмі;
запускати стартапи; бути соціально відповідальними [Там само: c. 39].
Створена в рамках програми СШП модель взаємодії СШП і ФСЄ дає
можливість за допомоги соціальних активів посередника – громадської
організації – управляти трансакційними витратами соціальних шкільних
підприємств. Аналіз цієї моделі продемонстрував, що управління
трансакційними витратами СШП дозволяє зменшувати ризики в реалізації
діяльності кожного конкретного СШП, а відтак сприяє досягненню соціальнозначимих цілей.
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Глобалізація економіки є однією із головних характеристик сучасного
етапу розвитку світового господарства. За усунення політично-економічних
перепон для інтернаціоналізованої підприємницької діяльності, формування
простору для обміну інформацією та технологіями, а також можливості
вільного переміщення продуктивних сил відбувається транснаціоналізація
господарства як одна із форм глобалізації. Вчені розглядають
транснаціоналізацію як процес розширення економічної діяльності
підприємств, банків та компаній за межі національних кордонів, шляхом
проведення міжнародних операцій [Руденко-Сударєва, 2015: с.33] та
функціонування транснаціонального капіталу [Куцик, 2015: c.142], що
неодмінно призводить до посилення світової інтеграції [Рогач, 2005: с.42].
Інституційною формою економічної глобалізації є міжнародні
організаційні структури бізнес-сегменту – транснаціональні корпорації. ТНК
є головними суб’єктами процесу концентрації та монополізації економічних
ресурсів на світовому ринку, що істотно впливає на становище національних
соціально-економічних систем.
Активне використання терміну «транснаціональна корпорація»
почалось з 1960-х років, коли його вперше вжив американський бізнесмен
Девід Лілентал для того, щоб відокремити особливий тип корпорацій, що,
будучи розміщені на території однієї країни, здійснюють виробничу та
комерційну діяльність відповідно до законодавства іншої [Lilienthal, 1960].
Вітчизняні та зарубіжні вчені використовують однакові критерії для
визначення компанії як транснаціональної, а саме: обсяг виробничих
потужностей; кількість країн, в яких розміщені дочірні підприємства;
кількість та склад працівників; відсоток іноземних інвестицій; методи
управління [Стрельник, 2015]. Залежно від теоретичних уподобань, у
дефініціях надаються переваги тому чи іншому критерію. Єдиними офіційно
визнаними ознаками ТНК, які використовуються при емпіричних
дослідженнях, вважаються ті, що містяться у визначенні Конференції ООН з
торгівлі та розвитку. Таким чином, ТНК являє собою підприємство, “що
об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів
діяльності” [UNCTAD, 2007: p.245]. Обов’язковим в її структурі є наявність
материнської компанії та розташованих не менше ніж у двох країнах світу
дочірніх компаній, частка материнських акцій в яких становить не менше 10%.
Студентка 3 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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Бізнес-політика таких компаній здійснюється узгоджено, через один або
декілька каналів ухвалення рішень [UNCTAD, 2007: p.245].
У процесі вивчення ТНК як організації, що здійснює економічну
діяльність поза межами національних кордонів, саме питання переміщення
капіталів, попиту та пропозицій, а також зайнятості набули першочергового
значення. Адже за швидкого темпу економічних змін, провідною функцією
досліджень стає прогнозування та пошук адаптивних стратегій. Вихід
проблематики ТНК на міждисциплінарний рівень пов’язаний з, по-перше,
усвідомленням глобальних впливів, яких зазнають сфери суспільного життя,
від розширення економічних зв’язків на міжнародному ринку, а, по-друге,
самого розвитку наукового знання, результатом чого стає розширення
предметного поля.
У процесі вивчення ТНК дослідники приділяють увагу їх ролі в світовій
економіці, особливостям виробництва та впливу на національні ринки, тобто
розглядають корпорації як суб’єкти, що впливають на навколишнє
економічне, соціальне, політичне, природнє середовища, залишаючи поза
увагою той факт, що ТНК є організацією, а отже, може вивчатися як об’єкт, що
був сформований на національному рівні конкретними особами в певних
соціально-економічних умовах та розвинувся до рівня наддержавної
діяльності.
Існує декілька теорій для пояснення процесу розвитку підприємств, у
яких приділяється увага соціологічному аналізу функціонування та розвитку
ТНК. Основною метою цього аналізу є не стільки вивчення перспектив
транснаціоналізації, переваг та недоліків цього процесу, скільки отримання
інформації про специфічне соціальне середовище, яке посприяло їх
утворенню та розвитку.
Підґрунтя інституційної теорії, першої не економічної теорії в
дослідженнях формальних організацій, було сформоване у 1950-х роках
ідеями Філіпа Селзніка щодо структури та розвитку бізнес-об’єктів як частини
соціальної системи [Selznick, 1958]. Завдяки цьому аналіз ТНК може
здійснюватися крізь економічні, політичні, соціальні та культурні умови
середовища, в якому вони виникли. Використання середовища організації як
детермінанта її розвитку також характерне для теорії інтерналізації. ЖанФрансуа Хеннерт [Hennart, 1982] та Алан Ругман [Rugman, 1994] розглядали,
крім внутрішніх особливостей компаній, умови країни походження ТНК та
ринків-реципієнтів, що можуть стимулювати чи обмежувати розвиток
організації [Verbeke, 2016].
Емпіричні дослідження в рамках інституційної теорії спираються на
результати кейсових досліджень з історичною реконструкцією етапів
розвитку. Наразі аналіз на макрорівні активно застосовують до компаній із
розвиткових країн, зважаючи на великі наукові напрацювання щодо ТНК –
монополістів своїх галузей. Дослідженням особливостей азійського регіону
займались Сайед Замбері Ахмад та Філіп Джей Кічен. Кейс-стаді малазійської
корпорації «Сіме Дарбі Берхад» стало прикладом того, як культурна та
історична близькість із сусідніми країнами може стати основою географічного
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розширення. Шрея Саркар Барні використала індійську корпорацію «Tata
Group» для ілюстрації важливості особливості соціальної структури
суспільства, системі соціальних статусів та ролі сім’ї в географічному та
галузевому розширенні корпорації. У процесі дослідження мексиканської
корпорації Cemex Дональд Р. Лессард і Кейт Ревінс виділили характеристики
процесу відтворення населення та його територіальне розміщення в межах
країни як причини становлення корпорації національним лідером, а
міжнародну політику уряду як чинник її транснаціоналізації [Медведєва,
2021, с.25].
Інша теорія пояснює зростання підприємств на основі поняття
«ресурси». Ілюстративною є класична робота Едіт Пенроуз, у якій вона
визначає фірми як набір ресурсів, яким розпоряджається менеджер з метою
отримання прибутку за допомогою продажу товарів та послуг на ринку.
Науковиця наголошує на тому, що «фірми – це інституції, як створені
людьми… в їх розвитку важливі людська мотивація та свідомі рішення»
[Penrose, 1959]. На рівні фізичних, матеріальних ресурсів Пенроуз також
виділяє людські, нематеріальні ресурси, які важливі для транснаціоналізації
фірм. З них важливішими є останні, передусім людські ресурси, а особливо —
менеджмент. Обмеженість капіталу не складає великої проблеми, за наявного
вдалого керівника [Yasemin, 2016].
Продовження ідей Пенроуз можна знайти в соціологічних дослідженнях
малих та середніх транснаціональних підприємствах, в яких в першу чергу як
«нематеріальні ресурси» розглядають людський та соціальний капітал
власників/менеджерів фірм. Берт визначив соціальний капітал як «наявність
друзів, колег та знайомих, завдяки яким ви отримуєте можливість
використовувати свій фінансовий та людський капітал» [Burt, 1992: с. 9].
Девідсон та Хокінг зазначили щодо двох основних аспектів соціального
капіталу: довіри та зв’язків. Довіра є основним фактором, який посилює
соціальний капітал, тоді як зв’язки надають фірмам доступ до інформаційних
ресурсів [Davidson, 2003]. Визначення рівня сприяння соціального капіталу
розвитку підприємств виходить із класифікації зв’язків, які стають основою
соціального капіталу. Так існує відмінність між впливом міцних зв’язків,
тобто сімейних, та слабких – заснованих на факті знайомства чи дружби, адже
кожен із них забезпечує наповнення різних типів ресурсів для фірми. [Obeng,
2018]. Таким чином, в емпіричних дослідженнях від особистим соціальним
капіталом маються на увазі члени сім’ї, друзі і ділові контакти, з якими
підприємець перебуває у безпосередніх чи опосередкованих зв’язках.
Людський капітал же визначають як вік підприємця, попередній досвід
роботи, освіта [Stam, 2014].
Одним із таких досліджень є робота професора Луганського інституту
менеджменту та державного управління Бернарда Обенга, присвячена
зростанням фірм в середовищі економіки, що розвивається. Науковець
вивчав досвіди малих та середніх підприємств Гани, обґрунтовуючи свій вибір
тим, що в цій країні відсутні макрорівневі інституційні умови для
економічного розвитку, тому мережі соціальних зв’язків та власні навички
виступають єдиним джерелом доступу до ресурсів. Аналізуючи такі змінні, як
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рівень освіти, вік, наявність попереднього досвіду роботи в бізнесі, розмір
підприємства за кількістю працівників, факт сімейності бізнесу, сфера
виробництва, інноваційність, розмір міста виникнення, Обенг дійшов
висновків, що існує позитивний зв’язок між рівнем освіти власникаменеджера та використанням соціального капіталу, а саме мережі зв’язків із
професіоналами; зв’язок між віком підприємця та розширенням мережі
зв’язків також є позитивним; щодо розташування підприємств, то
дослідження показало, що фірми, розташовані в районах агломерації, частіше
використовували мережі професійних спеціалістів, таких як бухгалтерів,
адвокати, банків, ділових партнерів тощо [Obeng, 2018]. Дослідники із
Міланського університету Валентина Моретті, Стівен Сіртт та Леандро
Рамірез використали поняття «територіальний капітал» на позначення
поєднання нематеріальних та матеріальних ресурсів, а саме: людського,
соціального,
культурного,
інституційного,
фізичного,
природного,
художнього капіталів, як характеристик, що дають конкурентну перевагу для
певних територій, для аналізу підприємства із південної та північної частин
Італії. Як висновок, науковці зауважили, що попри наявність природних та
культурних ресурсів для розвитку бізнесу, відсутність мережі для
використання соціального капіталу, інституційна слабкість регіону та
нерозвинутість людського капіталу не дозволяє підприємцям повністю
реалізувати бізнес-потенціал [Morretta, 2020]. Важливість обміну через
соціальний капітал для мобілізації ресурсів, що сприяють розвитку фірм,
досліджувала професорка Джулі М. Хайт з Університету Бригама Янга. У
результаті проведених глибинних інтерв’ю із власниками американських
фірм вона встановила, що розвиток мережі корпоративних зв’язків на початку
становлення бізнесу відбулося завдяки друзям та знайомим; при наступних
етапах розвитку важливу роль відігравали попередні «зв’язки за договором»,
які з частотою взаємодії набували більших ознак неформальності, а також
виділила третю сторону, яка виконує роль посередника при налагодженні
зв’язку [Hite, 2005].
Дослідження транснаціональних корпорацій, які походять із країн, що
розвиваються, набуває все більшої актуальності. Зважаючи на вплив пандемії
COVID-19 глобальні потоки прямих іноземних інвестицій впали на 35 % у
2020 році, що є найнижчим рівнем з 2005 року. ПІІ різко впали в розвинених
країнах і країнах з перехідною економікою, проте у країнах, що розвиваються,
вони зменшились на більш помірні 8%, тоді як потік ПІІ до розвинених країн
скоротився на 58 %, у результаті чого на країни, що розвиваються, у 2021 році
припадало дві третини світових ПІІ порівняно з трохи менше за половину в
2019 році [UNCTAD, 2021: p. 20-26].
Український бізнес відомий на світовому ринку переважно завдяки
експорту сировини та готової продукції. Невелика кількість українських
компаній, чиї виробничі потужності розміщені за кордоном, обумовлюється
неготовністю бізнес-організацій з України конкурувати із великими
промисловими монополістами. Насамперед це пов’язано із тривалим
періодом розвитку українського виробництва в умовах планової радянської
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економіки. Цей прото-період характеризувався центральним державним
керуванням бізнесу, повною монополією державних підприємств на ринку, а
також здійснення інвестиційних операцій в межах країн радянського табору.
У той час, коли інші країни, які відносять до тих, що розвиваються, мали
десятиліття для усвідомлення необхідності реагувати на економічні виклики
глобалізації і ще десятиліття на розвиток інституційного підґрунтя для виходу
національних компаній за межі державного кордону, 90- ті роки в Україні
стали часом пришвидшеної адаптації до ринкової економіки після розпаду
СРСР. Це передбачало як формування політично-економічної основи для
ведення бізнесу, так і культурних змін в самому суспільстві, його ціннісної
переорієнтації [Антоненко О.І., 2011; Руденко-Сударєва О.М., 2015; Стрельник
С.О., 2015].
Попри невідповідність українських корпорацій усім вимогам для
ідентифікації їх як транснаціональних, активізація відкриття закордонних
одиниць та орієнтація виробництва на зовнішні ринки привертає увагу до їх
розвитку. До того ж унікальний український досвід сімдесятирічної побудови
соціалістичного суспільства дає можливість не просто здійснювати
економічні дослідження інтеграції вітчизняного бізнесу в глобалізований
світовий простір, а й використовувати комбінацію інституційної теорії
організації та теорії ресурсів для пояснення того, як це взагалі стало
можливим.
Найкращим методом отримання інформації про особливості
становлення бізнес-сегментів є глибинні інтерв’ю, як це продемонстровано у
наведених вище прикладах досліджень. Проте для початкового
розвідувального етапу можуть бути використані вторинні дані: журналістські
інтерв’ю, інформація з веб-сайтів компаній, сторінки в соціальних мережах
ключових осіб-підприємців – уся інформація, що наявна у вільному доступі.
Кейс групи компаній T.B. Fruit, яка утворилась шляхом об’єднання
активів Тараса Барщовського, може бути вдалим прикладом використання
нематеріальних ресурсів для створення та розширення бізнесу. На 2022 рік
володіючи п’ятьма закордонними одиницями (три заводи в Польщі, один в
Молдові та представництво в Чикаго, США), Барщовський розпочав
підприємницьку діяльність з 1992 року ввезенням із Польщі продуктів
харчування для маленького кіоску. Продовженням бізнесу стало перевезення
олії за кордон. Співпраця із німецьким виробником соків розпочалась
випадково, завдяки рекомендації знайомих та власній ініціативності в
співпраці Барщовського. Розпочати власне виробництво вдалося завдяки
особистому знайомству з власником німецької фірми Jahncke, який надав
кредит та старе обладнання в користування. Сам Барщовський зазначав, що
зміг розвинути бізнес, адже знав, що потрібно українському споживачеві, а
навчився цього в Польщі, коли контактував з багатьма представниками
торгівлі [Fruit, 2022].
Власне, обидва типа зв’язків: міцні та слабкі, вплинули на розвиток
таких компаній як UBC Group, Netpeak, N-iX, Kormotech LLC, Ovostar Union.
Власник Kormotech LLC Ростислав Вовк, збудував фірму на активах свого
батька, який вже на той момент був успішним підприємцем [Петрушко, 2020].
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Дядько Бориса Бєлікова, одного із засновників Ovostar Union, мав власний
бізнес птахівництва, досвід організації виробництва на якому і здобув його
племінник [MY.UA]. Андрій Павлів (N-iX), будучи студентом познайомився з
німцем, який планував відкрити бізнес з розробки програмного забезпечення,
і таким чином розпочав виробничу діяльність; для створення власної компанії
запросив свого друга Дмитра Косарева[Прокопишин, 2017]. Один із власників
Netpeak, Артем Бородатюк також розпочав бізнес із простої розкрутки сайтів
разом з однокурсником. Один із найпотужніших офісів в Болгарії був
відкритий завдяки знайомству з болгарським підприємцем на конференції,
який мав репутацію на власному ринку [Малюжонок, 2019]. Юрист за освітою
Ігор Гуменний (UBC Group) пишається зв’язком з Віктором Мусіяка –
українським політиком, який був його науковим керівником в університеті;
також наявністю зараз бізнес партнерів завдячує першій власній юридичній
практиці, яка дала найголовніше – мережу клієнтів із різних сфер бізнесу
[Економічна правда, 2016]. Валерій Яковенко та Февзі Аметов (ТОВ
DRONE.UA) мали десятирічний досвід в сфері банківського страхування та
інвестиційного бізнесу, що також сприяв налагодженню мережі зв’язків
[Дудка, 2021]. Досвід контактів із зарубіжними підприємцями також допоміг
батьку Ростислава Вовка, коли той з сім’єю їздив по галузевих виставках і
шукав консультантів для власного бізнесу. Юрій Косюк, власник ПАТ МХП
для отримання досвіду відвідував виставки американських, бразильських та
європейських компаній птахівництва [Forbes, 2021].
Власники компаній, які не володіють сімейними активами як ресурсами
для розвитку у сфері бізнесу, розпочинали підприємницьку діяльність на
початку 90-х років. Відкриття кордонів для нововизнаної незалежної держави
стало однією із передумов початку підприємницької діяльності. Проте, саме
відділення України від СРСР створило умови невизначеності юридичного
регулювання економічної діяльності та можливості її реалізації нелегальним
шляхом задля збільшення фінансової забезпеченості домогосподарств.
Дефіцит товарів повсякденного попиту в країні стимулював бажання
використати стан правової невизначеності для імпорту, що було першим
підприємницьким досвідом. Укрупнення та відкриття перших закордонних
одиниць для наведених вище компаній припало на 2010-ті. Можна
припустити, що переживання економічної кризи 2008-го підштовхнуло
підприємців як до пошуків можливостей закріпити своє становище на
національну ринку, так і до альтернативних напрямів розвитку.
Представники сфери послуг, (саме тут розглядались IT компанії),
розпочинали свою діяльність в 2000-х, коли зацікавленість технологізацією в
суспільстві стала достатньо значущою для її використання у виробництві
товарів. Цікавим є те, що хоч і тільки одна із обраних для вивчення компаній
мала офіс в Росії за час свого існування, форсоване відкриття дочірніх
компаній в європейському регіоні (Польща, Литва, Латвія, Словаччина,
Молдова, Голандія, Німеччина) почало відбуватися після 2014 року, коли,
через політичні події та військову агресію РФ, її ринки закрились для
українського бізнесу.
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Людський капітал відіграв важливу роль для представників IT- бізнесу
на етапі формування, де власні навички та освіта стали основним ресурсом,
який власники фірм могли запропонувати своїм клієнтам. У сфері
виробництва особи, які мали досвід B2B продажів, організації проектів та
керування підлеглими, також мали перевагу у вигляді здобутих знань та
практичних умінь. У пошуці бізнес-партнерів на стартовому етапі підприємці
віддавали перевагу тим особам, із якими їх пов’язували сильні зв’язки: члени
сім’ї, університетські друзі. Використання інших країн як ринків збуту товарів
та послуг було можливим завдяки слабким формальним зв’язкам та третім
особам посередникам, проте відкриття перших закордонних філій пов’язано
із еволюцією від слабких до менш формальних сильних зв’язків, що впливало
на вигідніші умови об’єднання компаній чи фінансування.
Поточні умови війни в Україні для сферу бізнесу можна розглядати як
негативний фактор, що підриває впевненість в українському виробнику,
зменшує сили виробничих потужностей у власній країні, але також їх можна
оцінити позитивно як відкриття можливостей для перенесення активів за
кордон та розширення мережі зв’язків.
ЛІТЕРАТУРА

1.
Руденко-Сударєва О.М. Транснаціоналізація і конкурентний розвиток
національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються: монографія / Л.В.
Руденко-Сударєва, О.М. Мозговий, В.В. Токар. – К: КНЕУ, 2015. – 270 с.
2.
Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування,
регулювання та розвитку: монографія / П.О. Куцик, І.О. Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів:
Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.
3.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних
корпорацій: Підручник / О. Рогач. — К.: Либідь, 2005. — 720 с
4.
Lilienthal D. The Multinational Corporation / In M.H. Anshen &amp; G.L. Bach
(Eds.). Management and Corporations. – New York: McGraw-Hill, 1960. – p.119
5.
Стрельник С.О. ТНК як інституційна форма транснаціоналізації національних
економік / С. О. Стрельник // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 61-65.
6.
United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report
2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development /UNCTAD. – United
Nations, New York and Geneva, 2007. – 323 p.
7.
Selznick P. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation / P.
Selznick. – New York: Harper and Row, 1957. – 162 с.
8.
Hennart J.-F. A Theory of Multinational Enterprise / Jean-Francois Hennart. –
Cambridge: The University of Michigan Press, 1982. – 201 с.
9.
Rugman A. A Note on the Transnational Solution and the Transaction Cost Theory
of Multinational Strategic Management / A. Rugman, A. Verbeke. // Journal of International
Business Studies, Palgrave Macmillan;Academy of International Business. – 1992. – p. 761–771.
10.
Verbeke A., Kano L. An Internalization Theory Perspective on the Global and
Regional Strategies of Multinational Enterprises / Alain Verbeke, Liena Kano // Journal of World
Business. Elsevier, vol. 51(1), 2016. – pages 83-92.
11.
Медведєва А. Соціологічний аспект дослідження транснаціональних
корпорацій: кейси країн, що розвиваються / Аліна Медведєва. // Шевченківська весна –
2021: Матеріали Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених
«Шевченківська весна – 2021» (соціологія) (Київ, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 16 квітня 2021 року). – 2021. – С. 25.

Шевченківська весна – 2022 | Соціологія

301

12.
Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm / E. T. Penrose. – New York: John
Wiley, 1959.
13.
Penrose’s The Theory of the Growth of the Firm:An Exemplar of Engaged
Scholarship / Yasemin Y. Kor, Joseph T. Mahoney, Enno Siemsen, Danchi Tan // Production and
Operations Management. – 2016. – №25. – С. 1727–1744.
14.
Burt, R.S. Structural Holes: The Social Structure of Competition/ Burt,
R.S.//Harvard University Press, Cambridge, MA. – 1992.
15.
Davidsson, P., Honig, B. The role of social and human capital among nascent
entrepreneurs/ Davidsson, P., Honig, B.//Journal of Business Venturing, Vol. 18 No. 3, – 2003 –
pp. 301-331.
16.
Bernard A. Strategic networking and small firm growth in an emerging
economy/Bernard A. O.//Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 26 No. 1,2018- pp. 43-66
17.
Stam W., Arzlanian S. and Elfring T. Social capital of entrepreneurs and small firm
performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators/ Stam, W.,
Arzlanian, S. and Elfring, T. // Journal of Business Venturing, Vol. 29 No. 1, 2014 – pp. 152-173
18.
Morretta V., Syrett S., Ramirez L. S.: Territorial capital as a source of firm
competitive advantage: evidence from the North and South of Italy / V. Morretta, S. Syrett, L.
Ramirez // European Planning Studies, Vol. 28, – 2020 – pp 2390-2408
19.
Julie M. Hite. Evolutionary Processes and Paths of Relationally Embedded Network
Ties in Emerging Entrepreneurial Firms / Julie M. Hite. // ENTREPRENEURSHIP THEORY and
PRACTICE. – 2005. – С. 113–144.
20.
United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report
2021: International Production Beyond the Pandemic / UNCTAD. – New York 10017, United
States of America, 2020. – 268 p.
21.
Антоненко О.І. Деякі тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в
Україні / Антоненко О.І., Чурилова О.А.. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики : збірник наукових праць. – 2011. – №1(10).
22.
Офіційний веб-сайт T.B. Fruit [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: https://www.tbfruit.com/media/#media-about.
23.
Петрушко Л. Бізнес у трьох поколіннях. Як спадкоємці Ореста Вовка будують
глобальну сімейну компанію «Кормотех» [Електронний ресурс] / Любов Петрушко //
Forbes. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://forbes.ua/company/biznes-u-trokhpokolinnyakh-18112020-543.
24.
Інформаційний портал MY.UA [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: https://my.ua/persons/boris-bielikov.
25.
Прокопишин Т. Андрій Павлів, N-iX: «Домовлятися легко, коли є спільне
бачення майбутнього» [Електронний ресурс] / Тарас Прокопишин, Назарій Пархомик //
The Ukrainians. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://theukrainians.org/n-ix/.
26.
Малюжонок П. «Когда в семи компаниях все плохо, я нахожу хорошее в
восьмой»: Артем Бородатюк, Netpeak [Електронний ресурс] / Полина Малюжонок //
MC.Today. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://mc.today/kogda-v-semi-kompaniyahvse-ploho-ya-nahozhu-horoshee-v-vosmoj-artem-borodatyuk-netpeak/.
27.
Інтерв'ю з топ-100 успішними підприємцями України. [Електронний ресурс]
//
Економічна
правда.
–
2016.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2016/05/UBC_Group/.
28.
Дудко В. Засновники DroneUA мріяли робити дрони. Проте зрозуміли, що
техніку можна продавати один раз, а послуги – нескінченно [Електронний ресурс] /
Валентина Дудко
// Forbes. – 2021. – Режим доступу до
ресурсу:
https://forbes.ua/innovations/bez-igrashok-11022021-990.
29.
100 найбагатших українців 2021 [Електронний ресурс] // Forbes. – 2021. –
Режим доступу до ресурсу: https://forbes.ua/profile/yuriy-kostyuk-4.

302

Шаповалова Дар’я 1
Email: dashashapovalova143@gmail.com

Вплив епідемій на соціальну
нерівність у ранньоіндустріальних
суспільствах

Шаповалова Дар’я
Шевченківська весна – 2022
(соціологія): Матеріали
Міжнародної конференції студентів
та молодих учених (Київ, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, 13 травня 2022
року). – К.: Видавництво «Наукова
столиця», 2022.

Останнім часом у наукових публікаціях, особливо у Західній Європі та
США, набувають популярності дослідження, присвячені довгочасним
тенденціям. Зокрема кількісні дослідження, у яких вивчається довгочасна
динаміка соціальних, економічних чи політичних процесів. Раніше такі
дослідження не проводили, адже для них потрібна нагромаджена кількісна
інформація за довгий час, аби відстежувати зміни, тенденції та їхні наслідки.
Один із напрямків таких історико-соціологічних досліджень – це
вивчення доіндустріальної нерівності, яке значно розширило обсяг
інформації, яку ми зараз можемо використовувати в подальшій реконструкції
довготривалих тенденцій. Доіндустріальну нерівність зазвичай вивчають у її
зв’язках із багатьма іншими явищами, які пов’язані з нею взаємовпливами.
Серед них – епідемії.
Вивчаючи вплив епідемій на нерівність, науковці прагнули з’ясувати,
якими ж були соціальні виміри наслідків епідемій у минулому і як вони
пов’язувались із соціальною нерівністю.
Найбільше уваги приділялося питанню, як під час епідемії страждала
найбідніша частина населення. Епідемія може поставити бідних у невигідне
становище двома шляхами. По-перше, впливаючи на них більше, ніж на інші
соціально-економічні групи (руйнуючи їхнє здоров’я, тобто просто вбиваючи
їх, із частотою, що перевищує середню). По-друге, наносячи їм пряму
економічну шкоду, наприклад, викликаючи безробіття або значне зниження
заробітної плати низькокваліфікованих працівників.
У дослідженнях впливу епідемій на соціальну нерівність можна виділити
два основні напрямки. Згідно з першим, епідемії посилювали нерівність.
Тобто відмінності між соціальними класами зумовлювались доступом до
таких ресурсів, як освіта, гроші, престиж та влада серед інших. Ці фактори
впливали на зменшення певних ризиків зараження та мінімізували його
наслідки.
Інший напрямок навпаки наголошує на тому, що епідемії зменшують
нерівність. Спершу вони викликають покращення рівня життя більш
заможних класів і стагнацію або навіть погіршення життя нижчих класів. А
згодом настає фаза покращення медичного, санітарного, економічного рівня
тих, хто мав нижчий соціальний статус, що згладжує соціальну нерівність [7].
Загалом наявні дані свідчать про те, що в доіндустріальні часи
економічна нерівність мала тенденцію до зростання, за винятком декількох
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епізодів її раптового зменшення. Зв’язок епідемій та нерівності вивчався на
прикладі дуже багатьох історичних періодів. Зокрема вивчалися епідемії
чорної смерті, віспи, холери тощо. Нас цікавить зв’язок між епідеміями та
соціальною нерівністю саме в ранньоіндрустріальні часи, тобто в епоху, яка в
Західній Європі припала на XVIII-XIX століття, а в інших країнах світу – на
кінець XIX ст. - початок XX ст., залежно від того, де і коли розпочиналась
індустріалізація.
Деякі вчені зосереджували увагу на останніх великих епідеміях, що
поширилися Європою в XVII столітті. Ці епідемії особливо серйозно вплинули
на південноєвропейські країни, такі як Італія, південь Франції та Іспанії, а
також південь Німеччини, де їх наслідки (як демографічні, так і соціальноекономічні)
нерозривно
переплітаються
з
наслідками
руйнівної
Тридцятирічної війни 1618-1648 рр. [5].
Ця хвиля чуми особливо заслуговує на увагу в південній Франції та
північній Італії, адже вона є найгіршою епідемією серед низки інших, які
слідували за чорною смертю. На півночі Італії, внаслідок неї загинуло 30-35%
всього населення [1].
Також цікавим для нас буде дослідження Прічетті та Туналі, які
проаналізували спалах жовтої лихоманки в Новому Орлеані у 1853 році. У
результаті дослідники підтвердили вищу смертність серед бідного населення.
Автори пояснюють це тим, що, ймовірно, ця група населення буде більше
піддана впливу переносника хвороби – комара Aedes aegyopti. Це пов’язано з
тим, що бідне населення жило в жахливих умовах, у невеликих будинках в
перенаселених кварталах [9].
Тенденція до зростання нерівності багатства залишалась, вона
характеризувала Італію й більшість інших європейських країн приблизно з
другої половини ХV до початку ХІХ століття [2]. Той факт, що пошесті XVII
століття, попри їх масштаби, не змогли викликати зниження нерівності, є
надзвичайно важливим для нашого розуміння того, як епідемія може змінити
багатство та розподіл доходів. Цікавий приклад – місто Івреа на північному
заході Італії, для якого вдалося відновити повний розподіл оподатковуваного
багатства за період 1620-1649. В Івреа ми спостерігаємо падіння нерівності,
але її відновлення було надзвичайно швидке [3].
Випадок з Івреа свідчить про те, що пошесті XVII століття мали вплив на
перерозподіл багатства, але цей вплив виявляється обмеженим і надзвичайно
короткочасним.
Далі розглянемо глобальні пандемії, спричинені холерою протягом XIX
століття. Холера була новою хворобою XIX століття. Її прибуття до Європи
спочатку називали «поверненням чуми» [10]. Протягом ХІХ століття холера
викликала п'ять окремих пандемій (у 1817–1824, 1829–1837, 1840–1860, 1863–
1875 та 1881–1896). Кожна з цих пандемій розпочиналася в Індії і була
спричинена бактерією – холерним вібріоном. На піку першої пандемії,
протягом 1817–1821 років, помирало близько 1,25 мільйона людей щороку [8].
До кінця пандемії в 1860 р. загальна кількість смертей в Індії перевищила 20
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млн. Поширенню цієї хвороби сприяло те, що люди почали користуватися
новими транспортними засобами – потягами та пароплавами.
В одному з досліджень для аналізу була обрана Франція, адже це країна,
про яку є найповніша інформація про нерівність багатства протягом ХІХ
століття. Після перших хвиль епідемії нерівність все ж таки не суттєво, але
зменшувалась. Проте вже після останньої хвилі вона залишилась стабільною
або навіть мала незначну тенденцію до зростання. Як відомо, ця інфекція
вражає найбідніші групи населення набагато сильніше, ніж усі інші
прошарки. Адже зараження відбувається через споживання зараженої їжі або
напоїв. По всій Європі протягом більшої половини XIX століття якість води,
особливо у великих містах, залишалася неабиякою проблемою, здебільшого
через неефективні каналізаційні системи або їх відсутність. Ситуація,
зазвичай, була найгіршою в найбідніших кварталах.
Зв’язок між бідністю та ймовірністю зараження холерою добре
задокументований також у недавніх спалахах [4]. Справді, серед нинішніх
напастей у найменш розвинених країнах світу холера є лише однією з низки
страшних інфекцій, які, зазвичай, найбільше вражають бідних. До переліку
цих інфекцій відносять СНІД, туберкульоз та Еболу [6].
Пандемія холери в ранньоіндустріальні часи залишається найкращим
прикладом того, що бідні можуть зазнати дискримінації, і як наслідок,
смертність у їхніх рядах є вищою порівняно з іншими соціальноекономічними групами. Наприклад, у Великобританії під час спалаху холери
в 1832 р. поширилася підозра, що інфекцію розносять бродяги. У 1834 році
було прийнято Закон про бродяжництво, за яким вирішили заарештовувати
безхатьків. Можливо, це і розглядалось як певний засіб запобігання
подальшому поширенню інфекції, проте навпаки збільшувало ймовірність
спалахів холери у в’язницях.
З небагатьох досліджень, які аналізують нерівності, пов’язані з
конкретними причинами смертності, ми можемо знайти приклади С.
Леонардо, С. Сведлунд та А. С. Андертона (2015), в яких не було виявлено
соціально-економічних відмінностей у смертності від інфекційних хвороб у
місті Холіок (Массачусетс) між другою половиною ХІХ століття та першими
десятиліттями ХХ століття [11].
У інших випадках, таких як дослідження Е. Дебіасі та М.Дрібе (2019), в
якому розглядаються південні регіони Швеції, виявляються відмінності,
пов’язані з інфекційними та паразитарними хворобами з початку ХІХ
століття. Потрібно зауважити, що відмінностей більше для некваліфікованих
робітників. З іншого боку, у дослідженні соціальних відмінностей смертності
в середині XIX століття в кількох сільських американських округах Феррі
(2003) аналізує смертність, спричинену туберкульозом. Результати не
показують чіткої кореляції між соціально-економічним статусом та
смертністю. Швидше за все, вони відображають важливість робочого
середовища та менший ризик зараження, пов’язаного з професіями, що
виконуються на відкритому повітрі та передбачають мало соціальних
контактів [11].
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Отже, вплив пандемії як зараз, так і в минулому був завжди
нерівномірний. Деякі групи населення страждали та страждають набагато
більше, ніж інші. Поширення епідемій є також просторово нерівномірним, і
це зазвичай підсилюється расовою, гендерною та класовою нерівністю.
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Кожна індустріальна революція принесла свої історичні зміни. Так звана
«перша індустріальна революція» характеризується різкою машинізацією.
Друга революція – початок використання нових джерел енергії (нафта та
електрика), поява та розвиток транспорту (машини, літаки) і засобів зв’язку
(телебачення, телефон). Основною ознакою третьої індустріальної революції
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є зміщення уваги від масового видобування та переробки сировини до
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютер, Інтернет,
мобільний зв'язок). Четверта індустріальна революція робить акцент на
розвитку технологій Інтернету, робототехніки, штучного інтелекту. Можна
виділити дві особливості індустріальних революцій. Перша — це зміна
соціальних сил. Із розвитком технологій та переходом на нові способи
виробництва, змінювалася суспільна еліта. Наприклад, до першої
індустріальної революції найбільший вплив мали лендлорди, які володіли
землею та на якій працювали люди. Друга особливість — наука була одним з
основних чинників революцій. Відштовхуючись від наукових досягнень та
наявних технологій, визначався напрямок розвитку відповідних соціальних
змін. Це також поєднувалося із колективними потребами та новими
цінностями, які почали формуватися після першої революції.
До початку першої індустріальної революції, а з нею і появи капіталізму,
життєдіяльність людини залежала від її предків, а саме їх власності: наявність
землі, засобів виробництва тощо. До того ж, все виробництво повністю
залежало від природи навколо: вози та плуги тягли на собі коні або бики, для
розпалення вогнищ потрібні були дерева, а отже відбувалася вирубка лісів і
т.д. Водночас, те скільки людина заготує дров, залежало від її фізичної сили
та витривалості.
Для запуску процесів індустріальної революції, у суспільствах мали
створитися певні передумови. А саме, «ті суспільства, що звільнили й
стимулювали своїх громадян до інвестування в нові технології, могли швидко
розвиватися» [Аджемоглу, 2016: с. 236]. За позитивний приклад візьмемо
Велику Британію. Вважається, що там промислова революція розпочалася в
1760-х роках, коли почали реалізовувати ідеї Джеймса Вата із паровими
машинами. Але ще до цього, в країні запровадили реформи у різних сферах,
зокрема земельна та судноплавна. До 1688 року земля в Англії належала
королівськім сім’ям. При цьому «значна частина землі перебувала в статусі
так званого безстороннього володіння. Власник землі не міг заставляти,
віддавати в оренду чи продавати цю землю» [Аджемоглу, 2016: с. 196].
Подібна ситуація була у внутрішньому судноплавстві. Аж поки у 1662 році
парламент не ухвалив закон про стимулювання інвестицій у річку Салверпе,
Вустершир. Згідно з ним, сім’я Болдуїн вклала 6000 фунтів стерлінгів, а
взамін отримала право збирати мито за пересуванням цією річкою.
Негативний приклад на шляху до індустріальної революції –
Австрійська імперія. І головна причина – постать імператора Франца I. Всю
його політику можна передати однією цитатою: «Мені потрібні не видатні
вчені, а хороші, чесні громадяни. Ваше завдання – саме так виховувати
молодих людей. Той, хто служить мені, мусить навчати того, що я наказую.
Якщо хтось не може цього робити чи виступає з новими ідеями, може йти,
інакше я вижену його» [Аджемоглу, 2016: с. 218]. Франц І зупиняв все, що було
пов’язано з інноваціями. Можна виділити дві ознаки такого опору прогресу.
Перша – фабричне виробництво. Монарх максимально опирався цьому
явищу, оскільки його політика зосереджувалася на збережені традиційних
еліт монархії. А будівництво фабрик означало, що на них будуть найматися
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працівники нижчих класів, а отже вони могли підтримувати опонентів цісаря.
При чому Франц I підходив до цього питання досить радикально. Так у 1802
році він заборонив створення нових заводів у столиці держави, Відні. Також
до 1811 року Франц І забороняв нові технології та створення нових способів
заохочення імпорту. Друга – це залізниці. Своє ставлення до цього монарх
висловив у твердженні: «Ні, ні, я нічого для цього не робитиму, щоб у країну
не прийшла революція» [Аджемоглу, 2016: с. 221]. До смерті монарха в 1835
році в країні було побудовано лише близько 100 кілометрів залізничних
шляхів.
Так що ж принесла індустріальна революція? Перш за все, зміну
соціальних ролей у родині. Батьки та діди працівників фабрик займалися
сільським господарством. І чоловік, і жінка працювали, щоб по-перше,
прогодувати себе, а по-друге частину виробів продати на ринку, щоб отримати
гроші. У такій ситуації дім був і місцем відпочинку, і місцем роботи. Однак з
появою фабрик відбулися зміни. Тепер чоловік йшов на роботу заробляти
гроші, у той час як жінка залишалася вдома і виробляла продукцію для
споживання родини. Таким чином утворився певний гендерний розподіл.
Чоловіки змалку готувалися до роботи на виробництві, а жінки – до
обов’язків, пов’язаних із вихованням дітей та домашньою працею, у тому
числі на землі. Дружина йшла на роботу на виробництво лише у тому випадку,
якщо можливостей чоловіка не вистачало для виживання родини. Разом з
тим, непоодинокими були випадки, коли жінка йшла на роботу не з причини
бідності родини. Однак у таких випадках це сприймалося суспільством радше
негативно. Як наслідок – індустріальна революція загострила питання про
місця чоловіка та жінки у суспільстві.
Не менший вплив індустріальна революція мала на розвиток медицини.
Якщо говорити про медицину у XVIII столітті, то вона трималася на
використанні лікувальних трав, мінеральних вод, кровопусканні та інших
подібних методів. Зрозуміло, що таке лікування могло долати симптоми
деяких хвороб, але аж ніяк не їх причину. Як наслідок тривалість життя була
малою. Проте, починаючи з кінця століття, починається стабільний ріст
тривалості життя (див. діагр. 1). Все завдяки стійким змінам у сфері охорони
здоров’я. Як наслідок станом на початок ХХ століття вдалося знизити
смертність від малярії, фекальних хвороб і частково туберкульозу. Також
викорінили тиф і холеру, а такі хвороби як дифтерія та правець побороли за
допомогою вакцин.
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Діаграма 1. Середня тривалість життя у Англії, США, Індії та Китаї (1725 – 1990) [Фергюсон,
2018: с. 203]

Якщо ж виділяти конкретну країну, яка принесла найбільше у сферу
медицини, то це Німеччина. «Еміль фон Берінг, був одним із розробників
сироватки проти правця та дифтерії, за що його нагородили Нобелівською
премією та Залізним Хрестом. Ще два німецьких науковці, Фріц Шаудін та Ерх
Гоффман, знайшли причину сифілісу – бактерію spirochetta pallida, а третій
німець, Пауль Ерліх, став винахідником сальварсана – першого ефективного
препарату проти цієї хвороби» [Фергюсон, 2018: с. 236-237].
Щодо території України, то промислова революція на цих землях
розпочалася з 60-х років XIX століття. У ті часи більшість території (за
винятком Галичини, Закарпаття та Буковини, які були у складі АвстроУгорщини) перебувала у складі Російської імперії, яка після Французької та
індустріальних революцій в інших країнах, втратила провідні позиції в
політиці та економіці. Причини такої ситуації досить схожі із АвстроУгорщиною – консерватизм еліт. «Збереження станової системи, кріпацтва,
надмірно централізованого уряду ставило серйозні перешкоди на шляху
розвитку промисловості, торгівлі й культури» [Грицак, 2019: с. 112]. Кріпосне
право на території імперії скасували аж у 1861 році. Лише після того деяка
частина селян отримали землю. Хоча не поодинокими випадками були
спроби прив’язати їх до шматочка землі і експлуатувати далі. До того ж, ті хто
отримали землю мали сплатити компенсацію або відробляти її. Тому багато
селян стали шукати іншого заробітку. «Їхня праця застосовувалася на Півдні
України, де до кінця XIX ст. завершилося освоєння степових земель, та на
цукрових підприємствах Правобережжя і Харківської губернії. Виробництво
цукру зростало особливо швидкими темпами: у 1863-му 188 цукроварень в
Україні виробляли 26 тис. тонн, тимчасом як у 1890 році 152 цукроварні
виробляли 320 тис. тонн» [Грицак, 2019: с. 114]. Яскравим прикладом
розвитку промисловості на території України стало заснування Юзівки, зараз
це Донецьк. У 1868 році валлійський підприємець Джон Джеймс Юз приїхав
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в Санкт-Петербург, де йому запропонували побудувати металургійний завод
на Донбасі. Купивши землю на хуторі Овечому, Юз та його команда почали
роботу. Місце обрали не випадково, оскільки недалеко були розташовані
родовища вугілля та залізної руди. «У січні 1872 року його новозбудований
металургійний завод випустив перший чавун» [Плохій, 2021: с. 241]. Там
працювали як кваліфіковані робітники, так і колишні селяни, персонал
нараховував близько 1800 людей. Так і з’явився населений пункт Юзівка, яке
отримало назву за прізвищем підприємця.
Підсумовуючи, можна зазначити, що такі процеси, як покращення
виробництва, індустріалізація, поява нових технологій – це типові риси
індустріальної революції. А приклади вищенаведених характеристик першої
та другої індустріальних революцій дозволяють виявити соціальні зміни, які
були спричинені цими процесами. Йдеться насамперед про урбанізацію,
розвиток медицини, зміни соціально-етнічного складу та гендерних відносин,
трансформацію різних соціальних інститутів.
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Початок пандемії COVID-19 став ледь не найнеочікуванішою подією для
всього сучасного світу. Важко уявити людину, яку не торкнулися пов’язані з
цим зміни. Вживання більшістю країн обмежувальних карантинних заходів
значно вплинуло на життя їх громадян, що викликає закономірний науковий
інтерес – прослідкувати тенденції змін у житті значної частини суспільства.
Але для початку слід розібратися з визначенням стилю життя. У побутовій
мові люди можуть вживати словосполучення «образ життя» та «стиль життя»
як синонімічні. Проте у науковому середовищі їх прийнято розмежовувати.
М. Шульга з цього приводу зазначає, що обидва визначення відображають
Студентка 2 курсу факультету соціології, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.
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«моделі організації життя особистості» [Шульга, 2006: с. 177], проте перше
відображає фундаментальні основи соціального буття людини, від яких вона
зазвичай не може відійти, а друге передбачає можливості варіацій, що вже
залежать від рівня якості життя людини та умов її існування. Тобто, чим
вищий рівень життя, тим більше простору для різноманіття стилів життя
особистості та її самореалізації.
К. Маркс свого часу писав про близький до «стилю життя» за значенням
«спосіб життя» – спосіб життєдіяльності людини, що є сформованим
внаслідок впливу суспільства і відображає його цінності та норми. Отже, під
«способом життя» малися на увазі відображення соціального в
індивідуальному, оскільки у класичній соціології індивіда як такого, як
правило, не розглядали окремо від соціуму, і стиль життя теж надалі часто
розглядали саме у контексті класової теорії та проблематики соціальної
стратифікації. Разом із тим, існують інакше спрямовані погляди учених, які є
ближчими до сучасного соціологічного знання та розуміння. О. Злобіна
зауважила, що проблему стилю життя піднімав, зокрема, А. Адлер – у
площині детермінант, що визначають типові поведінкові моделі людини. У
нього формування особистості та становлення певного стилю життя було
відображено як один спільний процес [Злобіна, 2006: с. 186]. Таким чином,
стиль життя також можуть розглядати у контексті формування особистості як
такої, й акцент у даному випадку зміщується із загальносуспільних умов
існування та устрою. Люди по-різному виконують свої соціальні ролі, за
відносно однакових умов існування можуть мати різні цілі, наміри,
поведінкові моделі тощо. У науці немає єдиного способу структурувань
людського життя і немає достатньої чіткості та узгодженості щодо цього.
Відповідно до сучасного соціологічного підходу можна узагальнено
визначити стиль життя як те, що сформовано як зовнішніми (суспільними)
факторами, так і індивідуальними особливостями кожної людини.
Тепер логічно буде розглянути і контекст самої сучасної ситуації
пандемії та змін внаслідок неї. Пандемія – це найвищий ступінь розвитку
епідемії, коли інфекція розповсюджується надшвидко та зі значним
ураженням населення великих територій. Це явище, що не може не нести за
собою значних змін у суспільстві певної країни (а в даному випадку – і
значних змін у всьому світі). Якщо проводити паралель з минулими подіями,
то одна з найдавніших аналогічних пандемій трапилася у 430 р. до н.е. – це
була Афінська моровиця. Вона спричинила значні демографічні втрати та
завдала удару по економіці. Звісно, до такого масового явища не могли
сформуватися одноманітні ставлення, і коронавірусна інфекція так само
породила багато суперечностей з різних приводів: походження вірусу, думок
щодо обмежень, пов’язаних із хворобою, та міри їх дотримання, паніки або ж
повного ігнорування того, що відбувається, тощо.
Міністерство охорони здоров’я надало перелік необхідних запобіжних
заходів, серед яких – карантинні обмеження різного ступеня. Від 11 березня
2020 р. Кабінет міністрів України видав постанову «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Серед нових реалій для суспільства
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постав масковий режим (обов’язкове носіння медичних масок під час
перебування у громадських місцях), і так звана «соціальна дистанція» у
півтора метри. Також протягом усього періоду з початку пандемії в Україні
діяли карантинні обмеження, в залежності від динаміки захворюваності вони
або посилювалися, або спрощувалися. Для позначення складності ситуації
було введено поділ на так звані «зони» – жовту (помірна епідеміологічна
ситуація), помаранчеву (ускладнення епідеміологічної ситуації) та червону
[Про запобігання поширенню…, 2020]. На період воєнного стану в Україні від
24 лютого 2021 р. Кабінетом міністрів було скасовано поділ країни на зони.
Також на період карантину було введено режим дистанційного навчання для
школярів та студентів. Першочергова хвиля змін у вигляді карантинних
обмежень та іншого вже помітно відобразилися на побуті більшості людей,
принципово змінила їх стиль життя. Зокрема, вони постійно слідкували за
повідомленнями у ЗМІ, які, в свою чергу, постійно наводили дані про кількість
хворих, тих, хто одужав, і померлих, нагадували рекомендації лікарів,
розповідали про перебіг пандемії в різних країнах, показували спеціальні
звернення політиків і зірок естради, розважали глядачів і слухачів
присвяченими ізоляції ток-шоу [Тащенко, 2020]. Але на цьому зміни не
завершились.
На державному рівні, крім усіх інших правил, в Україні було введено
порядок обов’язкової вакцинації населення проти COVID-19. «Від сьогодні в
Україні діють нові карантинні правила, зокрема, для невакцинованих
громадян. Відповідні зміни до постанови номер 1236 уряд вніс двадцять
четвертого листопада. В. Ляшко зазначив, що «[у] першу чергу нові правила
торкнуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні епіднебезпеки. Тепер
відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим
людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають
негативний тест або сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на
співробітників» [цит. за: Від сьогодні вступили…, 2021]. Опираючись на власні
спостереження, можна зробити висновок, що найбільше пандемія вплинула
саме на економічну сферу життя. Як було згадано вище, стиль життя людини
безпосередньо залежить від його якості. А матеріальне становище громадян є
одним із найважливіших показників у визначенні якості життя і запорукою
відчуття людиною власного комфорту та благополуччя. Згідно з результатами
соціологічного опитування Інституту соціології НАН України «Соціальні
наслідки COVID-19 в Україні», проведеного влітку 2021 р., 41,3% опитаних не
відчули особливих змін за період поширення коронавірусу (починаючи з
весни 2020 р.), але більш ніж третина респондентів (35,5%) відзначила
погіршення у матеріальному становищі – заборгованість перед банками та
власне звільнення з місця роботи [Соціальні наслідки COVID-19 ...].
Власне, багато наслідків потягли за собою вищезгадані жорсткі
карантинні режими, коли не мала змоги працювати велика частина
населення. Проте є й інший бік медалі. Введення карантинних обмежень,
поміж іншого, переключило суспільство в режим онлайн. Навчання у школах
та університетах почало здійснюватися за допомогою технологій
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дистанційного навчання, більшість компаній перевело своїх офісних
працівників на роботу з дому. Також, саме сфера IT у цей непростий час
продовжила активно розвиватися. З урахуванням таких змін багато людей
кардинально змінили ритм свого життя. Наприклад, офісний працівник
замість сталого восьмигодинного робочого дня в офісі міг не лише виконувати
роботу з дому, а й самостійно будувати свій робочий графік і мати більше
вільного часу. Експертну думку з цього приводу висловив директор і
співзасновник компанії «Slack» С. Баттерфілд: «Якщо ми зуміємо відірватися
від класичних «офісних годин з 9 до 17», ми матимемо нагоду зберегти
найкраще з офісної культури й одночасно звільнитися від поганих звичок і
неефективних процесів, від беззмістовних зустрічей до зайвої бюрократії»
[цит. за: Як коронавірус змінить…, 2020]. Дослідницька група «Форум
майбутнього» опитала 4700 офісних працівників та отримала наступні
результати [там само]: лише 12% опитуваних хотіли повертатися в офіс на
повний робочий день, тоді як 72% підтримували гібридний та віддалений тип
офісної праці. Що ж стосовно працівників, які були не в змозі перейти на
онлайн – наприклад, із сфери обслуговування – вони мали можливість і
припис щодо вакцинації. З одного боку, це вирішило багато питань і щодо
відвідування громадських місць, і щодо їх роботи, а з іншого – породило
безліч суперечностей, дискусій, напівлегальних дій тощо.
Перехід до масового використання цифрових технологій, зважаючи на
тенденції у більшості галузей діяльності, можна назвати проривом для
суспільства. Проте маємо деякі доволі поширені негативні явища – зокрема,
позбавлення людей достатньої кількості соціальних контактів. Загалом,
пережити тяжкі часи людям допомагають саме контакти одне з одним, тоді як
під час пандемії вони у раніше звичному форматі унеможливилися. А
відсутність належної соціалізації може призводити до неприємних наслідків
– масового підвищення рівня тривоги та масового ж розвитку інших
психічних розладів, масової інтернет-залежності тощо. Зміни під час пандемії
були як негативні, так і подекуди позитивні. З’явилися нові особисті страхи,
але й нові – в тому числі й позитивні – почуття щодо медичних працівників;
у когось зміцнилися, а у когось розвіялися сумніви у силі медицини та
держави. Виникли і закріпилися відмінності як у ставленнях до української
сфери охорони здоров’я, так і у практиках власної турботи про власне здоров’я
та здоров’я близьких і оточуючих. Однозначно можна стверджувати, що весь
світ змінився назавжди, а основною тенденцією стилів життя стала
мутабельність.
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Історія дослідження робочого та
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Промислова революція докорінно змінила уявлення людства про робочий
та вільний час. Активний розвиток машинобудування, технологій,
збільшення обсягів виробництва означали необхідність збільшення робочого
часу для працівників. З тих пір зросла актуальність наукових досліджень
робочого та вільного часу. Ось уже понад два століття людство прагне знайти
оптимальний баланс між цими категоріями, який змінюється залежно від
епохи та завдань, що ставить перед собою суспільство.
Тривалий час домінантним у розумінні робочого та вільного часу був
постулат, сформульований у 1817 році англійським філософом, одним із
перших соціальних реформаторів Робертом Оуеном. Він запропонував
розділити добу на три рівні частини. «Вісім годин — праці, вісім годин —
відпочинок, вісім годин — сон», — стверджував Оуен, наголошуючи, що цей
принцип є основою для гармонійного існування працівника. І згодом цей
принцип активно розповсюджувався і став одною з основних вимог під час
протестів працівників у багатьох країнах світу, зокрема у США, Франції, Росії
тощо. Але з цього випливає слушне питання: чи справді такий розподіл є
гармонійним, який відображається у work-life balance? Це у свою чергу стало
підґрунтям для нових наукових досліджень робочого часу та його впливу на
форми вільного проведення часу найманих працівників. Пік розвитку таких
наукових розвідок розпочався у середині 20 століття і триває до сьогодні.
Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
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Радянська наука в основному зосереджувала зусилля на дослідженнях
впливу режиму роботи на можливості та види дозвілля працівників і
дослідженнях бюджету робочого й позаробочого часу [Гордон, 1972]. Оскільки
ідеологічно радянська економіка була зацикленою на концепті
продуктивності праці, то з 1960-х років у СРСР починається пошук резервів
для зростання цієї продуктивності. Цей період характеризується:
- розробкою норм витрат часу на виконання тих чи інших операцій;
- пошуком можливостей для зменшення втрат робочого часу, тобто
фактично йдеться про ефективність робочого часу;
- збільшенням раціонального використання вільного часу.
У 1970-ті роки Інститут економіки та організації промислового
виробництва СО АН СРСР почав проводити польові дослідження бюджетів
часу міського населення, впливу часу на умови життєдіяльності населення,
включно з використанням робочого та позаробочого часу, трудовою
поведінкою людини та трудовою мотивацією, можливістю для здобуття освіти
[Пруденський, 1972].
Якщо радянська наука акцентувала свою увагу на ефективності робочого
часу, збільшенні продуктивності праці, розробці норм, тобто в центрі уваги
був концепт «праці та роботи», то наукові пошуки європейських вчених
відбувалися в іншому соціальному зрізі. Як стверджує К. Робертс, у
дослідженнях європейських вчених аналізувалися тенденції, що
спостерігалися у 1960-1970 роках, а саме: скорочення щоденних годин роботи,
збільшення кількості вихідних та святкових днів. Тобто в центрі їхньої уваги
був концепт «працівник» [Артемов, 1967].
Усвідомлення факту, що саме людина є «центральною» у робочому процесі,
змінило розуміння суті робочого часу. Вже у 1980-х роках, як наголошує А.
Калберг, «стандартна зайнятість», яка включала те, що «виконувалося
повний робочий день, тривало нескінченно і виконувалось у місці роботи
роботодавця та під керівництвом роботодавця», — припинила бути
модальною формою зайнятості [Роик, 2021].
Внаслідок цього популярності набули форми «гнучкої зайнятості».
Головна їхня ідея полягає у можливості контролю працівника над тим, коли і
де він працює. З одного боку, такі процеси зустріли позитивний відгук у
молодого покоління і насамперед жінок, фактично відкривши їм нові
можливості на ринку праці [Робертс, 2019]. Але, з іншого боку, зростання
сектору послуг та глобалізація товарних, трудових та фінансових ринків
зажадали від найманих працівників більш тривалого робочого часу. Особливо
це відчули менш кваліфіковані працівники сектору послуг, які зіткнулися з
необхідністю надавати свої послуги вечорами, ночами та вихідними
[Калеберг, 2000].
Аналогічні тенденції відбувалися й в Україні в перші десятиліття
незалежності. Ті працівники, які працювали в державному секторі, особливих
змін, порівнюючи з радянським періодом, не відчули. Вони, як і раніше,
працювали в режимі робочого тижня (5 робочих днів, 2 вихідні) за середньої
тривалості робочого дня 8,2 години (у працівників промисловості — 8,3
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години). Однак у приватному секторі відбувалося запровадження змінного
режиму роботи та збільшення тривалості робочого дня [Гуїхеукс, 2018].
На думку вчених О. Большакової та Т. Караханової, сьогодні науковці
відзначають тенденцію скорочення вільного часу зайнятих за наймом, що в
нових умовах зайнятості становить трохи більше 15% від їхнього бюджету
часу, причому практично 2/3 зайнятих за наймом на ринку праці працюють
понад 8 годин на день [Буланда, 2009].
Фактично відмова від концепту Оуена «Вісім годин — праці, вісім годин —
відпочинок, вісім годин — сон» та поява форм «гнучкої зайнятості» призвели
до того, що наразі в розвинених капіталістичних країнах існує безліч режимів
робочого часу з нестандартними графіками роботи. За оцінками Х. Пресера,
на початку 21 століття майже 40% усіх працівників у США працювали за
нестандартними графіками [Остром, 1998].
Такий стан справ кардинально змінив як характер трудових відносин, так і
сам ринок праці. На думку Дж. Стендінга, сьогодні доцільно говорити про
процес прекаризації праці. Впровадження нестандартних графіків роботи
стало причиною зниження оплати праці, зменшення кількості соціальних
допомог та гарантій зайнятості, скорочення можливостей для кар'єрного
зростання та трудової мобільності, переходу до короткострокових трудових
контрактів тощо [Караханова, 2016]. Такі нові «нестандартні» форми
трудових відносин характеризуються слабким або повністю відсутнім
захистом соціально-трудових прав найманого працівника, який потрапляє в
ситуацію соціально-економічної вразливості та залежності від роботодавця
[Презер, 2005].
З огляду на зазначене вище, можемо стверджувати, що в найближчому
майбутньому головним завданням сучасних наукових досліджень стане
концепція пошуку оптимального балансу (подолання конфлікту) робочого та
вільного часу. Сьогодні все більше фірм та підприємств висловлюють
готовність перевести в якості експерименту свою роботу на 4-денний робочий
тиждень. Якщо такий експеримент буде успішним і не вплине на
продуктивність праці, то працівники отримають більше вільного часу,
зберігши при цьому повну заробітну плату. Це може стати вагомим кроком у
пошуку оптимального балансу. Важливо розуміти, що незалежно від форми,
баланс робочого та вільного часу повинен враховувати три ключові
принципи: збереження ефективності праці, достатність вільного часу для
працівника, соціальний і правовий захист найманих працівників. Без
узгодження цих принципів пошук оптимального балансу виглядає вкрай
малоймовірним.
ЛІТЕРАТУРА

1.
Gordon L.A., Rimashevskaya N.M. Five-day working week and workers’ free time.
M.: Mysl’; 1972. P.126.
2.
Prudenskii G.A. Problems of working and non-working hours. M.: Nauka; 1972. P.
335.
3.
Artemov V.A., Bolgov V.I., Vol’skaya O.V. et al. Statistics of time budgets of
workers. M.: Statistika; 1967. P. 220.

316

Москаленко Оксана

4.
Роик В. Д. Труд и качество трудовой жизни : практика и теория
регулирования в западных странах и России : монография / В. Д. Роик. – Москва:
Проспект, 2021. – 488 с.
5.
Roberts K.A Future for UK Leisure Studies: Back to Work. International Journal of
the Sociology of Leisure. 2019; 2(3): р.239-253. – [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/327869775_A_Future_for_UK_Leisure_Studies_B
ack_to
6.
Kalleberg A.L. Nonstandard employment relations: Part-time, temporary, and
contract work. Annual Review of Sociology. 2000; (26): р. 341-365. – [Електронний ресурс]
Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/228584753_Nonstandard_Employment_Relations
_Part_Time_Temporary_and_Contract_Work
7.
Guiheux G. The ethos of Chinese capitalism: lessons from the career paths of
Shanghai whitecollar workers. Asian Jour- nal of German and European Studies. 2018; (3):
article number 8. – [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://ajges.springeropen.com/articles/
8.
Bulanda R.E., Lippmann S. Wrinkles in Parental Time with Children: Work,
Family Structure, and Gender. Michigan Family Review. 2009; 13(1): р. 5–20. – [Електронний
ресурс] Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Wrinkles-in-Parental-Timewith-Children%3A-Work%2C-andBulandaLippmann/d86ba3353f980305e70afb73acba954069b7b6ff
9.
Elinor Ostrom. Everyday life and work behavior of the working population. M.: IS
RAS; 1998. P. 144.
10.
Karakhanova T.M., Bol’shakova O.A. The time budget of workers as a reflection of
their real behavior in everyday life (1965–2014). Vestnik Instituta sotsiologii = The Bulletin of
the Institute of Sociology. 2016
11.
Presser H.B. Working in a 24/7 economy: Challenges for American families. New
York: Russell Sage Foundation; 2005. 288 p. – [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1525
12.
Standing G. The precariat: the new dangerous class. London, New York:
Bloomsbury Academic; 2011. – 198 p. – [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1536504214558209
13. Andrés-Rosales R., Czarnecki L., Mendoza-González M.A. A spatial analysis of
precariousness and the gender wage gap in Mexico, 2005–2018. The Journal of Chinese
Sociology. 2019; (6): article number 13. – [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://journalofchinesesociology.springeropen.com/articles/10.1186/s40711-019-0104-2

СКЛАД
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА – 2022 (СОЦІОЛОГІЯ)»
Голова оргкомітету – Назарій Бацак, голова Наукового товариства
студентів факультету соціології, студент 1-го курсу магістратури
факультету соціології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
Заступниця голови оргкомітету – Тетяна Пересунько, заступниця голови
Наукового товариства студентів факультету соціології, студентка 3-го
курсу бакалаврату факультету соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Баришенко Ольга, членкиня Наукового товариства студентів факультету
соціології, студентка 2-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Володіна Марія, студентка 1-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Голінько Златослава, членкиня Наукового товариства студентів
факультету соціології, студентка 1-го курсу бакалаврату факультету
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Демчук Валентина, студентка 4-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Дударко Ярослав, член Наукового товариства студентів факультету
соціології, студентка 3-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Кириченко Роман, аспірант 3-го року навчання факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Кохан Олександра, членкиня Наукового товариства студентів факультету
соціології, студентка 3-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Клименко Валерія, студентка 1-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Людоговська Карина, членкиня Наукового товариства студентів
факультету соціології, студентка 1-го курсу магістратури факультету
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Орлова Олена, членкиня Наукового товариства студентів факультету
соціології, студентка 1-го курсу магістратури факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Плахотник Анастасія, членкиня Наукового товариства студентів
факультету соціології, студентка 2-го курсу бакалаврату факультету
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Сазонова Валерія, аспірантка 2-го року навчання факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Хелашвілі Аліна, аспірантка 2-го року навчання факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Якубова Ангеліна, студентка 4-го курсу бакалаврату факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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