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УДК 351.82 : 303.823.4 
Бурега В.В. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Стаття присвячена спробі розробки концептуальних засад соціології 
місцевого самоврядування. Запропоновано певне розуміння предмета та 
об’єкта, наведено трактування соціологічної теорії місцевого 
самоврядування як самостійної наукової дисципліни, сформульовано підходи 
до вибору методологічних засад створення соціологічної теорії місцевого 
самоврядування як найважливішого елементу системи соціального 
управління. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, система соціального 
управління, теорія місцевого самоврядування. 

Статья посвящена попытке разработки концептуальных основ 
социологии местного самоуправления. Предложено определенное понимание 
предмета и объекта, дана трактовка социологической теории местного 
самоуправления как самостоятельной научной дисциплины, сформулированы 
подходы к выбору методологических основ создания социологической теории  
местного самоуправления как важнейшего элемента системы социального 
управления.  

Ключевые слова: местное самоуправление, система социального 
управления, теория местного самоуправления. 

The article is devoted to the attempt of development of conceptual bases of 
sociology of local self-government. The definite understanding of object and object 
is offered, interpretation is given to the sociological theory of local self-
government as independent scientific discipline, approaches are formulated to the 
choice of methodological bases of creation of sociological theory  of local self-
government as a major element of the system of social management.  

Keywords: local self-government, system of social management, theory of 
local self-government. 
 

Современный уровень развития социологии как науки об обществе 
позволяет решать задачи социального управления. Вместе с тем, в процессе 
исследований становится ясно, что решение такого рода научных проблем 
требует признания факта  необходимости использования научных 
дисциплин, имеющих как комплексный характер, так и специализированный. 
Это обусловлено потребностью в формировании общих научно-
теоретических основ для осуществления исследований в специфических 
областях цельного феномена социального управления. Одновременно с этим 
следует признать, что, несмотря на видимую и неоспоримую приоритетность 
исследований логики, предполагающей движение от общего к частному, на 
определенном их этапе допустимо и движение к поставленной цели методом 
от противного, т.е. от частного к общему. Следует подчеркнуть, что с точки 
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зрения скорости достижения общей цели, затратности ресурсов такой путь – 
не самый эффективный, но он может иметь право на существование, тем 
более, что такие попытки уже есть. 

Речь в данном случае идет о попытке концептуализации 
социологической теории местного самоуправления, вслед за уже 
предпринятыми на кафедре социологии управления ДонГУУ шагами в 
создании новой научной дисциплины – социологии государственного 
управления. В дальнейшем, наверное, следует ожидать также продвижения в 
направлении разработки социологической концепции государственной 
службы. Заключительным этапом движения в этом направлении, его общим 
итогом может стать создание социологической теории общественного  
управления.  

Таким образом, в данной работе речь должна идти о попытке 
концептуализации социологии местного самоуправления, этого низового 
звена системы общественного управления, являющегося базовым для  
Украины – суверенного, независимого, демократического, правового и 
социального государства.  

Считая целью данной статьи попытку разработки концептуальных 
основ местного самоуправления с позиций социологической науки, 
представляется необходимым первоочередное решение следующих 
взаимосвязанных задач:  

– выбор теоретической парадигмы, в рамках которой будет 
анализироваться местное самоуправление как социальный феномен; 

– определение методологических принципов как исходных, 
руководящих правил формирования концептуальной модели 
социологической теории местного самоуправления; 

– формирование четких представлений об объекте и предмете  
социологии местного самоуправления как научной дисциплины; 

– предложение дефиниции социологии местного самоуправления как 
самостоятельной научной дисциплины; 

– уточнение её предназначения и формулирования основных 
исследовательских  заданий. 

Социологическая наука исследует генезис, развитие и 
функционирование современного общества. В поле зрения социологии 
находятся закономерности появления социальных структур и составляющих 
их элементов, содержание и социальная направленность процессов, 
происходящих в обществе, а также  специфика отношений, возникающих в 
процессе функционирования механизмов общественного взаимодействия. Но 
многообразие проявлений социального бытия становится предпосылкой для 
дифференциации науки, конкретизации объектов научных исследований, 
обновления спектра задач ученых-обществоведов.  Трудно не согласиться с 
тем, что крайне  необходима дифференциация и специализация 
социологического знания. Это – первооснова для того, чтобы конкретизация 
целей социологических исследований приводила к конкретизации их 
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результатов с реальными возможностями применения в конкретных случаях 
социальной практики.  

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи современной 
отечественной социологической науки, следует признавать факт нежелания 
или неспособности различного рода управленческих структур использовать 
полученные социологами данные. Но существует еще один аспект такой 
проблемы. Он заключается в практическом отсутствии (или недостатке) 
рекомендаций практического характера, подготовленных учеными-
социологами для структур, решающих вопросы социального управления. 
Такие структуры в виде законодательных, правительственных органов и 
органов местного самоуправления явно нуждаются в помощи ученых-
социологов, т.к. результативность их деятельности, оцениваемая по уровню 
доверия со стороны рядовых граждан, катастрофически низка.  

Так, по результатам международного сравнительного 
социологического исследования, выполненного Институтом социологии 
НАН Украины в рамках общеевропейского мониторингового проекта 
«Европейское социальное исследование» (ESS), можно констатировать 
крайне низкий авторитет указанных выше структур.  

На вопрос «Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев обращаться к 
политикам, представителям правительства или местной власти?» в 2005 году  
8,8% украинских респондентов отвечали положительно, а отрицательно – 
90,7%. При этом 0,5% не знали, что ответить. А в 2007 году результаты 
ответов, не изменяя наметившейся тенденции, дали еще худшие результаты: 
«Да» – 8,4%, «Нет» – 90,7%, «Не знаю» – 0,2%.  

Для сравнения: в такие структуры обращались в 2007 году 22,7% – 
ирландцев, 21,5% – австрийцев, 21,3% – норвежцев, 19,1% – датчан, 18,5% – 
бельгийцев, 18,1% – финнов, 16,6% – граждан Великобритании, 15,1% – 
французов и т.д.  

Результаты ниже, чем в Украине, получены при опросах граждан: 
Португалии – 8,3%, Польши – 6,1%, Болгарии – 3,4% [1]. 

Эти данные в полной мере соответствуют результатам  другого 
исследования («Украинское общество 1992 – 2008 гг.»), выполнявшегося под 
руководством Е. Головахи и Н. Паниной,  где на вопрос  «Обращались ли Вы 
за последние 12 месяцев к местной администрации для решения Ваших 
личных проблем и в какой мере Вы удовлетворены их решениями?»  
получены ответы, свидетельствующие о том, что в период 2002-2008 годов за 
помощью обращались и получили её от 3,4% до 8,2% опрошенных,  а не 
получили помощь в тот же период от 6,1% до 10,7% обратившихся. Не 
обращались в органы местного самоуправления в 2008 году 81,0% 
опрошенных. Но, несмотря на снижение общего числа не обращавшихся, 
такой результат напрямую связан с ростом числа опрошенных, которые не 
доверяют органам местного самоуправления («совсем не доверяю» – 20,8%, 
«преимущественно не доверяю» – 29,9%, «трудно сказать, доверяю или нет» 
– 28,2%) [2]. 
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В отечественной социологической науке сложилось разделение на 
отраслевые социологии, специальные социологические теории и 
специфические социологические теории. Такая логика позволяет определять 
социологию местного самоуправления в качестве одной из специальных 
социологических теорий, объединяющих потенциал отраслевой 
социологической дисциплины (социологии управления), специальной 
социологической теории, исследующей социальную природу и 
функционирование важнейшей общественной структуры – государства, а 
также специфической социологической теории, призванной исследовать 
важнейшую составную часть государственного аппарата – государственную 
службу.  

Вполне понятно, что этим не исчерпывается попытка достижения 
полноты понимания места и роли социологической концепции местного 
самоуправления в структуре социологической науки. 

 Как ранее отмечалось, необходимая степень полноты может быть 
обеспечена появлением еще одной социологической дисциплины – 
социологии (социологической теории) общественного (социального) 
управления. Может быть, более удачной для такой научной дисциплины 
станет –  социологическая теория управления в обществе. 

 При этом ей предстоит критически переосмыслить и конструктивно 
подойти к использованию всего теоретического и практического багажа, 
накопленного такой научной дисциплиной, как «социальное управление». 
Критичность вызывается в первую очередь тем, что данная научная 
дисциплина разрабатывалась как часть комплекса  управленческих 
дисциплин. 

Социология общественного управления может быть разделена на 
специальную социологию государственного управления, специальную 
социологическую теорию местного самоуправления и на специфическую 
социологическую концепцию публичной (понимаемой как государственная) 
службы (см. рис. 1). 

Такое подразделение, как нам представляется, даст возможность 
существенно усилить практический потенциал социологической науки на 
основе интеграции исследовательских возможностей социологических 
теорий, исследующих как отдельные сферы и отрасли деятельности, так и 
общественные институты, структуры, социальные группы и т.д. [3-7]. 

Важно заметить, что разработка предложенных теорий может стать 
плодотворной с учетом использования положений концепции социально-
адекватного управления. Это, как представляется, станет залогом 
обеспечения соответствия, тождественности их  социальному 
предназначению. При этом под социально-адекватным управлением 
подразумевается сущностная характеристика высокоэффективной модели 
управления, которая: 

– ориентирована в будущее; 
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– полностью адаптирована к функционированию в конкретной 
социальной системе для максимального использования ее социально-
экономического и психокультурного потенциалов; 

– направляет управленческие влияния, преимущественно в плоскость 
самоорганизационных процессов; 

– резонирует на всех уровнях управления с важнейшими ментальными 
характеристиками социума, в том числе его региональным составляющим; 

– выступает инструментом согласования управленческих усилий по 
уровням и уточнения их спектра, обусловленного системной природой 
управления [8]. 

                             

  
Рис. 1. Место социологической теории местного 

самоуправления в системе социологических наук. 
 

С учетом именно такого понимания места социологии местного 
самоуправления в качестве ее объекта следует определять процессы 
реализации в практике социального управления, гарантированной 
государством, возможности для территориальных громад (общин) 
самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления решать вопросы местного значения [9, с. 5]. 

Тогда предметом социологии местного самоуправления  – выступают 
закономерности формирования социальных связей и отношений по поводу 
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реализации властных полномочий территориальными громадами в системе 
координат «территориальная громада (община) – общество», «органы 
местного самоуправления – органы государственного управления» и 
совершенствование процессов управления (самоуправления) на местах.  

При этом к предмету социологии местного самоуправления самое 
непосредственное отношение имеет выяснение социальных условий 
эффективности решения вопросов местного значения в органической связи с 
тенденциями общенационального и  регионального экономического, 
социально-культурного развития, а также  необходимого уровня 
адекватности при решении проблем, например, экологической безопасности 
конкретных территорий. Следует заметить, что желательная область  
социальных связей и отношений в системе координат «территориальная 
громада (община) – общество», «органы местного самоуправления – органы 
государственного управления» должна располагаться в квадрате № 3. Она не 
должна замыкаться только на проблемах местного характера, а принимать 
возможное участие и в общественных делах (государственного уровня).  

Одновременно предполагается обязательное участие в этих 
отношениях государства, в лице органов государственной власти, как гаранта 
реализации права территориальных громад (общин) на решение вопросов 
местного уровня.  

Вместе с этим должно предусматриваться увязывание местной 
проблематики социального управления также на региональном и 
общенациональном уровнях (см. рис. 2). 

 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Расположение ведущей области  социальных связей и 
отношений в системе координат «территориальная громада (община) – 

общество», «органы местного самоуправления – органы 
государственного управления» 
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Исходя из вышеизложенного, попытаемся дать определение  
социологии местного самоуправления. Итак, социология местного 
самоуправления – это специальная научная социологическая теория, 
исследующая  закономерности, принципы, формы и методы создания 
социальных связей и отношений, возникающих в процессе реализации прав 
территориальных громад на решение вопросов, жизненно важных для 
населения данной конкретной территории, а также гармонизации их с 
управленческой проблематикой регионального и государственного уровней. 

В таком случае главное предназначение, т. н. миссия социологии 
местного самоуправления  заключается в поиске всесторонне  обоснованных 
социологической наукой путей для создания социально-адекватной системы 
управления в обществе на основе максимально полной реализации 
потенциала самоорганизации населения конкретных территорий.  

Во исполнение такой миссии социология местного самоуправления,  
как наука, призвана решать следующие  основные исследовательские задачи:  

1) постоянное уточнение на основе критериев социальной 
адекватности спектра тактических и стратегических целей, т. н. 
содержательной основы рационализации отношений со всеми уровнями 
власти в обществе;  

2) изучение специфики социальных связей и отношений 
управленческих отношений, возникающих в процессе системной реализации 
интересов территориальных громад – решение проблем регионального 
развития и осуществление программ общенационального уровня; 

3) исследование характера влияния всего разнообразия 
глобализационных процессов на возникновение проблем местного развития и 
особенностей их проявления; 

4) формирование требований к морально-психологическим,   
интеллектуальным, профессиональным, этическим и другим 
характеристикам деятельности людей, работающих в органах местного 
самоуправления; 

5) прогнозирование последствий исполнения решений, принятых и 
исполненных органами местного самоуправления, и динамику 
общественного мнения в связи с этим; 

6) выяснение социальных условий гармонизации деятельности 
органов управления на всех уровнях управленческих влияний. 

 
Представляется вполне очевидным, что в вопросе выбора 

теоретических позиций, определяющих направленность исследований в 
сфере местного самоуправления, необходимо, по меньшей мере, на первом 
этапе, последовать примеру социологии государственного управления 
(попытка ее разработки осуществлена нами ранее) [3-8].  

Но в то же время следует предусматривать и наличие такой 
теоретической канвы, которая позволит отразить специфику структур 
местного уровня управления и особенности их функционирования. Тогда это 
должна быть комплексная теоретическая парадигма, интегрирующая 
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возможности социального-адекватного, системного, деятельностного и 
структурно-функционального подходов. На первый взгляд, она может 
представляться достаточно громоздкой теоретической конструкцией. Но дело 
в том, что она легко позволяет использовать парадигмальные возможности 
для оперирования методологическим инструментарием на различных 
уровнях анализа управленческого контекста. Так, при формулировании 
исходных правил методологических принципов исследования социального 
феномена местного самоуправления целесообразно отметить следующие: 

- принцип системного подхода – открывает путь к рассмотрению 
общества как системы во всем многообразии элементов и субординационных 
отношений между ними. При этом принципиально важным является то, что 
главные характеристики системы обусловлены спецификой и характером 
связей между элементами системы; 

- деятельностно-процессуального подхода – может быть представлен 
как путь для рассмотрения системы самоуправления на местах с позиций 
структуры и функций деятельности, где планирование, мотивация, 
организация и контроль могут также рассматриваться как постановка целей, 
принятие решения, собственно управленческое влияние в форме 
функционирования управляющей системы – органов местного 
самоуправления, через деятельность которых реализуются права и 
удовлетворяются потребности в организации жизнедеятельности и развития 
территориальных громад. В таком подходе открывается возможность 
органического соединения в научном анализе принципов деятельностного и 
процессуального подходов. Это, в свою очередь, создает предпосылки для 
более глубокого и продуктивного анализа проблематики местного 
самоуправления; 

- социальной адекватности – который предопределяет максимально 
полное соответствие и тождественность всего спектра управленческих 
воздействий на местном уровне главным целям гуманистического развития, 
принятым в социуме. В таком контексте социально-адекватное управление 
позволяет адаптировать механизмы местного самоуправления к 
функционированию в конкретной социальной системе для максимального 
использования ее социально-экономического и психокультурного 
потенциалов в интересах территориальных громад, оптимизировать 
самоорганизационные процессы, коррелировать их с важнейшими 
ментальными характеристиками социума, в том числе его региональными и 
местными  составляющими; 

- приоритетности и социальной сбалансированности интересов 
территориальной громады – которая при всей своей социальной 
неоднородности призвана отстаивать интересы рядовых граждан. При этом 
общество на всех уровнях социального управления стоит перед 
необходимостью поиска путей для реализации своих функций таким 
образом, чтобы личность в ее правах была защищена. Защищенность 
личности рядового человека (жителя определенной территории, 
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представителя конкретного региона, гражданина данного государства) 
становится важнейшим мотивом формирования готовности к исполнению 
своего общественного, гражданского долга; 

– социально-профессиональной компетентности органов местного 
самоуправления; 

– принцип футуристичности – как закономерности влияния 
современных действий (здесь и сейчас) на будущее. Анализируя процессы 
подготовки и исполнения принятых решений в органах местного 
самоуправления, следует помнить, что нужды сегодняшние и избранные 
местной властью пути их удовлетворения могут отражаться на качестве 
жизни следующих поколений; 

– компенсационного взаимодействия – который может быть реализован 
только при условии согласованности (правовой), взаимной поддержки 
(организационно-кадровой) и помощи (ресурсной) в процессе 
функционирования органов управления всех уровней. Это позволит 
исключать в таком взаимодействии проявление комплексов «старшего и 
младшего», «богатого и бедного» (используя чеховские персонажи, – 
комплексов «толстого и тонкого»). А результатом должны стать отношения 
уважительного равноправного партнерства.  

Цель данной статьи предусматривает необходимость выбора методов 
социологии местного самоуправления. Представляется, что наличие 
собственного арсенала методов и специфического набора понятий крайне 
желательно. Но в условиях, когда предпринимаются первые шаги разработки 
новой научной дисциплины, на первых порах допустимо использование: 

– во-первых, всего спектра методов, используемых социологической 
наукой, наработанных специальных методов социологии управления и 
предложенной нами ранее социологической теории государственного 
управления; 

– во-вторых, уже апробированного категориального  аппарата 
социологической науки, ряда отраслевых социологических дисциплин и 
специальных социологических теорий. Что касается специфических 
категорий для социологии местного самоуправления, то первые шаги нами 
уже сделаны в процессе предпринятых попыток определения предмета, 
объекта, содержания методологических принципов для социологической 
теории государственного управления [7]. 

Предложенное авторское видение научно-теоретических основ новой 
научной дисциплины – социологии местного самоуправления – может быть 
расценено как проявление процесса дифференциации научного знания, что,  
конечно же, послужит его углублению и одновременно расширению. 
Представленный материал есть логическое продолжение проделанной нами 
работы по разработке основ социологической теории государственного 
управления.  

Одновременно с этим  можно предположить, что вместе они призваны 
сыграть роль дополнительной мотивации к последующей разработке 
социологических основ теории публичной (государственной) службы. 
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Можно надеяться, что в комплексе они станут базой для формирования 
комплексной научной дисциплины – социологической теории управления в 
обществе (социологии общественного управления). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ: ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОЛОГИИ 
 
У статті продемонстровано потенціал соціологічного підходу до 

аналізу управління персоналом. Проаналізовано можливості системного, 
ситуаційного, процесного, функціонального підходів. Окреслено проблемні 
зони використання менеджерських підходів. Показано можливості їх 
посилення засобами соціологічного пізнання. 

Ключові слова: управління персоналом, соціологічний підхід до 
управління персоналом, системний підхід, процесний підхід, ситуаційний 
підхід, функціональний підхід. 

В статье продемонстрирован потенциал социологического подхода к 
анализу управления персоналом. Проанализированы возможности 
системного, ситуационного, процессного, функционального подходов. 
Определенные проблемные зоны использования менеджерских подходов. 
Показаны возможности их усиления средствами социологического познания. 

Ключевые слова: управление персоналом, социологический подход к 
управлению персоналом, системный подход, процессный подход, 
ситуационный подход, функциональный подход. 

In the article the potential of sociological approach to the analysis of 
management of personnel is demonstrated. The possibilities of systems, situation, 
process, functional approaches are analyzed. Problematic areas of use of 
managemental approaches are described. The possibilities of their strengthening 
by the means of sociological knowledge are shown. 

Key-words: management by a personnel, sociological approach to the 
management by a personnel, systems approach, protsessniy approach, situation 
approach, functional approach. 
 

Современный интерес к проблемам управления персоналом вызван 
теми изменениями, которые сопровождают развитие всех сфер 
жизнедеятельности современных обществ. Данные изменения 
детерминированы целым рядом факторов и приводят к возрастанию роли 
человеческого ресурса.  

Этот тип ресурса становится предметом анализа многих ученых. Так, 
изучение вопросов управления персоналом организации  часто 
осуществляется с позиций эволюции подходов и парадигм взаимодействия 
процесса производства и социально-трудовых отношений, которые 
складывались в различные временные этапы (например, А.П. Егоршин, 
А.Г. Здравомыслов, Г.В. Щекин и др.). Вопросами общетеоретических и 
методологических принципов и подходов к управлению персоналом 
занимаются такие ученые, как П.В. Журавлев, В.А. Соболев, И.И. Чангли и 
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др. Вопросам дифференциации управленческих практик и направлений 
работы с персоналом посвящены работы Е.А. Борисовой, В.Р. Веснина, 
А.А. Гармашева и др. Проблемами внутриорганизационного поведения и 
мотивации персонала занимаются С.В. Иванова, К.С. Камерон, В.А. Спивак и 
др. Проблемы управления деловой карьерой персонала представлены в 
работах Н. Андреева, Н.П. Лукашевича, А.А. Ушакова, и др. Вопросами 
адаптации персонала организации, а также проблемами корпоративной 
культуры занимаются О.В. Бандирская, С. Горностаев и др. Отметим, что 
теоретико-методологические и практические подходы к анализу процессов 
управления персоналом основываются на работах, посвященных проблемам 
управления организацией, которые представлены в трудах А.А. Богданова, 
О.О. Бужина, В.Г. Подмаркова, Л.М. Хижняк, О.И. Шкаратана  и др.  

Таким образом, на сегодняшний день создана значительная теоретико-
методологическая и научно-практическая база исследования персонала. 
Однако среди достаточно большого объема научных разработок вопросов 
управления персоналом организации недостаточное внимание сосредоточено 
на потенциале социологического ракурса анализа данного круга вопросов. 
Поэтому целью статьи является выявление потенциала социологического 
подхода для анализа управления персоналом. 

Анализируя эволюцию развития процесса управления человеческим 
ресурсом организации, мы все чаще приходим к необходимости 
рассмотрения изучаемых объектов с точки зрения различных теоретико-
методологических подходов. Прежде всего, отметим, что особым 
потенциалом в данном отношении обладает системный подход, 
рассматривающий общество и его компоненты как тип социальной системы. 
Данный подход формируется в социологии под влиянием общей теории 
систем, родоначальниками которой были А.А. Богданов [1] и Людвиг фон 
Берталанфи. Однако основные принципы системности встречаются в трудах 
Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта, Шеллинга, Гегеля, Маркса. 
Представление о системе также можно найти и в работах социологов XIX – 
начала XX века – О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина,  
Н. Лумана. 

В соответствии с этим подходом система состоит из двух 
составляющих:  

1) внешнее окружение, включающее в себя вход, выход системы, связь 
с внешней средой, обратную связь;  

2) внутренняя структура – совокупность взаимосвязанных 
компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на 
объект, переработку входа в выход и достижение целей системы. В науке 
принято выделять 4 основных группы свойств системы: свойства, 
характеризующие сущность и сложность системы; свойства, 
характеризующие связь системы с внешней средой; свойства, 
характеризующие методологию целеполагания системы; свойства, 
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характеризующие параметры функционирования и развития системы [2, 
с. 66]. 

Рассмотрим представленные свойства системы сквозь призму 
управления персоналом. С точки зрения основных свойств, система 
управления персоналом имеет свою структуру, представленную различными 
направлениями деятельности, организационно закрепленными за 
конкретными элементами организации. Наряду с этим, управление 
персоналом неизбежно взаимодействует с внешней средой, поскольку в 
системе технологического обеспечения управления персоналом ряд 
элементов не может быть реализован полностью без участия внешней среды 
(например, подбор персонала). Управление персоналом в организации имеет 
четкую цель, на реализацию которой направлены все технологии управления 
персоналом. И, наконец, управление персоналом постоянно развивается, 
учитывая тенденции современного рынка труда, научного сопровождения 
этого направления деятельности и т.д. Необходимо отметить, что детальный 
анализ управления персоналом организации может предполагать также и 
множественность его описания. Например, анализируя в целом систему 
управления персоналом, можно подходить к анализу и описанию 
рассматриваемых вопросов с различных сторон: с точки зрения процесса 
основной деятельности организации, объекта управления, факторов, 
влияющих на процесс управления, и собственно системности всех 
вышеперечисленных процессов. 

В контексте использования потенциала социологических подходов к 
анализу управления персоналом важным видится обращение к такому 
аспекту системного подхода, как дифференциация. С точки зрения 
социологической теории систем Н. Лумана, основное свойство современного 
общества – возросший процесс системной дифференциации как способ 
взаимодействия со сложностью его внешней среды [3; 4]. Это означает, что в 
дифференцированной системе наличествует два вида среды: одна общая для 
всех подсистем и другая, отличающаяся от первой, внутренняя среда каждой 
подсистемы. Это порождает крайне сложную и динамическую внутреннюю 
среду современных организаций и процесса управления персоналом в них. 

Таким образом, рассмотрение и краткий анализ управления персоналом 
с точки зрения системного подхода позволяет сделать вывод о том, что 
обозначенные выше процессы представляют собой четко выстроенную, 
иерархичную, целостною систему, которая обладает своей специфической 
сущностью и сложностью; взаимосвязана с внешней средой, имеет свою 
методологию целеполагания. 

Наряду с изучением процессов управления персоналом с точки зрения 
системного подхода в последнее время все актуальнее в научной литературе 
становится описание управления персоналом посредством ситуационного и 
процессного подходов.  

Общая разработка ситуационного подхода в управлении началась в 60-
е годы XX столетия (Д. Вудворд, Ф. Лутанс, П. Лоуренс, Р. Моклер и др.). В 
центре внимания при таком виде исследований оказывается ситуация (то есть 
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определенный набор обстоятельств), которая оказывает большое влияние на 
организацию в данное конкретное время, а в набор качеств эффективного 
менеджмента к «системному мышлению» добавляется способность 
«ситуационного мышления». Главный тезис сторонников ситуационного 
подхода к менеджменту: не существует унифицированного эффективного 
управления во всех ситуациях.  

Безусловно, данный подход в меньшей степени раскрывает потенциал 
социологического взгляда на управление персоналом, однако это связано, на 
наш взгляд, с недостаточным использованием этого потенциала. В целом, 
преломляя положения ситуационного подхода к рассмотрению управления 
персоналом, необходимо отметить, что, согласившись с точкой зрения 
представителей этого направления, можно констатировать тот факт, что для 
большинства организаций не существует некоего единого универсального 
алгоритма работы, чаще отсутствуют одинаковые нормативы, законы, 
формы, методы и принципы работы организации, а соответственно и ранее 
перечисленные характеристики работы с персоналом. Безусловно, не 
говорить о различиях осуществления указанных выше процессов также будет 
неправильным, однако нужно понимать, четко представлять и соотносить 
реально существующие компоненты процесса работы организации, 
применяемых там определенных эксклюзивных форм работы с персоналом с 
характеристиками базисного теоретико-методологического уровня процессов 
управления. Безусловно, специфика организации, ее направленность играет 
важнейшую роль в общей организации работы с персоналом, внедрении и 
функционировании всех технологий управления персоналом, однако общие 
константы, законы, стереотипы для управления производственным 
персоналом в организациях будут сходными.  

Другим очень популярным на сегодня подходом к рассмотрению 
процессов управления персоналом является процессный подход. Его 
представители (М. Мескон, М. Хаммер, Д. Чампи и др.) рассматривают 
управление как логический процесс, то есть взаимосвязанное выполнение 
всех функций управления. Другими словами можно сказать, что процессный 
подход в системе управления персоналом представляет собой цепь 
непрерывных, взаимосвязанных действий по стратегическому маркетингу, 
планированию, организации процессов, учету и контролю.  

На первый взгляд, социологический потенциал такого подхода весьма 
ограничен, однако считаем необходимым отметить, что в рамках 
теоретической социологии уместно будет проводить параллель данного 
подхода с теорией «социального действия» известнейшего социолога 
М. Вебера. Социологическое понятие действия вводится им через понятие 
смысла. Как отмечает Вебер, «действием называется человеческое поведение 
в том случае и постольку, если и поскольку действующий индивид или 
действующие индивиды связывают с ним субъективный смысл» [5]. То есть 
социология, считает он, должна быть «понимающей» постольку, поскольку 
действие индивида осмысленно. При этом наиболее «понимаемым» является 
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действие осмысленное, то есть действие, направленное на достижение ясно 
осознаваемых самим действующим индивидом целей и использующее для 
этих целей средства, признаваемые им  адекватными. Описанный тип 
действия Вебер называет целерациональным.  

В целом, изучение процессов управления производственным 
персоналом с точки зрения процессного подхода позволяет исследователю 
анализировать взаимосвязанный процесс взаимодействия подсистем, а 
соответственно, технологий управления ими. Социологическое же 
осмысление данного подхода отображает рациональную составляющую, а, 
вернее сказать, именно целерациональную составляющую процессов 
управления персоналом. Понимание цели, ее раскрытие и выполнение 
позволяет осознать общий процесс управления более глубоко, а 
соответственно и более эффективно подойти к задачам, принципам и 
методам достижения обозначенных целей. 

Однако если еще раз обратиться к сущности данного подхода в теориях 
управления, то мы встретим постоянные ссылки на функции. Процессный 
подход изучает взаимосвязь функций управления. Но имеем ли мы право при 
наличии такого легко заменяющегося понятийного смысла категории 
процесса и функции говорить о тождественности данных подходов? На наш 
взгляд, нет. Поскольку процессный подход не предполагает наличия в себе и, 
соответственно, осуществления всех функций управления персоналом или 
конкретной функции какой-либо технологии управления персоналом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные к 
рассмотрению процессный и ситуационный подходы к анализу процессов и 
явлений, связанных с управлением персоналом, являются не в полной мере  
самостоятельными для широкого, планомерного, разностороннего анализа 
изучаемых проблем управления, так как освещают преимущественно только 
какую-либо одну сторону объекта, или же не отвечают требованиям 
предметной стороны указанных выше объектов.  

Ограниченность рассмотренных подходов приводит к необходимости 
рассмотрения процессов управления персоналом с точки зрения еще одного 
теоретико-методологического подхода – функционального. 

В общей теории управления сущность функционального подхода 
заключается в том, что потребность следует рассматривать как совокупность 
функций, которые нужно выполнять для ее удовлетворения. После 
установления функций создается несколько альтернативных объектов для 
выполнения этих функций и выбирается тот из них, который требует 
минимум совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу его 
полезного эффекта. И так, при применении функционального подхода идут 
от обратного: от потребностей, от требования «выхода» системы до 
возможности на ее «входе». «Создатели новых объектов, удовлетворяющих 
требованиям потребителей, ищут совершенно новые решения для 
выполнения существующих или будущих (потенциальных) потребностей. 
Применение функционального подхода в совокупности с другими научными 
подходами позволяет создавать конкурентоспособные объекты» [2, с. 67]. 
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Анализируя проблемы управления персоналом с позиций 
функционального подхода, необходимо, на наш взгляд, отметить также его 
социологическую природу. Функциональный подход в социологии 
развивался в рамках теоретического направления «структурного 
функционализма» (Р. Мертон, Т. Парсонс и др.). По мнению Т. Парсонса, 
функция есть совокупность действий, направленных на удовлетворение 
потребности или потребностей системы. Опираясь на это определение и 
развивая его, Т. Парсонс определяет инвариантный набор четырех функций, 
необходимых (характерных) для всех систем: адаптация (А), целедостижение 
(G), интеграция (I) и латентность (L), или поддержание ценностного образца. 
Все вместе эти четыре функции известны как схема AGIL. Система, для того 
чтобы выжить, должна выполнять все данные функции. 

Проецируя этот материал на управление персоналом, можно сказать, 
что исходные составляющие обозначенных позиций в рамках структурного 
функционализма Т. Парсонса целиком применимы к процессам управления 
персоналом. В ходе предыдущего анализа системного подхода мы уже 
затрагивали конкретное содержание первых двух функций, поэтому 
подробнее остановимся на функциях интеграции и латентной функции. 

Функция интеграции занимает главенствующую позицию среди других 
функций для успешного функционирования организации, а также 
надлежащей работы по управлению персоналом. Как уже отмечалось, вся 
система управления персоналом состоит из множества элементов. Вопросы, 
связанные с функционированием всех данных элементов, их развитием, 
оцениванием, разрешаются и соотносятся в процессе общего 
функционирования организации. И, по нашему мнению, данный процесс 
регуляции всех составных элементов системы невозможен без постоянной 
интеграции элементов друг с другом и с организацией в целом. Невозможен 
настолько, насколько невозможно отсутствие действия функции 
координации описанных процессов и явлений. С другой стороны, данная 
функция отвечает также за соотношение трех прочих функциональных 
императивов: адаптации, целедостижения, поддержание ценностного 
образца, так как каждая из описанных функций является частью выполнения 
другой функции.  

Анализ латентной функции (поддерживание ценностного образца) 
системы управления персоналом базируется, на наш взгляд, на 
мотивационном уровне управления, а также на функционировании 
определенной культуры управления персоналом. Сюда же можно отнести и 
такую технологию управления персоналом, как поддержание корпоративной 
культуры. Другими словами, суть латентной функции – в поддержании того 
ценностного образца, который необходим для полной цикличности 
описываемых явлений и процессов. 

Анализируя функциональный подход, нельзя не упомянуть о еще 
одном представителе функционализма – Р. Мертоне, чей вклад в развитие 
функционализма как парадигмы социологии неоценим. Наше внимание к 
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Р. Мертону определяется еще и тем, что он ввел в оборот несколько понятий, 
с помощью которых не только стало проще использовать всю теорию 
функционализма, но и, по нашему мнению, анализировать и описывать 
процессы, связанные с управлением, в частности управлением персоналом. 

Итак, Р. Мертон разработал понятия дисфункции и нонфункции [6]. 
Так же, как и структуры или институты могут способствовать сохранению 
других частей социальной системы, они могут иметь для них и 
отрицательные последствия – вот краткое описание дисфункции. Другими 
словами, например, увеличение числа рабочих при общей константе 
имеющегося оборудования и норме продолжительности рабочего дня может, 
с одной стороны, привести к функциональному распределению рабочего 
времени и производству большего объема продукции, а с другой стороны, то 
же самое явление может привести к дисфункциональным последствиям 
экономического (более быстрый износ оборудования, возрастание издержек 
на оплату энергоресурсов и др.), а также социально-трудового характера  
(возрастание социальной напряженности в коллективе, увеличение 
количества людей, осуществляющих контроль за другими процессами 
управления производственной организации, такими как адаптация, развитие, 
оценка и др.). 

Что же касается понятия нонфункции, то здесь Р. Мертон дает 
следующее определение: «нонфункции – это социальные формы, которые 
остались с более ранних исторических времен. Хотя в прошлом они могли 
иметь положительные или отрицательные последствия, на современную 
систему они не оказывают существенного влияния» [7, с. 121]. Примером 
нонфункции для организации может служить смена собственности или смена 
направления деятельности.  

Также Р. Мертон ввел понятие явных и латентных функций, которые 
стали важным вкладом в общий функциональный анализ. Отличие одних 
функций от других определяется тем, что явные функции имеют намеренный 
характер, а латентные функции – ненамеренный. Для изучаемых нами 
явлений, процессов можно привести следующий пример: в ходе реализации 
технологии адаптации персонала работник службы по управлению 
персоналом может реализовывать явную функцию адаптации нового 
сотрудника по отношению к организации, к нормам и принципам работы в 
организации, вливанию в коллектив, приспособлению к новому рабочему 
месту; а с другой стороны, тот же работник службы по персоналу может 
подразумевать и латентную функцию получения обратной связи в процессе 
осуществления перечисленных выше мероприятий. 

Анализ функционального подхода не был бы полным без рассмотрения 
такой составляющей, как структура. Сразу обозначим, что в контексте 
нашего анализа термин «структура» мы понимаем не только как чистый 
вариант организационной структуры менеджмента, но и, прежде всего, как 
некий функциональный скелет осуществления всех процессов управления 
организацией. 

Возвращаясь к классикам социологии, отметим, что тот же Р. Мертон 
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подчеркивал, что структура может иметь по отношению к системе в целом 
дисфункциональный характер, и тем не менее продолжать существовать. 
Если для одной категории анализа структура, ее иерархия, ее нормы и уровни 
функционирования будут носить сугубо дисфункциональный характер, то 
для других с точностью до наоборот, и таким образом заинтересованная 
сторона будет продолжать удерживать существующую структуру. Примером 
такой ситуации может служить вечная полемика между наемными 
работниками и работодателем. 

В целом, анализируя процессы управления персоналом с позиции 
функционального подхода, целесообразно, на наш взгляд, понимать 
описываемые и изучаемые объекты и процессы с точки зрения выполнения 
определенных функций, которые в свою очередь ведут к реализации 
первичных потребностей общего процесса управления организацией. 

Таким образом, подводя итоги по вопросам теоретико-
методологического социологического обоснования изучения вопросов 
управления персоналом, можно сделать следующие выводы. Ситуативный и 
процессный теоретико-методологические подходы к управлению персоналом 
организации не являются достаточными в полной мере для полного анализа 
изучаемых проблем управления, так как освещают преимущественно только 
какую-либо одну сторону объекта или же не отвечают требованиям 
предметной стороны указанных выше объектов. Однако данные подходы 
могут использоваться в качестве дополнительных в процессе исследования 
практик управления персоналом. Среди широкого спектра существующих 
теоретико-методологических концепций управления персоналом наиболее 
адаптированными и эффективными для изучения процессов управления 
персоналом с позиции социологического анализа, на наш взгляд, являются 
системный и структурно-функциональный подходы.  

Управление персоналом организации с позиции социологического 
анализа может быть рассмотрено в рамках формирования и реализации 
определенных функций. В результате, можно говорить о возможности 
применения для анализа функций адаптации, целедостижения, интеграции и 
латентности в ходе изучения процессов управления персоналом. Также в 
ходе дальнейшего рассмотрения изучаемых процессов мы предлагаем 
активно оперировать такими понятиями, как структура, функции, 
дисфункции, нонфункции управления персоналом, а также явные и 
латентные функции управления персоналом. 
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Пасько Я.І. 
 

ЦІННІСНІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ 

 
 Стаття присвячена ціннісним вимірам державного управління, які 

стають усе більш значущими в умовах сучасної  української 
посттоталітарної невизначеності. Ретранслюється нормативна 
центральноєвропейська версія менеджменту, яка, зберігаючи  високі форми 
етичності та поваги до людської гідності,  спрямована на якісно нові зразки 
професіоналізму та ефективності. Відзначається, що в основі  цієї моделі є 
повага  інститутів влади до життєвого світу окремої людини та культури 
в цілому, які мають зберігати певну автономність і відстороненість від 
адміністративної системи,  котра через власні медіуми – владу та гроші 
намагається поглинути life world. 

Ключові слова: ціннісні виміри, посттоталітарна невизначеність, 
професіоналізм, ефективність управління, владні інститути, людські 
цінності. 

Статья посвящена ценностным измерениям государственного 
управления, которые становятся все более значимыми в условиях 
современной  украинской посттоталитарной неопределенности. 
Ретранслируется нормативная центральноевропейская версия 
менеджмента, которая, сохраняя  высокие этические формы и уважение к 
человеческому достоинству,  направлена на качтвенно новые образцы 
профессионализма и эффективности. Отмечается, что в основе  этой 
модели находится уважение к  институтам власти, миру отдельного 
человека и культуре в целом, которые должны сохранять определенную 
автономность от административной системы,  которая через 
собственные медиумы – власть и деньги пытается поглотить life world. 

Ключевые слова: ценностные измерения, посттоталитарная 
неопределенность, профессионализм, эффективность управления, властные 
институты, человеческие ценности 

The article is devoted to the valued measuring of state administration, which 
become more meaningful in the conditions of the modern  Ukrainian 
posttotalitarnoy vagueness. The normative tsentralnoevropeyskaya version of 
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management, which, saving  high ethics forms and respect to still human dignity,  
is directed on kachtvenno new standards of professionalism and efficiency, is 
retransmitted. It is marked, that in the basis  of this model respect is found to  the 
institutes of power, world of separate man and culture on the whole, which must 
save definite autonomous from the management system  which through own 
psychics – power and money tries to eat up life world. 

Key-words: the valued measuring, posttotalitarnaya vagueness, 
professionalism, efficiency of management, imperious institutes, still human values 
 

У контексті сучасних європейських та українських реалій стає все 
більш очевидним, що сучасний інститут державного управління  не може  ані 
зводитися до ретрансляції звичних стереотипів та моделей, властивих 
патерналізму 18-19 століть,  ані імплементувати виміри процедурної 
раціональності, що притаманні ліберальним цивілізаційним патернам. 
Сучасне управління має бути втіленням високої нормативності, яка все 
більше маніфестує себе не у формі простої інструментально-технічної  
раціональності (цілераціональності), а передусім у формі ціннісної 
раціональності – усе більш значущої, особливо в умовах глобальної кризи. 
Отже, постає питання, а яким чином може  діяти сучасний   український 
управлінець в умовах жахливої соціальної диференціації, відсутності сталої 
нормативності в суспільстві в цілому – наявності феномену викривленої 
соціальності, коли громадянське суспільство все більше потерпає від 
корумпованості, неефективності й некомпетентності управлінської верстви, 
ірраціональності дій різних владних структур, їх неспроможності вчасно  
реагувати на виклики часу?  

Відповіддю на це питання може бути  передусім відтворення 
автентичного етосу сучасного управлінця, розумного способу поведінки 
особи, здатної відтворити системну довіру до своїх дій, об’єднати різні 
колективні спільноти навколо  прийнятних цінностей та імперативів, які 
мають бути бажаними й мотиваційними для його підлеглих. У цьому 
контексті постає не тільки проблематика культурності та цивілізованості  
представника влади, яка опиняється в одному ряду з моральністю, але й ролі 
доброчинності в цілому, яка є підвалиною республіканської традиції 
„спільного блага”. Без сумніву, ця традиція є  закарбованою в символічному 
коді  національних  традицій,  у понятті „життєвого світу”, що має стати 
точкою опертя  для  управлінця посткомуністичного світу, який часто-густо 
знаходиться в полоні бюрократичних стереотипів. 

Саме тому, незважаючи на занепад інституту релігії в суспільстві, дуже 
важливо в управлінській діяльності спиратися на певні  усталені культурні 
моделі, які мають відігравати вирішальну роль у зміцнені колективу й 
відновленні в ньому автентичного соціального капіталу. Тут варто 
звернутися не тільки до  архетипів власного народу, але й до  класичних 
надбань  високої етичності, які утверджують пріоритет спільного блага над  
корисливою індивідуальною мотивацією і зиском. 
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            Саме пріоритет спільного блага над індивідуальним зиском буде 
сприяти залученню управлінської еліти до  інноваційних вимірів управління 
(інноваційної етики), культури творчості, нових пошуків і відтворення 
висококваліфікованої управлінської мережі. Йдеться про формування  
горизонтальної мережі управлінців -інтелектуалів, які мають спільні 
підставові норми чи цінності, окрім тих, що необхідні для існування в умовах 
сучасної ринкової системи. Саме такі цінності історично сприяли 
формуванню нових форм комунікації та взаємодії владної еліти та 
громадянського суспільства в  Центральній Європі. 

Комплексна проблематика моделей державного управління протягом  
останніх двадцяти - тридцяти років була у  фокусі уваги європейських 
дослідників. Існує величезний доробок із зазначеної проблематики, який 
створений філософами, соціологами, фахівцями юридичної та політичної 
думки. Попри це  не вщухають теоретичні дискусії щодо значення та 
теоретичного підґрунтя центральноєвропейського концепту культури 
державного управління, міркування щодо якого й досі залишаються доволі 
суперечливими. Актуальність цієї проблематики для сучасної України 
обумовлюється  невирішеністю принципової суперечки в суспільній 
свідомості двох дискурсів: демократичного, пов’язаного з високим 
професійним вишколом (ефективністю), та адміністративно-бюрократичного, 
клієнтельного, неефективного в контексті сучасних вимог модернізації. 
Підставовими цінностями першого є визнання особи та її  професійної 
гідності, культурних традицій та етосів тієї спільноти, якою керує 
управлінець, домінування в його діяльності принципів права і моралі.  

Інший дискурс передбачає клієнтельне бюрократичне адміністрування, 
поглинання бюрократично-владною верхівкою приватного та суспільного 
життя  власних підлеглих, їх життєвого світу. У процесі аналізу постає 
питання концептуалізації різних версій цих дискурсів з акцентуванням уваги 
на центральноєвропейському та українському досвіді – ціннісній основі, 
інтенціях, нормативних засадах. 

Мета пропонованої статі полягає в тому, щоб філософськими засобами 
концептуалізувати базові чинники, що вплинули на розвиток 
центральноєвропейської версії  державного управління, окреслити  
соціокультурні, ціннісні виміри  управлінців в   постколоніальній Україні.  

Об’єктом нашого розгляду є центральноєвропейська ціннісна 
парадигма управління, яка пов’язана з теоретичними ідеями та  їх 
легітимацією в суспільній практиці. Предметом аналізу виступають 
детермінанти становлення й функціонування світоглядного концепту 
державного управління в  усій його складності. 

Очевидно, що за останні роки вже напрацьовані певні підходи щодо 
необхідності концептуалізації центральноєвропейського управлінського 
дискурсу.  Згадаємо хоча б  теоретичні розвідки  М. Дзельского, Я. Куроня,  
Ю. Габермаса, Р. Парадовського, Д. Петрікрівес, Т. Лукмана та П. Бергера, 
які  фокусують увагу на окремих рисах та параметрах 
Центральноєвропейської моделі державного управління, соціокультурних 
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підвалинах та ціннісних вимірах, що  відсепаровують її від клієнтельних 
вимірів непрофесіоналізму, механічного адміністрування та  суцільного 
підпорядкування, які мають точку опертя в тоталітарному минулому.  

Маємо зважити  й на те, що  такі знані дослідники, зокрема  Е. Гелнер, 
Н. Бобіо, А. Ліс, Дж. Кін, М. Кастельс, і сьогодні вважають, що існує єдина 
нормативна  управлінська модель, яка є  визначальним нормативним 
феноменом європейської цивілізації, що включає в себе виміри права, 
свободи, автономного існування особи і  ніяким чином не корелюється з 
великою кількістю історичних версій  та теоретичних рефлексій щодо цього 
концепту. Ці дослідники доволі вдало імплементують в наукове та суспільне 
життя переконання, що раціональне державне управління належить 
передусім до тих понять, які становлять квінтесенцію розуміння феномена 
демократії. Втім постає питання, а чи вичерпується складність та  
багатовимірність цього феномена лише переліченими інтенціями, особливо, 
у контексті наявності широкого масиву новітнього йрізноманітного 
соціокультурного матеріалу? 

Дійсно, завершення „холодної війни”, розпад „соціалістичного табору, 
поява нових держав на терені Центральної Європи змусили замислитись, з 
одного боку, над значенням  впливу соціокультурного чинника на розвиток 
державного управління, вимірів „життєвого світу”, з іншого – над значенням 
етико-моральної складової, яка стає фундаментом  відтворення автентичної 
соціальної сфери, визнання людини, леґітимації людської гідності в 
нормативній моделі державного управління. 

Приклад трансформації  „комуністичних суспільств” у європейські 
засвідчив принаймні кілька принципових аспектів формування 
центральноєвропейської моделі  менеджменту. 

По-перше, суспільні процеси в Центральній Європі  в останні два 
десятиліття засвідчили щільну взаємопов’язаність феномена  управління з 
життєвим світом конкретної людини, який у 70-80-ті роки опонував  
ментально чужій та викривленій тоталітарно-комуністичній  
адміністративній системи. Опозиція була породжена не тільки наявністю 
бюрократичних державних інститутів, які збіднювали соціокультурний 
простір  особи, але й  постійною інкорпорацією  чужих соціокультурних 
сенсів, що не були раніше притаманні традиційним етосам   суспільств, які 
потерпали у ХХ столітті від тоталітарної влади  з її неприродними вимогами  
до людини та суспільних інститутів.    

По-друге, на тлі інституційної та моральнісної деґрадації 
комуністичних режимів чітко окреслилась, з одного боку, залежність будь-
якої влади від укоріненої в традиційній та модерній культурі ціннісної та 
нормативної складової, а з іншого – здатність центральноєвропейської 
владної еліти  певною мірою трансформувати культурну спадщину, 
формувати принципові світоглядно-етичні та політичні орієнтири в 
суспільстві, інтеґрувати виміри цілераціональності та ціннісної 
раціональності. 
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По-третє, процес ствердження самоврядних горизонтальних структур 
громадянського суспільства та їх апеляція до спільного  з народами Західної 
Європи досвіду стали ефективною формою делеґітимації  старої 
адміністративної владної моделі в країнах Центральної Європи та утворення 
простору солідарності щодо спільних вимог до нової влади, яка, на думку 
„громадськості”, має бути більш чутливою до потреб особи, суспільства та 
культури. 

По-четверте, процес імплементації ідеальних вимірів  управління в 
Україні відбувався хаотично й не спирався на комплексне переосмислення 
традиційної соціокультурної спадщини та тривалого комуністичного досвіду. 
У ціннісному нормативному плані  суспільство  виявилось не здатним 
інтеріоризувати центральноєвропейські нормативні зразки  управління, а  
сама влада виявилось неспроможною запропонувати для  анемічного 
постколоніального суспільства зрозуміли форми суспільної самоорганізації. 
Можемо констатувати, що життєвий світ пересічного українця  виявився не 
здатним адаптуватися до європейських форм владної організації та опанувати 
бюрократичну систему. 

На перетині 70-80-х років поняття моральності стає головною 
інтеґрувальною силою всіх опозиційних громадських сил постсоціалістичних 
країн. Не має сумніву, що для різних секулярних та  канонічних рухів у 
Центральній Європі комуністичний режим був виявом атеїстичної 
деспотичної тоталітарної та корумпованої влади, яка існувала не тільки поза 
правовими, але й поза моральними та раціональними настановами. 
Свідченням цього є як редукція класичної публічної сфери (Габермас), так і 
втручання тоталітарної влади в приватне (Х. Арендт) і навіть інтимне життя 
громадян. Отже, особлива місія центральноєвропейських управлінців 
полягала в розвиткові морального та громадянського опору таким діям влади, 
які  не узгоджуються з вимірами людського існування та розуму.   
”Управлінська верства відповідно до  нових завдань має природну схильність 
до конкурентного існування у відповідності з розумом, що означає діяти у 
відповідності з доброчинністю та моральністю”[1, с. 43]. 

Заперечуючи ліберальні та соціалістичні типи суспільств,  у 
Центральній Європі підтримували  моделі, які в змозі уможливити вільні 
форми самоорганізації, релігійного та морального розвитку людства. 
”Колективістські країни на Сході керуються тоталітарним бюрократичним 
апаратом, який обмежує права економічної ініціативи, руйнує 
підприємництво й суб’єктивну творчість власних громадян. Населення 
Східноєвропейських країн підкорюється бюрократичним  гранднаративам, 
панування яких призводить до тої самої, як і за капіталізму, залежності 
пролетарів. Таким чином, соціальним завданням  модерного управлінця  є 
критика як соціалістичного етатизму („марксистського колективізму”), так і 
капіталістичної експлуатації, які не гарантують можливості інтеґрального 
розвитку людини та спільноти” [2, с. 48].  

Відомий польський філософ  та багаторічний голова католицької 
церкви Іоан Павло ІІ фокусує увагу на хибності  радянської моделі 
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управління, яка мала точку опертя в марксизмі, домінація якого в суспільстві 
призвела до поширення відчуження, унеможливлення вільних форм 
робітничої свідомості, вимірів справедливості та визнання гідності людської 
праці. Проте це не означає, на думку багаторічного голови католицької 
церкви, що посилення ліберальної форми  приватного інтересу призведе 
східноєвропейські суспільства до розвитку демократії. На його переконання, 
лише владна еліта, що має точку опертя у вигляді міцних цінностей, має бути 
шляхом у майбутнє. „Управління без цінностей дуже легко стає камуфляжем 
тоталітаризму” [3, с. 49]. 

Для   передостаннього Понтифіка залишається безперечним, що 
дотримання моральності та людської гідності є стрижневими ціннісними 
параметрами, які неможливо досягти ані на  репресивних та антигуманних  
засадах  насильницького підпорядкування, ані шляхом лише економічних 
пріоритетів, гарного сервісу та пристойного соціального добробуту. ”Не 
менш важливим і необхідним для утвердження професійного 
бюрократичного етосу  є культурний, релігійний і моральний розвиток 
людства в цілому. Для нього є безсумнівним, що в умовах майбутньої 
„конверґенції”  ані  „ліберальний  світ західної цивілізації (у відповідності з 
Гаєківським лібералізмом), ані комуністична практика тоталітаризму є вкрай 
неприйнятними для розвитку  гідних моральних настанов, суспільної довіри 
та усього того, що американський дослідник Ф.Фукуяма назвав соціальним 
капіталом”[4, с. 166]. 

Теоретична рефлексія європейських інтелектуалів та конкретна 
історична практика довела, що культурна специфіка  управлінців 
Центральної Європи відрізняється від накинутої їй силою політичної влади 
ідентичності. Національне культурне підґрунтя та власне моральне служіння 
провідників центральноєвропейського опору стали важливим 
методологічним та світоглядним орієнтиром формування „управлінського 
класу”  в Центральній Європі. Крім того, їх погляди  сприяли актуалізації 
критичних настанов щодо поширених у тоталітарній системі аморальності, 
корупції та клієнтельних вимірів підлеглості, а також відтворили базові 
параметри центральноєвропейського дискурсу людської гідності управлінців, 
який, попри несприятливий політичний контекст, був силою, яка 
консолідувала та інтеґрувала, успішно протистояла комуністичному 
етатизму. 

І. Дзюба – одна з головних постатей українського громадянського й 
інтелектуального життя – справедливо фокусує увагу на тому, що українська  
управлінська „еліта”, культура та громадське життя не тільки  перебувають у 
стані колапсу, але й не „становлять повної структури, оскільки їм бракує 
інституційних ланок, що  мають розвинуті суспільства” [5, с. 44]. Йдеться 
передусім про відсутність національно-культурної опори в діях сучасних 
посткомуністичних управлінців, яка б дала можливість для вільного 
функціонування інституту конкуренції, автентичного розподілу між 
приватною та публічною сферою. Варто в цьому контексті зважити й на те, 
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що громадянській поступ в Україні є неможливий завдяки лише 
індивідуальним зусиллям окремих новаторів-менеджерів. Необхідною є 
зміна  позиції держави – її „постколоніальної спрямованості”[6, с. 127]. 

Український інтелектуал зачепив також вельми важливу для 
управлінської еліти  в Центральній Європі етичну проблему,  яка суперечить 
українській практиці клієнтелізму, – проблему світоглядного заперечення 
цінностей демократичної влади та визнання  необхідності субсидіарності 
влади та громадянського суспільства. 

Попри суттєві надбання української інтеліґенції, громадянське 
суспільство, як довела історична практика, не має інституціональної опори в 
сучасній українській державі в цілому та в управлінській верстві зокрема. 
Так, можемо констатувати, що короткочасне поєднання інтересів 
національної демократії та територіальної номенклатурної бюрократії 
дозволило зняти колосальне громадське напруження, вивільнити енергію 
народу й керовано використати її для утворення нової держави. Це був у 
багатьох аспектах центральноєвропейський ренесанс влади і суспільства, 
котрий, як здавалося, почав нову сторінку своєї історії. Такі ситуації завжди 
супроводжуються завищеними сподіваннями й суспільними очікуваннями, 
що мало коли здійснюються. Ейфорія переходить у розчарування. Такий стан 
речей був би відносно нормальним, якби не супроводжувався  багатьма 
вимірами несправедливості, що пов’язані з добою накопичення первісного 
капіталу, несправедливим соціальним розподілом та втратою державою своїх 
соціальних функцій. Радикальні зміни соціальної структури суспільства – 
становлення спеціалізованих груп інтересів, поява широкого кола приватних 
і корпоративних власників у сфері сервісу та виробництва не 
супроводжувались правовим та соціокультурним забезпеченням  
професіональних менеджерських функцій. Інститут управління  протягом 
періоду незалежності України є лише ретранслятором  тіньових і 
позаправових груп впливу й практично не впливає на моральне 
„оздоровлення” суспільства в цілому. 

На початку української незалежності були небезпідставними надії, що 
під безпосереднім впливом паростків громадянського суспільства 
відбудеться пробудження професіоналізму й підприємливості людей, 
пов’язаних з адміністративно-владними функціями, згасатимуть радянські 
навички  тотальної регламентації діяльності власних підлеглих.  Цього не 
відбулося передусім через те, що „система” (Габермас) не розкріпачила  
збіднілий за радянські часи життєвий світ особистості, залишаючи 
українського управлінця в полоні моральних та психологічних стереотипів 
минулого. 

Інерція тоталітарних традицій продовжує панувати в Україні. Старий 
суспільний лад проглядається за новим фасадом. Українська номенклатурна 
бюрократія, лише змінивши кольори державних символів і позбавившись 
імперської адміністрації, у подарунок отримала важелі тотального контролю 
над життєвим світом людини та необмежені владні повноваження. Вельми 
слушними в цьому контексті є слова Р. Дергачова та В. Полохала, що „сама 
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номенклатура свою владу добровільно ніколи й нікому повністю не 
віддавала, а комуністично-номенклатурна система влади ніколи й ніде 
повністю не зникала”[7, с. 21-23]. 

Замість  оксамитової революції в Україні мала місце  паркетно-
килимна, або номенклатурна революція. Бюрократичне роздержавлення й 
приватизація тотально одержавленої власності призвели до диференціації 
єдиної бюрократичної системи держави на конкурентні корпоративно-
номенклатурні угруповання. Економічне життя стало ареною кланово-
корпоративних зіткнень. Влада відкрила шлях до власності, а власність – до 
влади. 

У нових умовах влада  стає ще більш відчуженою від суспільства, а на 
авансцену історії вийшли лідери корпоративних угруповань. Вони активно 
скуповують впливові посади в законодавчих та виконавчих органах влади, 
намагаються взяти під контроль засоби масової комунікації та суспільне  
життя в Україні в цілому. Створюється відповідний дискурс, знакова система 
якого  самовідтворюється представництвом корпоративної та безбарвної 
адміністративною влади, лідери яких піклуються про безпеку членів, 
втілюючи вертикальні ієрархічні відносини на всіх рівнях взаємовідносин  
держава – суспільство. Натомість відносини між самими суспільними 
групами є вельми слабкими і ригідними. 

Природно, що за  умов суспільної аморфності, суспільство, що 
сповідує клієнтельні відносини не може бути консолідованим  на основі  
взаємопідтримки  та солідарності. Джерелом консолідації стає винятково 
кланово-корпоративна ієрархія з відповідними корумпованими відносинами  
як  засобами регуляції суспільних відносин. 

Очевидно, що „базікання”  наших чиновників щодо підвищення 
ефективності  в сучасному українському управлінні є не більше ніж 
популістською декларацією. Помітних успіхів просування в цьому напрямку 
не може бути, поки існують нинішні засади клієнтельного дискурсу та поки в 
самому життєвому світі особи не знайдеться можливостей для просування 
нових версій суспільного розвитку.  

Мусимо констатувати, що ані події нової „помаранчевої революції”, ані 
створення нової Конституції України не змогли забезпечити підвищення 
рівня конкурентності  серед різних управлінських груп. У цьому контексті 
становлення в Україні професійної та ефективної управлінської верстви 
ускладнюється нагальною потребою модернізації державної системи. Саме 
така модернізація, як переконує світовий досвід, може стати засобом 
подолання суспільної кризи в сферах леґітимності, участі, прийняття рішень 
та регулювання конфліктів. Криза леґітимності свідчить про те, що політична 
влада поки не здатна переконати суспільство в необхідності оптимального 
функціонування наявних державних інститутів і влади. Це зумовлено кризою 
самого державного ладу, його номенклатурно-тіньовим характером, 
незбалансованістю противаг усіх гілок влади, зневірою самих громадян  те, 
що держава функціонує саме для них. Вихід із цього стану пригнічення та 
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аномії можливий лише через відтворення соціокультурної тканини 
суспільства, яка має стати ціннісною основою для дій влади та автентичного 
громадянського суспільства  в Україні. Очевидно, що це є  завданням не 
одного десятиліття. Але без його вирішення наш управлінський сеґмент 
приречений  лише копіювати   ціннісні та символічні сенси  бюрократії 
сусідньої держави, займатися невдалим імітуванням. Врешті-решт це може 
призвести до руйнування всіх органічних зв’язків  у суспільстві та втрати 
державності. Зупинити негативні процеси можливо лише шляхом повернення 
до ціннісно-нормативних засад центральноєвропейської моделі, до високих 
ціннісних засад управлінської верстви, які мають бути уособленням спільної 
долі та історії Україні з народами Центрально-Східної Європи. 
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ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ:  

СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ, ЗАВДАННЯ І СТАНДАРТИ  
 
У статті уточнено поняття «життєзабезпечення регіону», а також 

соціальні параметри, завдання та стандарти життєзабезпечення регіону. На 
прикладі проведеного за безпосередньої участі автора  соціологічного 
дослідження показано можливості соціологічної діагностики комплексу 
життєзабезпечення конкретного регіону, з’ясовано стан окремих сфер 
життєзабезпечення. Акцентовано увагу на необхідності врахування в 
соціологічній діагностиці життєзабезпечення регіону громадської думки різних 
категорій населення щодо ситуації в окремих сферах життєзабезпечення та 
внеску в їх функціонування й розвиток органів місцевої влади.  

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна інфраструктура, 
життєзабезпечення регіону, громадська думка, соціальна політика. 

В статье уточнено понятие «жизнеобеспечение региона», а также 
социальные параметры, задачи и стандарты жизнеобеспечения региона. На 
примере проведенного при непосредственном участии автора социологического 
исследования показаны возможности социологической диагностики комплекса 
жизнеобеспечения конкретного региона, виявлено состояние отдельных сфер 
жизнеобеспечения. Акцентировано внимание на необходимости учета в 
социологической диагностике жизнеобеспечения региона общественного мнения 
различных категорий населения относительно ситуации в отдельных сферах 
жизнеобеспечения и вклада в их функционирование и развитие органов местной 
власти.  

Ключевые слова: социальная сфера, социальная инфраструктура, 
жизнеобеспечение региона, общественное мнение, социальная політика. 

The article determines the term “sustainment of the region” and also social 
characteristics, object and standards of the sustainment of the region. The author as the 
participant of the sociological research defines the possibilities of the complex of social 
diagnostics of the sustainment of the concrete region, determines the condition of 
different spheres of the sustainment. In the social diagnostics the author pays attention 
on the necessity of accounting sustainment of the region of public opinion of different 
categories of the population as for the situation in certain spheres of the sustainment 
and contribution to their functioning and the development of the local sustainment. 

Key words: social spheres, social infrastructure, sustainment of the region, 
public opinion, social policy. 

 
Соціальна сфера є простором соціального влаштування індивідів і груп, 

задоволення їх потреб у гідному житті. Стан соціальної сфери, рівень та якість 
життєзабезпечення населення привертають увагу соціологів, адже через системи 
життєзабезпечення проходить зв’язок індивіда і суспільства, більше того, 
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задаються межі розвитку як індивідів, так і конкретного соціуму. Зазвичай про 
життєзабезпечення людей іде мова під час визначення пріоритетів соціальної 
політики, тобто базових напрямів цільових дій, орієнтованих на вирішення 
найбільш значущих соціальних проблем у конкретному просторово-часовому 
вимірі. Такі пріоритети розробляються для окремих сфер життєдіяльності 
суспільства: зайнятості; політики доходів; соціального захисту населення; 
охорони здоров’я населення; охорони довкілля; формування соціокультурного 
середовища; комплексу галузей соціального обслуговування. Не випадково тема 
життєзабезпечення населення актуалізується в умовах, коли постає питання про 
усунення деформацій соціальної політики. Ці деформації мають свої прояви. 
Наприклад, держава ігнорує у тій чи іншій формі свої соціальні зобов’язання, 
залишає людину наодинці зі своїми проблемами. Наслідком стають соціальні 
конфлікти, загострення соціальної напруженості, протестна соціальна поведінка. 
Крім того, політика держави може недооцінювати роль самої людини у 
вирішенні своїх життєвих проблем. Така політика зазвичай проводиться в межах 
сакрально-патерналістської моделі, коли влада вирішує, що необхідно для 
добробуту людей; визначає приорітети, не враховуючи громадську думку й 
особливі потреби окремих категорій населення. Наслідком цього може стати 
прагнення людей перекласти виключно на державу (місцеву владу) 
відповідальність за своє життєзабезпечення. Однак у конкретному регіоні 
(поселенні) життєзабезпечення певною мірою свідчить про статус регіону, 
самоорганізацію його мешканців та про дієвість місцевої й регіональної влади в 
царині соціальної політики.  

Поняття життєзабезпечення населення є недостатньо розробленим, часто 
воно розглядається науковцями в широкому і вузькому розумінні, при цьому 
виділяються чотири сфери життєзабезпечення населення – матеріальна, 
соціальна, духовна, а також відтворення самої людини [1, с. 174-182]. Тема 
життєзабезпечення пронизує питання, пов’язані з регіональною соціальною 
політикою і управлінням регіональним соціальним розвитком. Питання 
життєзабезпечення зазвичай представлені у взаємодії населення і органів влади 
та управління різних рівнів як такі, що мають першочергове значення в оцінці 
ефективності влади.  

А.В. Дюк серед основних методів, спрямованих на підвищення 
ефективності соціальної взаємодії між органами місцевого самоуправління і 
населенням, виділяє такі: робота з інформацією, що міститься в новинах; 
взаємодія з засобами масової інформації, зокрема, видання муніципальної газети; 
проведення масових заходів та акцій; використання Інтернет-технологій у роботі 
з населенням; проведення опитувань населення з метою одержання соціальної 
діагностики ситуації [2, с. 183-184].  

Звертає на себе увагу те, що роль опитувань населення як інструмента 
соціальної взаємодії між владою і населенням усе більше визнається не тільки 
науковцями, але й практиками. Найчастіше такі опитування розглядаються, по-
перше, як засіб ідентифікації соціальних проблем, виявлення гостроти цих 
проблем та зацікавлених у їх розв’язанні учасників; по-друге, для ідентифікації 
клієнтів соціальних служб, тобто тих, хто потребує соціального захисту, 
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конкретних видів соціальної допомоги; по-третє, для консолідації населення 
територіальної громади, формування ядра активістів з боку громадськості, які 
здатні брати участь у розв’язанні соціальних проблем, у підготовці, прийнятті й 
реалізації регіональних (локальних) соціальних проектів, які запроваджуються 
місцевою владою з метою підвищити якість життєзабезпечення.  

Об’єктом соціального управління все частіше стає якість життя населення 
територіальної спільноти [3, с.8]. Простір можливостей реформування соціальної 
сфери задається, як вважає О. Аврамова, довгостроковими перспективами 
соціально-економічного розвитку [4, с. 22]. Тому, на її думку, з якою варто 
погодитися, під час економічного зростання постає потреба розробки концепції 
соціальної політики економічного зростання. Саме така політика реалізується в 
Російській Федерації в межах впровадження національних проектів, які 
потребують значних економічних ресурсів, у першу чергу фінансових і 
матеріальних.  

Вказуючи на те, що людина мешкає в конкретному топосі, 
А.Ю. Завалишин і І.П. Рязанцев зазначають: «У світі, що глобалізується, кожний 
регіон, кожний народ знаходять своє місце, своє призначення, демонструють 
оптимальну для даної території і її населення територіальну поведінку. … 
Завдання полягає не в підвищенні територіальної гомогенності людської 
спільноти (у тому числі поведінкової), а в досягненні оптимального поєднання 
територіальних форм поведінки, гармонізації і гуманізації територіальних 
комунікацій, переводі їх у площину органічної солідарності [5, с. 91]. Це має 
виступати, на наш погляд, управлінською задачею, реалізація якої вимагає 
соціологічної діагностики стану життєзабезпечення конкретного регіону. Перш 
за все звернемося до наукових розробок, в яких робляться спроби конструювання 
соціокультурного портрету регіону. Зокрема, М.І. Лапін пропонує більше 300 
параметрів, які необхідні, на його думку, для підготовки портрету регіону, і які 
включаються до таких розділів:  

1) загальна характеристика регіону, його проблеми, тенденції;  
2) населення, його етнокультурні, соціальні особливості;  
3) рівень життя і соціальне самопочуття населення;  
4) культурний потенціал (капітал) населення і його використання;  
5) мотивація трудової діяльності і економічна активність;  
6) соціальна стратифікація і мобільність;  
7) державне регулювання і самоорганізація у сфері соціального і 

культурного життя регіону [6, с. 337-338]. Застосовуючи антропосоцієтальний 
підхід, учений виокремлює низку функцій регіону з метою встановлення їх 
реального співвідношення з точки зору збалансованості чи розбалансованості. 
Однією з таких функцій називається функція життєзабезпечення, під якою 
розуміється насамперед «виробництво, обмін і розподіл матеріальних благ, які 
тою чи іншою мірою задовольняють потреби всіх людей, які відносяться до 
цього соціуму» [6, с. 338-339]. Роль громадської думки в розбудові комплексу 
життєзабезпечення регіону вивчена наразі недостатньо.  
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Мета статті – з’ясувати соціальні параметри життєзабезпечення регіону та 
можливості соціологічної діагностики комплексу життєзабезпечення регіону.  

Життєзабезпечення зазвичай розуміється як сукупність певних заходів, які 
спрямовані на створення умов збереження життя, здоров’я, працездатності 
людей у конкретних умовах. Система життєзабезпечення певної локальної 
спільноти (наприклад, поселення) визначає рівень її безпеки та можливості 
розвитку. Пріоритетність і склад видів життєзабезпечення визначається 
соціальною ситуацією в певному просторі. Якщо ця ситуація надзвичайна, склад 
видів життєзабезпечення інший, ніж за стабільних умов. За складних 
надзвичайних умов життєзабезпечення, як правило, концентрується навколо 
надання населенню переважно предметів першої необхідності (медичне 
забезпечення, забезпечення водою, продуктами харчування, житлом, житлово-
комунальними та побутовими послугами).  

Ми виходимо з того, що життєзабезпечення – це організація надання 
послуг через відповідні соціальні інститути з метою підтримки й відтворення 
певних культурних практик, які б забезпечували той чи інший рівень безпеки 
людської життєдіяльності. При цьому мова йде про збереження й розвиток як 
біосоціальних структур існування індивідів і груп, так і соціокультурних, 
духовних. Тому до створення систем життєзабезпечення залучаються економічні, 
політичні, правові інститути. Екстремальне життєзабезпечення (особливо його 
інфраструктурна складова) є практикою, яка найбільше привертає увагу як 
держави, так і громадськості. Між тим створення ефективних систем 
життєзабезпечення за звичайних умов можна розглядати і як профілактику 
надзвичайних ситуацій, і як основу розвитку природного й соціокультурного 
середовища, придатного для всебічної самореалізації людини (соціальної групи, 
територіальної спільноти). Життєзабезпечення має специфіку в різних сферах, 
тому мова, як правило, йде про той чи інший рівень культури рекреації, культури 
праці, культури побуту тощо, який ця система підтримує.  

Чим більш розвинена соціальна інфраструктура, тим надійнішою, як 
правило, вважається система життєзабезпечення (як замкнутого, так і відкритого 
типу). Найбільш поширені два концептуальні підходи до визначення поняття 
соціальна інфраструктура:  

1) як до сукупності структурних і функціональних елементів господарської 
системи: галузей, виробництв, підприємств. установ, об’єктів, які включені у 
процес суспільного відтворення;  

2) як до сукупності матеріально-речових елементів, які створюють і 
забезпечують загальні умови для просторової і часової організації 
життєдіяльності населення в контексті його соціально-економічних, соціально-
демографічних і культурних особливостей. Зазвичай використовують такі 
параметри для оцінки стану соціальної інфраструктури: загальні статистичні 
показники; розрахункові статистичні показники; соціальні нормативи та 
орієнтири; соціальні оцінки (задоволеність населення станом інфраструктури, 
функціонуванням її об’єктів; ставлення до заходів, спрямованих на 
вдосконалення інфраструктури).  
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Громадська думка про життєзабезпечення населення Харківського регіону 
вивчалася нами в ході соціологічного дослідження, проведеного під 
керівництвом автора статті Науково-дослідним інститутом регіональної політики 
при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна в серпні 
2009р.: інтерв’ю за місцем проживання респондентів у Харківському регіоні, 
опитано 1997 чол. від 18 років і старше. Нами виділені три умовні групи, які 
представляють різні покоління: молодша вікова група (18-30 років), середня 
вікова група (31-50 років), старша вікова група (51 рік і більше), а також групи за 
рівнем матеріального добробуту (виділені на основі самооцінок респондентів).  

У громадській думці зафіксовано негативну динаміку змін в економічній і 
соціокультурній та духовній сферах життєдіяльності. Останні нами ранґовані за 
середнім балом у бік зменшення проявів негативних тенденцій (середній бал 
коливається від 1 до 3, де 1 – покращання ситуації, а 3 – її погіршання) (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Розподіл відповідей респондентів на запитання  

«Як, на Вашу думку, змінилася за останні півроку у Вашому населеному 
пункті ситуація в окремих сферах життєдіяльності?», % (опитано населення 

Харківського регіону старше 18 років, серпень 2009р., n= 1997) 
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1 2 3 4 5 6 
1. Матеріальний добробут і рівень доходів населення 3 16 79 3 
2. Регулярність виплат заробітної плати, пенсій, 

стипендій  6 56 35 4 

3. Зайнятість працездатного населення  1 14 82 4 
4. Взаємодія з населенням чиновників місцевої влади 3 42 35 19 
5. Безпека життя, боротьба та профілактика 

злочинності  3 50 34 13 

6. Медичне обслуговування населення  4 41 51 4 
7. Допомога інвалідам, особам похилого віку, 

малозабезпеченим  4 41 34 21 

8. Стан житлово-комунального господарства  2 39 43 17 
9. Стан і ремонт доріг  5 21 72 2 
10. Робота громадського транспорту 12 56 26 6 
11. Культурне життя, можливості для проведення 

дозвілля  7 44 40 10 

12. Екологічна ситуація  2 53 37 7 
13. Міжетнічні стосунки і взаємодії  1 67 15 16 
14. Ситуація з освітою 3 56 30 11 
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Мешканці Харківського регіону найбільш гостро відчувають 
погіршання ситуації в таких сферах: зайнятість працездатного населення 
(середній бал оцінки динаміки змін дорівнює 2,886); матеріальний добробут і 
рівень доходів населення (2,818); стан житлово-комунального господарства 
(2,747); допомога інвалідам, малозабезпеченим, особам похилого віку (2,724); 
стан і ремонт доріг (2,714); взаємодія з населенням чиновників місцевої влади 
(2,715); безпека життя, профілактика і боротьба зі злочинністю (2,563); медичне 
обслуговування населення (2,554); культурне життя, можливості проведення 
дозвілля (2,531); екологічна ситуація (2,493); ситуація з освітою (2,480); 
міжетнічні стосунки і взаємодії (2,466); регулярність виплат заробітної плати, 
пенсій та стипендій (2,369); робота громадського транспорту (2,266). Життя 
мешканців населених пунктів Харківського регіону не змінилося за останні 
півроку, а зміни не носили системного, комплексного характеру, не торкнулися 
переважної частини напрямів життєзабезпечення населення. Більше того, стан 
соціальної інфраструктури (як елемента життєзабезпечення), на думку 
респондентів, або залишився без змін, або погіршився. Особливо негативно це 
відчули на собі соціально вразливі категорії населення (табл. 2).  

Стан соціальної інфраструктури свого населеного пункту (житлово-
комунальне господарство, стан доріг, робота громадського транспорту) низько 
оцінюються респондентами, незалежно від їх соціально-демографічних 
характеристик. Однак ступінь незадоволення окремими складовими 
життєзабезпечення неоднаковий в різних категорій населення, що підтверджує: в 
основі розробки систем життєзабезпечення мають бути потреби конкретних 
категорій населення. Саме на основі вивчення цих потреб і цінностей 
розробляється регіональна соціальна політика, спрямована на ефективне 
життєзабезпечення населення регіону. Така політика стає сферою “конкретного 
втілення цінностей, яке включає розподіл ресурсів і повноважень” [7, с. 31 ]. 
Життєзабезпечення має специфіку не тільки в різних сферах, але й на різних 
рівнях: «на регіональному й муніципальному рівнях (населений пункт, територія, 
регіон) в життєзабезпеченні, окрім іншого, виділяється забезпечення постачання 
продовольства, палива, електроенергії, засобів зв’язку, транспортних 
комунікацій. Життєзабезпечення регіону не в останню чергу залежить від 
ступеня його інтеґрованості в єдиний національний економічний, політичний, 
соціальний і правовий простір» [1, с. 176]. Однак, на нашу думку, розширення 
повноважень місцевої влади, розвиток місцевого самоврядування сприяє 
підвищенню відповідальності за життєзабезпечення населення саме регіональних 
(місцевих) органів влади і управління. За державними інституціями при цьому 
мають зберігатися функція контролю й участь у розробці й впровадженні 
державних соціальних стандартів, на які б спиралися дії місцевої влади під час 
створення й розвитку системи життєзабезпечення конкретної територіальної 
спільноти.  
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Таблиця 2. 
Категорії населення, які щонайбільше відчули негативну динаміку в 
життєзабезпеченні населення у своєму населеному пункті (опитано 

населення Харківського регіону старше 18 років, серпень 2009р., n= 1997) 
 Сфери життєдіяльності Категорії населення, які найбільше 

відчули негативну динаміку в цих сферах  
1 2 3 

1. Зайнятість працездатного 
населення  Особи середнього і старшого віку (83 %) 

2. Матеріальний добробут і 
рівень доходів населення  «бідні і малозабезпечені» (80-82 %)  

3. Стан житлово-комунального 
господарства  чоловіки (45%), особи з вищою освітою (44%) 

4. Допомога інвалідам, 
малозабезпеченим, особам 
похилого віку  

особи з початковою і неповною середньою 
освітою (48%), пенсіонери (47%), 
представники старшого покоління (44%), 
«бідні» (44%) 

5. Стан і ремонт доріг  –  
6. Взаємодія з населенням 

чиновників місцевої влади  
особи з початковою і неповною середньою 
освітою (40%), представники старшого 
покоління (40%) пенсіонери і зайняті у 
домашньому господарстві (40-41%) 

7. Безпека життя, боротьба та 
профілактика злочинності  

«бідні і малозабезпечені» (35-37%), особи 
середнього (34%) і старшого (37%) віку 

8. Медичне обслуговування 
населення  

особи з початковою і неповною середньою 
освітою (59%), пенсіонери (60%), 
представники старшого покоління (57%), 
«бідні» (58%) 

9. Культурне життя, 
можливості для проведення 
дозвілля  

особи з середньою і середньою спеціальною 
освітою (41-42%), учні та студенти (45%), 
зайняті у домашньому господарстві (46%), 
«бідні» (44%) 

10. Екологічна ситуація  «бідні», малозабезпечені і забезпечені» (37-
39%) 

11. Ситуація з освітою жінки (31%), особи з середньою і вищою 
освітою (31%), «бідні» (33%) 

12. Міжетнічні стосунки і 
взаємодії  –  

13. Регулярність виплат 
заробітної плати, пенсій, 
стипендій  

особи з середньою освітою (38%), 
представники середнього покоління (37%), 
«бідні» (38%) 

14. Робота громадського 
транспорту  

особи з повною середньою освітою (32%), 
представники старшого покоління (30%), 
«бідні» (33%) 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 40 

Розробка державних соціальних стандартів базується на певній системі 
суспільних цінностей. Стандарти слугують певним зразком, якому мають 
відповідати кроки в напрямку соціальної політики для упорядкування 
життєдіяльності людини, спільноти, соціуму в цілому. Учені вказують на 
складну взаємодію стандартів, права і моралі, при цьому висловлюють думку 
про необхідність ураховувати, розробляючи стандарти, ціннісні аспекти, 
мораль. Так, наразі існує три основні методи забезпечення стандартів, а саме: 
стандарт як форма нормативного правового акту, за порушення якого настає 
відповідний примус з боку держави (санкція, норми права); громадський 
осуд (санкція моралі); господарська санкція в умовах відсутності необхідної 
системи регламентації виробничого процесу через стандарти [8, с. 82-83]. 
Стандартизація систем життєзабезпечення не може не враховувати 
громадську думку населення про стан соціальної інфраструктури й бажані 
зміні в ній. Управлінські рішення щодо життєзабезпечення населення також 
ефективні за умови врахування під час їх прийняття потреб населення. 
О.Л. Іванова справедливо відзначає, що в соціальній політиці важливо 
спиратися на обґрунтовану методику оцінки соціальних потреб, яка б 
дозволяла відрізнити потребу від бажання та адекватно оцінити її розміри  й 
першочерговість. Різні класифікації потреб (Бредшоу, Маслоу, Мак-
Клеланда, Алдерфера, Герцберга) мають неоднакову придатність для 
використання саме з цією метою. Однак в літературі з соціального захисту 
найчастіше згадується (хоча й підлягає критиці) класифікація потреб Дж. 
Бредшоу. За цією класифікацією виділяються чотири види потреб [ 7 ]:  

1) нормативна потреба, визначення якої базується на судженнях 
професіоналів, які визначають, вираховують та встановлюють певні норми, 
стандарти, рівні (ці норми, рівні та стандарти згодом часто змінюються 
залежно від змінюваних у суспільстві знань, технологій і цінностей, але 
мають вигляд абсолютних показників на конкретний момент; відповідно до 
встановлених нормативів визначаються потреби в засобах 
життєзабезпечення);  

2) потреба, що відчувається, яка визначається з точки зору відчування, 
визнання як такої безпосередньо людьми (оцінюються такі потреби зазвичай 
за допомогою соціологічних опитувань громадської думки);  

3) виражена потреба, яку встановлюють, виходячи з кількості людей, 
для яких ця потреба існує (визначається на базі статистичного обліку);  

4) порівняльна / відносна потреба, що визначається порівняно з 
іншими, хто подібних потреб не має. Відносність потреби пов’язана з 
урахуванням географічних, демографічних, професійних та інших 
відмінностей населення різних регіонів.  

Життєзабезпечення населення регіону відноситься до соціальної сфери 
і характеризує не тільки досягнутий рівень задоволення потреб населення, а 
більш широкий соціальний простір, у якому проходить життєдіяльність 
територіальної спільноти. Самі системи життєзабезпечення мають 
обмеження, які стосуються в першу чергу правових, економічних, 
матеріально-технічних умов і ресурсів. У той же час стан систем 
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життєзабезпечення може виступати індикатором ефективності регіонального 
(місцевого) управління, серед завдань якого – створення, підтримка й 
розвиток цих систем, забезпечення координації діїйміж ними та населенням.  

Важко також переоцінити в питанні життєзабезпечення роль 
самоорганізації населення, а також власної активності індивіда на шляху до 
самозбереження і саморозвитку, відповідальності за власне життєве 
влаштування, що потребує подальшого вивчення.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Социальная политика: Энциклопедический словарь [Текст] / Под 
общ. Ред. Н.А. Волгина. – М.: Академический проект; Трикста, 2005. – 688 с.  

2. Дюк А.В. Инструменты социального взаимодействия органов 
местного самоуправления с населеним [Текст] / А.В. Дюк // Журнал 
социологии и социальной антропологии. – 2008. – Том XI. № 1. – С. 183-189.  

3. Кривоносова Л. А. Объект социального управления – качество 
жизни населения территориальной общности [Текст] / Л.А. Кривоносова // 
Социология власти. – 2005. – № 1. –  С. 155-164.  

4. Аврамова Е.М. О пространстве возможностей реформирования 
социальной сферы [Текст] / Е.М. Аврамова // ОНС: Общественныве науки и 
современность. – 2006. – № 3. – С. 18-22. 

5. Завалишин А.Ю. Территориальное поведение: опыт теоретико-
методологического анализа / А.Ю. Завалишин, И.П. Рязанцев // Социс. – 
2005. – № 10. – С. 83-92. 

6. Лапин Н.И. Регион и его портрет  [Текст] / Н.И. Лапин // Пути 
России: проблемы социального познания / Под общ. ред. Д.М. Рогозина. – 
М.: МВШСЭН, 2006. – С. 336-348.  

7. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій  / 
О.Л. Іванова. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 107 с. 

8. Елисеев А. А. Социологическое содержание соотношения 
стандартов, права и морали [Текст] /А.А. Елисеев // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 18. Социология и политология. – 2005. – №3. – С. 79-86. 
 
УДК 316.43: 316.77          

Кузьмин Н.Н. 
 

ТРАНСВЕРСАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
СОЦИУМЕ 

 
У статті розглядаються проблеми концептуальних засад соціального 

управління в полікультурному соціальному середовищі. Обґрунтовується 
необхідність використання трансверсального підходу для запобігання 
конфліктам у полікультурному соціумі. 

Ключові слова: міжкультурна взаємодія, мультикультуралізм, 
соціальне управління, толерантність, трансверсальність. 
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В статье рассматриваются проблемы концептуальных оснований 
социального управления в поликультурной социальной среде. 
Обосновывается необходимость применения трансверсального подхода для 
предотвращения конфликтов в поликультурном социуме. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, 
мультикультурализм, социальное управление, толерантность, 
трансверсальность. 

The problems of conceptual foundations of social management in 
multicultural social environment are treated in the article. The necessity of 
application of transversal approach for prevention of conflicts in multicultural 
society is justified. 

Key-words: cross-cultural interaction, multiculturalism, social management, 
tolerance, transversality. 

 
Одной из «горячих тем» современной социологии является изучение 

проникновения в сложившиеся общества элементов иной социальности: 
групп мигрантов со своими ценностями и нормами, стилей и моделей 
поведения, интерпретативных схем, продуктов массовой культуры, 
потребительских товаров и т.п. 

Мультикультурализм подразумевает, что в пределах одного общества 
может быть несколько равноправных культур. В то же время это не означает 
распада общества в условиях различных стратегий социализации и 
интеграции, отсутствия единой системы коммуникаций. Все это 
обуславливает актуальность исследования процессов межкультурных 
взаимодействий в современных обществах, поиска путей реализации 
управленческих стратегий, которые обеспечили бы межнациональное, 
межконфессиональное согласие. Задача нашего исследования – поиск новых 
концептуальных оснований осуществления социального управления в 
поликультурном социуме. 

Ситуация, когда культура перестает быть подчиненной обществу, 
требует новых подходов в социальном управлении. Традиционная для 
социологического знания иерархия общества и культуры подразумевала 
возможности социально-технологического влияния на культурные 
феномены. Наиболее четко и последовательно данный подход выражен 
Т. Парсонсом, в концепции которого культура есть подсистема социальной 
системы. Возможность технологического воздействия на культуру 
раскрывается Парсонсом в функциональном критерии интеграции 
социальной системы, согласно которому последняя не должна 
«придерживаться таких образцов культуры, которые либо не могут дать 
определение хотя бы минимального порядка, либо предъявляют людям 
совершенно невыполнимые требования и тем самым порождают отклонения 
и конфликты» [12, с. 66]. 

Общество как концепт общественной мысли модерна подразумевало 
элиминацию различий, формирование идентичных «членов общества», 
различающихся только функциональностью и «разнесенностью» по стратам. 
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При таком подходе социальное пространство становилось пространством 
управления, применения социальных технологий. Общество 
подразумевалось как единое культурное пространство, в рамках которого 
возможны отдельные вариации (меньшинства). То есть культурные группы 
были полностью уравнены с иными социальными группами. Однако 
современность поставила новые проблемы. Общество столкнулось с 
ситуацией все возрастающей роли межкультурных взаимодействий, которые 
ставят под сомнение действовавшие в недалеком прошлом постулаты 
социального порядка, согласно которым общество, как социальная система 
имеет право на «культурную политику», то есть на трансформацию 
культурной реальности.  

Реальность мультикультурализма ставит под сомнение возможности 
осуществления социального управления, основанного на данной концепции 
соотношения общества и культуры. Межкультурное взаимодействие 
охватывает очень широкую реальность в современном мире. Ошибочно 
сводить его только к глобализации, миграциям, культурной экспансии, 
формированию мультикультурных обществ. Одной из характеристик 
постмодернистской реальности является резко возросшая степень 
субкультурности. Еще более значимым процессом является выход из тени 
относительно однородного социального пространства многочисленных 
культурных меньшинств, который перестали быть необременительным 
придатком и стали претендовать на особый статус в современном 
социальном пространстве. Сейчас мы достаточно свободно можем 
представить наличие в пределах одного государства нескольких культур. Это 
требует изменения концептуальных оснований социального управления. 

Ценности мультикультурализма обуславливают приоритет 
деятельности, направленной на недопущение дискриминации и ассимиляции, 
в управлении процессами межкультурного взаимодействия. Осознание 
дискриминации или реальной угрозы ассимиляции со стороны одного из 
субъектов межкультурного взаимодействия создает жестко 
классифицированный мир, разделенный на «мы» и «они». Бинарным 
отношениям характерно взаимное приписывание негативных качеств, что 
существенно затрудняет объективное оценивание и распределение ресурсов. 
По мнению Н. Лумана, в таких отношениях господствует логика 
преференции [7, с. 76-77]. Однако это достаточно простая логика, в рамках 
которой применимы известные инструменты управления, имеется 
возможность компромисса, диалога и т.д. Достаточно типичным примером 
такого рода межкультурных взаимодействий являются отношения между 
господствующей этнокультурной группой и каким-либо меньшинством. 
Механизмы такого взаимодействия хорошо изучены, под них наработана 
достаточно развитая правовая база.  

Другая проблема состоит в том, что в мультикультурных обществах 
нередко приходится сталкиваться с тем, что количество субъектов в 
межкультурных взаимодействиях больше двух. В ситуации 
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полисубъектности отношений проблема противостояния культурных групп 
усугубляется, поскольку к взаимной негации добавляется элемент интриги: 
возможно блокирование двух или более субъектов против третьего (или 
четвертого, пятого…), возможна, наоборот, игра первого на противоречиях, 
существующих между вторым и третьим. В поликультурных 
взаимодействиях не получается построения простой схемы 
«дискриминируемый – дискриминирующий». Здесь мы можем столкнуться с 
ситуацией нескольких дискриминируемых при отсутствии явного 
дискриминирующего.  

Межкультурные взаимодействия осуществляются в пространстве 
различий и сходств между взаимодействующими группами. При этом можно 
утверждать, что концептуальной основой управления бинарными 
межкультурными взаимодействиями является преобладание учета различий 
над учетом сходств. Такой подход позволяет наиболее эффективно 
противодействовать дискриминирующим практикам, препятствовать 
необратимой ассимиляции, сохранять культурное многообразие. 

В случае поликультурного взаимодействия упор на различия может 
породить хаос, поскольку нуждающиеся в управлении процессы 
дискриминации, ассимиляции в поликультурном социуме пересекаются, 
накладываются друг на друга. Это, конечно, не означает, что дискриминация 
и ассимиляция допустимы. Просто в полимежкультурных взаимодействиях 
эти процессы в большей степени затруднены. С другой стороны, 
акцентирование внимания на различиях в поликультурной среде приведет к 
ее фрагментации, поскольку значительный набор оснований сравнения в 
виде акцентируемых различий будет способствовать формированию 
изолированной идентичности. Толерантность по отношению к культурным 
различиям не делает их более управляемыми. 

Необходимость сохранения поликультурного социума в достаточно 
едином и управляемом состоянии требует акцента на сходствах, поиска 
общих проблем, общих ценносто-нормативных оснований действия. 
Поскольку поликультурный социум разделяет слишком многое (различные 
нормы и обычаи, конфликты исторической памяти, этническое разделение 
труда, исторически сложившаяся дискриминация в доступе к ресурсам), 
акцент на различиях может его разрушить. Если сохранение социума 
отвечает интересам взаимодействующих в его рамках культурных групп 
(когда такого интереса нет, необходимо использовать методы управления, 
анализ которых не входит в предмет нашего исследования), то необходим 
поиск согласия. 

Примером ситуации, в которой межкультурное взаимодействие 
осуществляется не по схеме «дискриминирующее большинство – 
дискриминируемое меньшинство» является современный Крым, где 
дискриминационная риторика характерна не только для крымских татар, но и 
для русских и украинцев. В этом смысле крымский социум можно 
охарактеризовать как сообщество дискриминируемых [5, с. 175]. И, что 
самое интересное, каждая их основных этнических групп Крыма без труда 
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находит примеры своей дискриминации. Крымские татары обращают 
внимание на нерешенность земельных и культурно-языковых проблем, 
ксенофобию по отношению к крымским татарам, которая активно 
поддерживается СМИ. Русские жалуются на украинизацию и 
антироссийскую политику Украины. Украинцы – на практическое отсутствие 
украиноязычного образования и украинофобские настроения в СМИ и т.д. 
Данные исследования Центра Разумкова показывают, что 85% крымских 
татар считают, что их права обеспечены недостаточно или совсем не 
обеспечены, аналогичной позиции по отношению к обеспеченности прав 
русскоязычного населения придерживается 81% русских [11, с. 48]. 

В такой ситуации характерная для дихотомии «большинство – 
меньшинство» не может быть эффективной стандартная политика 
поддерживающих действий (так называемая «позитивная дискриминация»), 
применяемая в тех случаях, когда тот или иной народ в силу определенных 
обстоятельств не имеет возможности наравне с другими народами, 
живущими рядом, развиваться и отстаивать свои права и охраняемые 
законом интересы [10, с. 186]. Это связано с тем, что процедуры позитивной 
дискриминации, помимо неоднозначной реакции со стороны большинства, в 
поликультурной среде могут активизировать дискриминационный дискурс у 
третьей стороны.  

Одной из управленческих проблем в поликультурном социуме, в связи 
со сложностью процессов межкультурного взаимодействия, может стать 
отсутствие концептуальной континуальности управления, его дискретность, 
что определяется следующими факторами. Во-первых, это неспособность 
раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость проблем поликультурной 
социальной среды. Во-вторых, это реактивность в ответ на требования 
разных этнокультурных групп (работа по принципу – кто громче кричит, 
того требования и удовлетворяются в первую очередь). 

Одним из главных принципов осуществления управления в 
поликультурном социуме, реализации политики мультикультурализма, на 
первый взгляд, должен стать принцип толерантности, который в наиболее 
полной реализации представляет собой расширение собственного опыта и 
критическое обсуждение, основанное на уважении к чужой позиции и 
возможности сближения позиций в результате диалога [6, с. 46-54], 
включение гражданина в общественную рефлексию сопоставления взглядов, 
позиций, программ, совместного поиска согласия и стабильности [2, с. 65-
66].  

Очевидно, что без реализации на практике принципа толерантности 
невозможно добиться стабильности в поликультурном социуме. Однако 
закономерен вопрос – может ли стать толерантность центральным 
принципом управления в поликультурной социальной среде. Толерантность 
– это понимание другого, движение на встречу. То есть – это реакция на 
культурные различия, их принятие. Реализация процедур управления, 
достижение поставленных целей в процессе социального планирования и 
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развития требует концептуальных оснований управления, которые дают 
возможность более активного воздействия и учета сложности и 
неоднозначности межкультурных взаимодействий. Быть толерантным 
достаточно просто, для этого нужно изменить самого себя. В управленческой 
ситуации, когда необходимо менять другого, толерантности явно 
недостаточно. 
 Концептуальным основанием социального управления в 
поликультурном социуме, по нашему мнению, должен стать принцип 
трансверсальности, который, в отличии от толерантности, позволяет не 
только терпимо, с пониманием относится к иным культурам, но и 
осуществлять продуктивные взаимодействия в мультикультурной среде.  
 В современной философии активно используется понятие 
«трансверсальный разум». Немецкий философ В. Вельш характеризует его 
как лейтмотив нового мышления, говоря о том, что трансверсальность 
становится «фокусом рефлексии» в условиях, когда множественность 
становится сущностью и когда необходимо обнаруживать не только 
множество, но и связи [1, с. 24]. В.Н. Петрушов определяет трансверсальный 
разум как разум эпохи постмодерна, свидетельствующий о существенных 
изменениях в мышлении европейцев, которые произошли в результате 
расширения культурного пространства [9, с. 193]. А. Кузьмин указывает, что 
«трансверсальным разумом пользуются тогда, когда оказывается 
недостаточным обычный, предметно ориентированный разум для выражения 
тех или иных специфических вопросов. Им тематизируются импликации, 
связи, глубинные структуры, поперечные взаимосвязи, различного рода 
заимствования и аналогии, которые образуются между рациональностями и 
иррациональностями, настаивающими на своей партикулярной перспективе» 
[4, с. 116-117]. 
 По мнению В. Вельша, применение трансверсальной рациональности 
обуславливается следующими факторами: плюрализацией, переплетением 
гетерогенных начал и «беспорядком». То есть трансверсальность выступает 
как возможность управления в плюралистичной среде, причем в ситуации, 
когда плюрализация является не просто дифференциацией, а связана с 
сосуществованием различных «парадигм и концепций» [9, с. 196]. Именно 
последний вариант плюралистичности среды наиболее характерен для 
поликультурного социума, в котором складывается не просто разделение 
общества на страты, а сосуществование, конкуренция и конфликтность 
различных культурных практик и картин мира, нередко порождающих 
«беспорядок». В этом случае реализация принципа трансверсальности как 
концептуальной основы управления позволит сформировать социальный 
порядок в мультикультурной среде.  
 Если вернуться к сравнению толерантности и трансверсальности 
применительно к осуществлению управления в поликультурной социальной 
среде, то обнаружится следующее. С точки зрения принципа толерантности 
процессы межкультурных взаимодействий – это взаимодействия самоценных 
субъектов, каждый из которых имеет полное право на реализацию своих 
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культурных интенций с учетом соблюдения такого права по отношению к 
другим. С точки зрения принципа трансверсальности, межкультурные 
взаимодействия формируют специфическое социальное пространство, в 
рамках которого возможны разнообразные процессы: от взаимно 
толерантных до конфликтных. Здесь уместно вспомнить, что непрерывное 
декларирование «дружбы народов» в СССР закончилось многочисленными 
межнациональными конфликтами, причиной которых было отсутствие 
технологически действенной культурной политики. 

Так, в советское время в автономных республиках РСФСР проявилась 
тенденция преобладания в гуманитарно-социальной сфере (образование, 
медицина, культура) представителей титульной национальности, а в 
производственно-технической сфере – русских [8, с. 209-211]. Очевидно, что 
такая ситуация несла в себе потенциальные конфликты и требовала 
управленческого вмешательства. Однако, с точки зрения толерантности, 
каждая этнокультурная группа может реализовывать себя в той или иной 
сфере деятельности. Трансверсальный подход позволяет понять причины 
такой стратификации, предвидеть ее последствия и предпринять действия, 
направленные на предупреждение негативных результатов.  

Примером несоответствующего трансверсальности управленческого 
решения можно считать награждение мусульманина орденом, изображение 
которого содержит крест. Конкретно – это награждение муфтия Крыма 
Эмирали Аблаева орденом «За заслуги» III степени в форме креста в 2009 г. 
Это действие, помимо того, что оно некорректно по отношению к личности 
награжденного, вызвало неоднозначную реакцию в крымскотатарской среде. 
Политические силы, оппозиционные муфтияту (и одновременно 
центральным властям Украины), использовали этот факт как повод к 
дискредитации муфтия [3]. То есть управленческое решение, принятое без 
учета культурных традиций, ситуации, сложившейся внутри 
крымскотатарского сообщества, и других факторов, которые должен 
принимать во внимание трансверсальный подход, имело неоднозначные 
последствия.  

Резюмируя, можно утверждать, что трансверсальное управление в 
поликультурном социуме способно обеспечить в нем стабильность не только 
за счет декларирования межнационального согласия, обеспечения 
культурных прав, формирования толерантности, но и путем рациональных 
процедур, включающих в себя учет интересов и культурного потенциала 
этнических и конфессиональных групп, предвидение последствий 
управленческих действий в разной культурной среде, анализ и 
предупреждение возможных конфликтов.  
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Лукащук В.І. 

 
МЕНЕДЖМЕНТ В ІНДУСТРІЇ СПОРТУ:  

ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, РОЛЬ 
 
У статті розглянуто еволюцію спортивного менеджменту як виду 

професійної діяльності. Виділено й охарактеризовано основні та специфічні 
функції спортивного менеджменту. Підкреслюється визначна роль 
спортивних менеджерів в умовах ринку. 

Ключові слова: індустрія спорту, спортивний менеджмент, функції 
спортивного менеджменту.  

В статье рассмотрена эволюция спортивного менеджмента как вида 
профессиональной деятельности. Выделены и охарактеризованы основные и 
специфические функции спортивного менеджмента. Подчеркивается 
возрастающая роль спортивных менеджеров в условиях рынка. 

Ключевые слова: индустрия спорта, спортивный менеджмент, 
функции спортивного менеджмента. 

The evolution of sport management as a kind of professional activity is 
considered in the article. The basic and specific functions of sport management are 
marked out and characterized. The growing role of the sport managers in modern 
conditions is underlined. 

Key-words: sport industry, sporting management, functions of sporting 
management. 

 
Актуальність питання менеджменту в індустрії спорту обумовлюється 

особливостями функціонування останньої в ринкових умовах, головними з 
яких є: децентралізація управління галуззю фізичної культури і спорту; 
перетворення фізичної культури і спорту в сферу послуг; виникнення 
конкуренції фізкультурних і спортивних організацій та вільне ціноутворення 
на їх послуги; різноманіття організаційно-правових форм фізкультурних і 
спортивних організацій; зростання соціально-економічного значення 
фізичної культури і спорту.  

До індустрії спорту в сучасній Україні входить безліч різноманітних 
фізкультурних і спортивних організацій. Це, насамперед, клуби професійного 
спорту; дитячо-юнацькі спортивні школи, фітнес-клуби, фізкультурно-
оздоровчі центри, спортивні комплекси, плавальні басейни, різні федерації, 
комітети, союзи тощо. Керівникам і персоналу цих організацій щодня треба 
вирішувати найрізноманітніші питання і проблеми: від очищення і заливання 
льодових площадок до проведення грандіозних спортивно-видовищних 
заходів – таких, наприклад, як чемпіонати світу та Європи. Без знання 
основних принципів спортивного менеджменту багато проблем у сфері 
спорту не можуть бути вирішені. 

Питання, що стосуються наукового дослідження різних аспектів 
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діяльності організацій на ринку професійного спорту, представлені в роботах 
В. В. Альошина [1], Л. В. Аристової [2], В. В. Галкіна [5], Ю. П. Мічуди [10]. 
Основи менеджмену спорту викладено в підручниках  В. І. Жолдака та С. Г. 
Сейранова [6], В. В. Кузіна [7], І. І. Переверзіна [13],  М. Томича [14]. Але в 
них автори використовують переважно теоретико-методологічну базу, 
запозичену з інших дисциплін, таких, як економічний аналіз, менеджмент 
організацій, маркетинґ, економіка праці та ін. Аналіз літературних джерел 
свідчить про те, що в управлінні сферою фізичної культури і спорту не 
відбувся поворіт, адекватний соціально-економічній ролі індустрії спорту, 
що стрімко зростає останнім часом.  Більшість проаналізованих робіт з 
досліджуваної проблеми мають економічну, соціально-педагогічну або 
філософську спрямованість. Власне соціологічний вектор дослідження 
спорту наявний тільки з початку 90-х років XX століття. Соціально-
економічну роль спорту як значущого суспільного явища розкрито в працях 
Н. Візітея [4], Л. Лубишевої [8], В. Паначова [11], Ю. Фоміна [15] та ін. 
Питання державного регулювання у сфері фізичної культури і спорту 
розглядаються в монографії В. Безкровної [3]. Однак в них не приділено 
уваги питанню спортивного менеджменту, зокрема залишаються не 
з’ясованими роль і функції менеджменту в індустрії спорту.  

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що процеси в індустрії 
спорту, незважаючи на їх активність у нових економічних реаліях, не 
одержали належного наукового висвітлення. З урахуванням цього визначена 
мета роботи – уточнити поняття «спортивний менеджмент», 
охарактеризувати його основні функції і з’ясувати роль у системі індустрії 
спорту. 

У сучасній науці під «менеджментом» розуміється процес керівництва 
або управління працівником, робочою групою, колективом, різними 
організаціями, що діють в умовах ринкової економіки. Спортивний 
менеджмент являє собою самостійний вид професійної діяльності, 
спрямованої на досягнення цілей фізкультурно-спортивної організації, що діє 
в умовах ринку шляхом раціонального використання матеріальних, трудових 
та інформаційних ресурсів. Іншими словами, спортивний менеджмент – це 
теорія і практика ефективного управління організаціями спортивної галузі в 
ринкових умовах.  

Якщо підходити до історії спортивного менеджменту широко, то 
першими спортивними менеджерами були ще римляни (власники 
гладіаторів) та аґенти всесильної китайської якудзи, які влаштовували двобої 
кращих бійців Далекого Сходу. Однак спортивні управлінці, в сучасному 
розумінні, з’явилися лише наприкінці XIX століття, коли світ масово 
захопився спортом і спортивними змаганнями. Уже тоді в супутніх колах 
виділилися спортивні адміністратори (або аґенти) і, власне, менеджери. 
Адміністратори захищали титулованих спортсменів (насамперед боксерів чи 
силачів) від спілкування з бюрократичними структурами всіляких асоціацій 
та союзів. Менеджери, виділившись із середовища адміністраторів, 
поступово здобували над спортсменами владу, бо саме вони вирішували, де 
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виступати, з яким супротивником змагатися, якій газеті давати чи не давати 
інтерв’ю, інвентарем якої фірми-виробника користуватися. Поступово 
управлінська діяльність стала одним з найважливіших чинників 
функціонування спорту.  

У нашій країні історично так склалося, що управлінням у спорті 
займалися тренери, інструктори, методисти. Вони найчастіше поєднували 
навчально-виховну роботу з управлінням клубом, спортивним товариством, 
спортивною федерацією, хоча їх посадові інструкції не передбачали 
виконання таких обов’язків. Спортивний менеджмент як особливий вид 
професійної діяльності управлінців у спортивній галузі виник у результаті 
розподілу й кооперації їх праці. Причиною появи та стрімкого розвитку 
спортивного менеджменту в розвинених європейських країнах і США стала 
ринкова економіка, що висунула особливі вимоги до менеджерів в умовах 
економічної  конкуренції.  

У наш час спортивний менеджмент має велику кількість напрямів: 
«адміністрування в галузі спорту», «спортивний туризм», «індустрія 
спортивних товарів», «менеджмент легкоатлетичного спорту», «спортивна 
економіка» та ін. Більш того, в одного спортсмена можуть бути відразу 
кілька менеджерів, кожний з яких «прикриває» свій напрям: один займається 
харчуванням спортсмена, другий – його обмундируванням, третій бере на 
себе всю бухгалтерію та економіку, четвертий вирішує юридичні питання.  

Сучасний менеджмент в індустрії спорту характеризується тим, що 
надає виняткового значення формулюванню цілей спортивної організації. У 
зв’язку з цим на передній план висувається стратегічне планування й 
управління, що передбачає визначення місії (основної загальної мети, 
головної задачі) спортивної організації. Тому встановлення цілей, заради 
досягнення яких створюється, функціонує та розвивається спортивна 
організація як цілісна соціальна система, є однією з головних проблем 
менеджменту. У теорії цільового управління цілями називають ті ключові 
результати, яких організація прагне досягти у своїй діяльності протягом 
тривалого часу. Говорячи точніше, мета управління – це бажаний, 
необхідний і можливий стан керованої системи в майбутньому.  

Цілі спортивної організації звичайно фіксуються в трьох документах – 
статуті організації, концепції та цільовій програмі розвитку фізичної 
культури і спорту (для федерацій за видами спорту – відповідного виду 
спорту) на території, що входить у сферу обслуговування цієї організації 
(район, місто, суб’єкт федерації і т. ін.). Поряд із загальною метою в 
спортивній організації формулюються приватні цілі, що в установчих 
документах частіше називають задачами організації.  

У сучасній науковій літературі загальна мета спортивної організації 
нерідко позначається такими поняттями, як «політика», «філософія», «місія». 
Фізкультурно-спортивна організація, як правило, має не одну, а кілька цілей. 
Одна з них, наприклад, може бути пов’язана з масовою фізкультурно-
оздоровчою роботою, а інша – зі спортом вищих досягнень.  
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Кінцевою метою менеджменту комерційної фізкультурно-спортивної 
організації є забезпечення прибутковості її роботи шляхом раціональної 
організації праці. Однак здебільшого фізкультурно-спортивні організації – це 
некомерційні організації. У цьому випадку метою їх менеджменту є постійне 
прагнення задовольнити потреби й спортивні інтереси різних категорій 
населення у фізкультурно-спортивних послугах.  

У великомасштабній управлінській діяльності, відмінною рисою якої є 
розподіл загальної мети на ряд складових, зазвичай застосовується так зване 
«дерево цілей». Розробка дерева цілей дозволяє менеджерам спортивної 
організації системно представити порядок руху до кінцевої мети, врахувати 
необхідну кількість задач, що вимагають вирішення на шляху до мети.  

До формулювання управлінських цілей висувається ряд вимог, 
основними з яких є такі: конкретність (сформований результат); видимість 
(короткостроковість, довгостроковість); реальність (досяжність); 
взаємозв’язок, погодженість та ефективність.  

Спортивна організація має певну внутрішню структуру, основану на 
специфіці того чи іншого виду спорту. У ній є управління, департаменти, 
відділи, групи, команди. Іншими словами, у спортивній організації існують 
різні види управлінської діяльності. Разом з ними постає структура взаємин і 
підпорядкованості. Це значить, що спортивний менеджмент буває різних 
рівнів і задачі він вирішує різні. У загальному вигляді можна виділити три 
основних рівні менеджменту в індустрії спорту: стратегічний,  тактичний і 
виконавський.  

Функції менеджменту в індустрії спорту являють собою відносно 
відособлені напрями управлінської діяльності. Розрізняють основні та 
специфічні функції менеджменту. Основні функції менеджменту є такими з 
наступних причин: по-перше, вони здійснюються у всіх галузях 
народногосподарського комплексу (галузях матеріального й нематеріального 
виробництва); по-друге, вони реалізуються в будь-якій фізкультурно-
спортивній організації (міжнародній, національній чи територіальній; 
комерційній чи некомерційній; малій, середній чи великій і т. ін.) та на будь-
якому ієрархічному рівні менеджменту; по-третє, вони інваріантні 
конкретним функціям, тобто склад і зміст основних функцій менеджменту 
незмінний, незалежний від того, яка конкретна функція менеджменту 
реалізується; по-четверте, вони забезпечують керованість, тобто досягнення 
мети менеджменту в заданий проміжок часу в умовах обмежених ресурсів. 

Серед основних функцій менеджменту зазвичай називають такі:  
– організація, тобто діяльність зі створення нових і (або) якісного 

удосконалювання раніше створених та функціонуючих систем будь-якого 
типу відповідно до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов;  

– планування, тобто діяльність зі створення умов для 
цілеспрямованого, динамічного й пропорційного розвитку об’єкта 
менеджменту шляхом розробки різних планів; 

– мотивація, тобто діяльність зі створення системи стимулів, що 
активізують і спонукують співробітників організації до ефективної праці 
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відповідно до розроблених планів; 
– контроль, тобто діяльність, що включає спостереження за перебігом 

процесів в об’єкті менеджменту, порівняння величини контрольованого 
параметра з заданою програмою, виявлення відхилень від програми, їхнього 
місця, часу, причини й характеру;  

– координація, тобто діяльність щодо забезпечення безперебійності та 
безперервності процесу менеджменту, досягнення погодженості в роботі 
організацій, підрозділів і окремих виконавців за допомогою встановлення 
раціональних зв’язків між ними. 

Основні функції менеджменту є взаємозалежними, складають єдиний 
процес, що характеризує механізм управлінського впливу. 

Специфічні функції менеджменту в індустрії спорту являють собою 
результат розподілу управлінської праці, яка динамічно розвивається в 
сучасних умовах. Специфічні функції спортивного менеджменту можуть 
бути виділені й охарактеризовані за змістом управлінського впливу на 
певний об’єкт. 

Аналіз літературних джерел [6, 7, 9, 12–14] дозволив виділити такі 
найістотніші специфічні функції спортивного менеджменту, як фізичне 
виховання учнівської молоді; організація фізкультурно-спортивної роботи з 
населенням (розвиток спорту для всіх); підготовка висококваліфікованих 
спортсменів за видами спорту, розвиток професійного спорту; підготовка 
спортивного резерву; проведення спортивних змагань і спортивно-
видовищних заходів; наукове і програмно-методичне забезпечення фізичного 
виховання і розвитку спорту; організація виробництва спортивних товарів; 
здійснення міжнародних спортивних зв’язків та багато інших. При цьому 
специфічні функції і їх пріоритети розрізняються залежно від специфічних 
особливостей фізкультурно-спортивних організацій. 

Суб’єктом управлінської діяльності є спортивні менеджери, які 
виконують в організації ряд своєрідних функцій. Серед них можна виділити 
три ключові функції. 

1. Функція ухвалення рішення. Саме менеджер визначає напрям 
діяльності організації, вирішує питання розподілу ресурсів, здійснює поточні 
коректування. Право прийняття управлінських рішень має тільки менеджер, 
але він же й несе відповідальність за наслідки. 

2. Інформаційна функція. Менеджер акумулює інформацію про 
внутрішнє і зовнішнє середовище спортивної організації, у якій він працює, 
поширює цю інформацію у вигляді нормативних установок і роз’ясняє 
персоналу найближчі та перспективні цілі організації. 

3. Функція керівника. Менеджер виступає як керівник спортивної 
організації, який формує відношення всередині й поза організацією, мотивує 
членів спортивної організації на досягнення цілей, координує їх зусилля і, 
нарешті, виступає як представник організації у взаємодії з іншими 
організаціями. 

Слід зазначити, що ринку властива невизначеність ситуації та 
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підприємницький ризик, що вимагає від менеджерів самостійності й 
відповідальності за прийняті рішення. Професіоналізм спортивного 
менеджера полягає в знанні технології керування організацією і законів 
ринку, в умінні організувати злагоджену роботу колективу та прогнозувати 
розвиток організації. 

Спортивний менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності. 
Він спрямований на ефективне досягнення цілей фізкультурно-спортивної 
організації, що діє в ринкових умовах, шляхом найбільш раціонального 
використання матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів. 
Становлення спортивного менеджменту як професії пов’язане з появою 
посад керівників фізкультурних і спортивних організацій, тобто професійних 
управлінців. Дедалі більший вплив фізичної культури і спорту на економіку 
країни, розвиток індустрії спорту викликає необхідність не тільки в 
професійних спортсменах і тренерах, але й у професійних менеджерах. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

 
У статті визначається поняття соціального підприємництва, яке 

розглядається як найважливіший ресурс у підвищенні якості життя 
населення та чинник розвитку громадянського суспільства. Аналізуються 
умови впровадження в Україні концепції соціального підприємництва та 
принципи участі бізнесу в соціальній сфері. 

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальна відповідальність 
бізнесу, соціальна активність, громадянське суспільство. 

В статье дается определение социального предпринимательства, ко-
торое рассматривается как важнейший ресурс в повышении качества 
жизни населения и фактор развития гражданского общества. 
Анализируются условия внедрения в Украине концепции социального 
предпринимательства и принципы участия бизнеса в социальной сфере. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальная 
ответственность бизнеса, социальная активность, гражданское общество. 

It is defined the social business which considered as the major resource of 
improvement of the population's life quality and the factor of development of a civil 
society in the article. The conditions of introduction the concepts of social business 
in Ukraine and principles of business participation in social sphere are analyzed 
in the article. 

Key-words: social enterprise, social responsibility of business, social 
activity, civil society. 
 

Предпринимательство, как особый вид инициативной деятельности 
граждан во имя личных, в первую очередь материальных, интересов, – одна 
из важнейших составляющих цивилизованного гражданского общества, так 
как именно этот вид человеческой активности наиболее существенно 
обеспечивает ресурсами любой социум в решении социальных вопросов. 

 Реальными механизмами социальной вовлеченности 
предпринимательства сегодня является участие крупных предприятий и их 
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руководства в поддержке отдельных видов благотворительности в связи с 
необходимостью налаживания взаимовыгодных отношений с властными 
структурами, а также с целью укрепления положения предпринимательских 
союзов, ассоциаций и иных общественных объединений предпринимателей.  

Учитывая особенности современного украинского предпри-
нимательства, нужно констатировать, что в настоящее время социальная 
вовлеченность предпринимателей очень низкая, и участие в решении 
социальных проблем еще не стало действительно престижным в 
предпринимательской сфере. Непрочная основа взаимодействия бизнеса и 
некоммерческого сектора приводит к тому, что предпринимательство как 
источник ресурсов для решения социальных проблем в Украине все-таки 
остается невостребованным резервом. В силу этого особую актуальность 
приобретает анализ условий превращения предпринимательского 
интеллектуального и материального потенциала в полноценный и 
действенный ресурс для повышения качества жизни населения, развития 
гражданского общества, определения приоритетных направлений  
активности бизнеса в социальной сфере. 

Цель статьи заключается в выявлении побудительных мотивов 
взаимодействия бизнеса и общества, а также основных принципов 
отечественной модели социального предпринимательства, определении форм 
его реализации.  

Прежде чем говорить об особенностях, условиях становления со-
циального предпринимательства в Украине, мировых тенденциях в его 
развитии, необходимо пояснить, что понимается под этим термином.  

Предпринимательство в социальной сфере, бизнес с социальной 
миссией или предпринимательская деятельность благотворительных и 
общественных организаций охватывают разные социально уязвимые слои 
населения. Цель такого предпринимательства – трудотерапия, социальная 
реабилитация, введение новых механизмов решения имеющихся социальных 
проблем и т.п. В то же время оно должно быть и «доходным», иначе мы 
говорим о благотворительной или общественной деятельности. Однако 
социальное предпринимательство не ограничивается только производством 
благ, создаваемых в социальной сфере, оно включает в себя такое понятие, 
как «социальная ответственность бизнеса», что предусматривает 
формирование гармоничных взаимоотношений как внутри этой структуры, 
так и с окружающей средой.  

Современное состояние и сущность социальной ответственности 
бизнеса, социального предпринимательства  широко обсуждается и на 
теоретическом, и на практическом уровнях [2, 3, 5, 8, 9, 12]. Однако 
методологическая, в частности, понятийная неопределенность не 
способствует получению достаточно четкого социологического среза 
реального состояния социального предпринимательства. Об этом 
свидетельствуют немногочисленные, а в Украине – единичные, 
социологические исследования [1, 11, 14].  
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Под социальным предпринимательством будем понимать деловую 
активность бизнеса, которая основана на принципах социальной 
ответственности, т.е. стремлении и готовности вносить свой вклад в 
социальное развитие, улучшая одновременно качество жизни своих работ-
ников и их семей,  общества в целом, руководствуясь не сиюминутной 
высокой прибылью, а сокращением долгосрочных потерь в прибыли, что 
создает благоприятное социальное окружение и, таким образом, устойчивую 
прибыль  в будущем. 
             Проявление социальной ответственности позволяет улучшить имидж 
корпорации, отношения в коллективе, привлечь новых клиентов, увеличить 
объемы продаж своей продукции (услуг), стоимость акций корпорации на 
рынке и т.д. Понятие социальной ответственности бизнеса чаще всего 
ассоциируется с уплатой налогов, благотворительностью и пожертвованиями 
в пользу наиболее уязвимых групп населения. Именно так долгое время и 
трактовалось это понятие на Западе и во многом так же трактуется оно 
сегодня многими компаниями на постсоветском пространстве. Смена 
подхода компаний стран СНГ, в частности Украины, к трактовке реализации 
социальной ответственности, к методам ведения бизнеса началась только в 
последние годы в основном среди представителей крупного бизнеса. 
Компания, принявшая решение вести бизнес на началах социальной 
ответственности, не может ограничиваться лишь периодическими 
пожертвованиями на общественно полезные цели.  

В контексте социального предпринимательства, которое основано на 
социальной ответственности, пересматривается вся деятельность компании, 
начиная с найма и оплаты труда работников и заканчивая политикой 
принятия решений – подход должен быть системным. Это не сфера 
рекламной, маркетинговой или РR-деятельности. Речь идет о деятельности 
компании в целом – о способах ведения дел, инвестирования средств и 
построения отношений с партнерами. Системному обеспечению социальной 
направленности компаний способствует создание и внедрение 
соответствующих систем менеджмента. Общие требования к таким системам 
определены, как правило, международными стандартами [9]. 

Во всем мире утвердилось понимание того, что социальное  
предпринимательство становится реальным механизмом решения проблем 
общества, и в Украине появляются новые примеры такой работы [13, с. 6 - 8]. 
Менеджеры приходят к выводу, что в условиях современного рынка для 
эффективного продвижения предприятия недостаточно рекламных 
технологий. Сформировать доверие к предприятию со стороны целевых 
групп можно только на основе социальной стратегии ответственного 
поведения компании. Многочисленные исследования, проведенные в разных 
странах, показывают прямую связь между качеством политики социальной 
ответственности компании и улучшением ее финансовых показателей. Так, 
на протяжении десяти лет у компаний, реализующих концепцию социальной 
ответственности, финансовые показатели были выше, чем, у социально 
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неответственных компаний, а именно: доход на инвестированный капитал 
выше на 9,8%, доход с активов – на 3,55%, доход с продаж – на 2,79%, 
прибыль - на 63,5% [7, с. 53]. Как видим, прослеживается все более ощутимая 
связь между общественным мнением и уровнем продаж компаний. 
Отношение к тому или иному товару или бренду стало определяться не 
только качеством товара и эффективностью рекламы, но и репутацией 
компании, в том числе, что касается ответственности компании в отношении 
партнеров, работников, окружающей среды, общества в целом. Помимо 
улучшения финансовых показателей, политика социальной ответственности 
позволяет снижать операционные расходы компаний. В частности, 
инициативы, направленные на повышение экологической безопасности 
производства (сокращение вредных выбросов, использования ядохимикатов 
и т.п.), также снижают издержки. Среди других причин, побуждающих 
крупные компании обратить более пристальное внимание на взаимоот-
ношения с обществом, можно выделить следующие: усиливается давление со 
стороны государства, которое, например, в Великобритании и других странах 
Западной Европы под воздействием общества учредило более жесткие 
стандарты в сфере трудового законодательства и защиты окружающей среды; 
возрастает также давление со стороны профсоюзов, прежде всего в сферах 
охраны труда и социальной политики.  

В Украине социальное предпринимательство проходит сложный путь 
институционализации. Одна из причин происходящего – сложившееся за 
многие годы общественное мнение. Идеализация государства как института, 
убежденность в его абсолютной способности и возможности решать все 
социальные вопросы широко распространена в обыденных представлениях 
многих граждан. В связи с этим, массовое общественное мнение не 
относится серьезно к предпринимателям как лицам, способным и готовым 
решать социальные проблемы. Кроме того, необходимо отметить тот факт, 
что социальное предпринимательство зачастую носит вынужденный 
характер, т.к. главная роль в формировании запроса на социальную 
ответственность бизнеса принадлежит государству. Общественные 
организации пока не превратились в субъектов формирования представлений 
о социальном предпринимательстве, следовательно, механизмы 
общественного влияния на бизнес ограничены. Чаще всего проявления 
филантропии бизнес-структур носят стихийный, кратковременный характер. 
Для отечественной модели социального предпринимательства характерны 
следующие особенности: высокая вариативность форм социальной 
активности (в зависимости от «нужной» ситуации), сложившихся на 
отдельных предприятиях и в компаниях; отсутствие прозрачных процедур 
выработки социальной политики; высокая дифференциация социальных 
корпоративных льгот и т.п.  

Основными условиями эффективной деятельности социального 
предпринимательства в настоящее время являются: обеспечение 
стабильности экономических условий и надежности правовой защиты 
бизнеса путем предоставления налоговых льгот для бизнесменов; 
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формирование общественного мнения, благосклонно относящегося к 
деятельности бизнеса в социальной сфере, путем адекватного освещения 
этой проблемы в СМИ; установление определенной платформы для диалога 
между бизнесом и социальным сектором, неприбыльными организациями 
(НГО). 

Одним из серьезных препятствий на пути внедрения в Украине 
концепции социального предпринимательства считается низкая 
капитализация большинства украинских компаний, отсутствие ресурсов на 
осуществление масштабных социальных программ. Однако эффективная 
политика социальной ответственности бизнеса – это не только деньги. 
Прямые финансовые расходы составляют менее 20% затрат компании, все  
остальное – добрая воля и время топ-менеджмента и персонала, а также ис-
пользование других ресурсов компании [7, с. 57]. Примерами непрямых 
финансовых расходов на социальную политику могут быть следующие виды 
услуг. 

1. Разработка документации, определяющей политику социальной 
ответственности в различных сферах бизнеса компании и публикация этой 
информации; здесь следует учитывать время сотрудников, потраченное на 
подготовку документации, оплату консультантов, расходы на публикацию. 
Фактически эти средства закладываются в маркетинговый бюджет. 

2. Информирование и обучение сотрудников. Учитывается и время 
сотрудников (информирование, прежде всего, высшего и среднего звена 
менеджмента), обучение через внутренние программы подготовки 
сотрудников, для небольших компаний - участие в специализированных 
семинарах, тренингах. 

3. Изменение технологических процессов для установления 
соответствия экологическим стандартам. Наибольшие расходы, связанные с 
технологической модернизацией, несут крупные добывающие компании и 
промышленные предприятия. На практике такой процесс можно вести 
последовательно с учетом нормативов, согласно действующему 
законодательству. 

4. Для торговых компаний и компаний, предоставляющих услуги, 
внедрение политики чистоты рабочего места, раздельной утилизации мусора 
и т.п., что не требует больших затрат. 

5. Обеспечение социальной защиты работников. Как правило, эта 
статья расходов является самой большой у добывающих и промышленных 
компаний. Однако и здесь можно найти стратегии, которые снизили бы 
издержки при сохранении высокой социальной защищенности работников. 
Один из принципов такого подхода – предоставление не услуги, а 
возможности для выбора услуг, например, не содержание детских садов, а 
субсидирование расходов на детский сад для детей работников или же 
программа кредитования малого бизнеса для высвобождающегося персонала. 

6. Реализация социальных программ для территории присутствия или 
благотворительных программ компании. Снижение издержек на социальные 
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программы достигается, прежде всего, выработкой цельной стратегии 
поддержки, а не ответом на случайные обращения. Эффективными 
способами достижения результата при снижении издержек являются 
конкурсный механизм выделения средств, а также вовлечение сотрудников 
и/или клиентов компании в оказание помощи местному сообществу. 

Таким образом, в среднем около 50% социального бюджета компании 
может быть «закрыто» через использование внутренних ресурсов за счет 
улучшения качества корпоративного управления, повышения квалификации 
персонала, использования времени работников. 

Для успеха политики социальной ответственности компании важен не 
только и не столько объем средств, которые компания расходует на 
социальные программы. Важно, как она их расходует, какой результат 
получает на единицу затрат, а также держит ли компания слово, 
соответствует ли практика заявленным принципам и целям; имеют ли 
представление работники компании об ее усилиях и разделяют ли работники 
позиции и подходы компании (в особенности это важно для среднего звена 
менеджмента); есть ли взаимосвязь между тем, как компания ведет бизнес и 
ее социальными программами; имеют ли потребители, партнеры, клиенты 
компании представление о ее политике и социальной программе, как они к 
этому  относятся; как относится общество в целом к усилиям компании, 
причем как в регионах присутствия, так и в стране в целом (для крупных 
компаний)? 

Растущие требования общественного мнения, акционеров и клиентов к 
социальной деятельности бизнеса приводят к тому, что последний вынужден 
сформировать для себя основные принципы участия в социальной жизни без 
ущерба для своих финансовых интересов. Социальная ответственность 
сегодня вынуждена быть экономной, поэтому современное социальное 
предпринимательство становится: 

– Узкосфокусированным: корпорация «специализируется» на 
определенной области – молодежь, образование, экология и т.д.; узкая тема 
используется для достижения конкретных целей, связанных с бизнес-целями. 

– «Деловым»: филантропия используется для укрепления имиджа, 
лояльности сотрудников, связей с потребителями и внутри коллектива. 
Филантропические программы разрабатываются и осуществляются 
совместными усилиями отделов маркетинга, продаж, внешних связей и 
связей с местной властью. 

– Ориентированным на местное сообщество, общину, т.е. 
направленным на укрепление статуса компании в общине, где он действует. 

– партнерским с другими компаниями, «чужими» акционерами, 
некоммерческими организациями, лидерами местного сообщества, местным 
правительством. 

– «Экономным», т.е. ожидающим измеримую отдачу от каждой 
вложенной единицы затрат, в том числе за счет контроля за деятельностью 
НГО, получающей помощь. 
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– Инициативным: бизнес не должен ждать когда «придут просить», а 
сам разрабатывает взаимовыгодные программы и ищет союзников среди 
НГО. 

– Комплексным: в разработке и осуществлении филантропических 
программ взаимодействуют разные отделы корпорации, сами программы 
становятся «сквозными» и затрагивают все сферы деятельности фирмы. 
Проводя социально ориентированную экономическую политику в своем 
сообществе, корпорация использует комбинацию различных форм 
социальной вовлеченности. 

– Волонтерским: поощряется волонтерство сотрудников, включая 
первых лиц компании, вовлечение в волонтерскую деятельность клиентов и 
акционеров. 

В условиях становления гражданского общества в Украине, социальное 
предпринимательство выступает одним из важнейших факторов его 
развития, поскольку способствует консолидации граждан, бизнеса, 
неприбыльного сектора и государства в решении острых социальных 
проблем, повышении качества жизни населения. При условии эффективного 
взаимодействия всех этих агентов возможно равноценное достижение целей 
и задач как бизнеса, так и гражданского общества, государства, отдельных 
граждан. Бизнес, стремящийся выйти на международный рынок и 
выстраивающий серьезные деловые отношения с транснациональными 
корпорациями, должен и вынужден быть социально ориентированным, т.к. 
старая привычная схема управления, направленная на быстрое получение 
прибыли, будет приносить конкретные экономические потери. В силу 
свойственного нормальному предпринимателю прагматизма и 
отождествления себя со своим бизнесом, вопрос о социальной вовлеченности 
предпринимательства является вопросом создания правовых и иных 
социальных условий для привлечения бизнеса к решению социальных 
проблем. Иными словами, предприниматель будет активно заниматься 
решением социальных проблем (и решит их быстрее государственных 
бюрократических структур), если это будет  выгодно или хотя бы престижно, 
с точки зрения его бизнеса. Поэтому бизнесу необходима реальная, а не 
номинальная поддержка со стороны государства – законодательная, 
информационная, консультативная. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПРАКТИК РЕГУЛЮВАННЯ 
СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 
Стаття присвячена порівняльному аналізу соціальної роботи та інших 

практик регулювання соціальних проблем. Автор дійшов висновку, що 
соціальна робота виступає як найбільш комплексний із арсеналу 
інструментів соціальної політики, який  слід використовувати. 

Ключові слова: соціальна робота, взаємна допомога, благодійність, 
соціальне страхування, соціальне забезпечення, регулювання соціальних 
проблем 

Статья посвящена сравнительному анализу социальной работы и 
других практик регулирования социальных проблем. Автор приходит к 
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выводу, что социальная работа выступает в роли самого большого из 
арсенала инструментов социальной политики, который нужно 
использовать. 

Ключевые слова: социальная работа, взаимопомощь, 
благотворительность, социальное страхование, социальное обеспечение, 
регулирование социальных проблем. 

The article is devoted to the comparative analysis of social work and other 
practices of adjusting of social problems. An author comes to conclusion, that 
social work comes forward in a role of the greatest from the arsenal of instruments 
of social policy, which it is needed to use. 

Key-words: social work, mutual help, charity, social security, public 
welfare, adjusting of social problems. 

 
Сплеск інтересу до соціальної роботи, що спостерігається в Україні з 

90-х рр. XX ст., ставить ряд важливих проблем, які вимагають уваги фахівців 
у галузі державного управління, зокрема соціальної політики, соціальних 
працівників-практиків і науковців. Перед ними постає завдання визначення 
сутності та змісту, цілей, діагностики сучасного стану соціальної роботи в 
Україні, оцінка перспектив її розвитку. Виходячи з предмету соціологічної 
науки, сферами її зацікавлень є, передусім, соціальна сутність явища  
соціальної роботи та визначення його типу й місця серед однопорядкових 
суспільних явищ – інших практик регулювання соціальних проблем, що 
дозволить ефективніше використовувати її потенціал. 

Опрацюванням теоретичних аспектів соціальної роботи займалися 
переважно фахівці в галузі педагогіки та соціальної педагогіки,  психології, 
зокрема І. Звєрева, Г. Лактіонова, А. Капська,  тобто тих дисциплін, які мали 
для соціальної роботи первинне, безпосереднє прикладне значення.   
Застосування такого роду наукових знань дозволяло новому виду 
регулювання соціальних проблем досить успішно вирішувати прикладні 
завдання на мікро- та мезо- рівнях суспільної системи.  Соціологія, яка 
дозволяє усвідомити соціокультурну сутність соціальної роботи та 
проектувати соціоінженерні рішення на рівні, передусім, макросуспільних 
систем, довший час була  залучена до практики соціальної роботи меншою 
мірою. Це послужило причиною виникнення її багаточисельних теоретичних 
інтерпретацій у рамках перелічених наукових підходів і водночас практичної 
відсутності серйозних наукових розробок в галузі соціологічного 
забезпечення соціальної роботи, зокрема розуміння її особливостей як одного 
з механізмів регулювання соціальних проблем. 

Тому для визначення якісної сутності соціальної роботи слід спочатку 
зробити її порівняльний аналіз з іншими відомими практиками врегулювання 
суспільних проблем.  

Проблеми суспільства можна класифікувати за основними сферами 
суспільного життя, в яких вони локалізуються: політичні, економічні, 
культурні та власне соціальні. Під соціальними будемо розуміти ті, що 
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стосуються умов та способу життя індивідів, груп, спільнот: їх інтеґрованості 
в соціальну систему та суспільно зумовлених аспектів задоволеності 
основних вітальних потреб.  Цілком очевидно, що соціальна робота  
зорієнтована, передусім, на врегулювання саме проблем соціальної сфери. 
Водночас, виходячи із властивого соціології комплексного підходу до 
трактування суспільних феноменів, слід розуміти, що всі сфери суспільного 
життя, а отже й проблеми, які в них локалізуються, є взаємозалежними та 
взаємозумовленими. Це означає, що соціальна робота, будучи одним із 
механізмів урегулювання проблем соціальної сфери, водночас певною мірою 
впливає і на динаміку інших суспільних проблем. 

Суспільство  протягом своєї історії створило п’ять типів механізмів для 
задоволення людських потреб та врегулювання  соціальних проблем: взаємна 
допомога; благодійна, філантропічна діяльність; соціальне страхування; 
соціальне забезпечення; соціальна робота. 

Оскільки вони покликані виконувати певні функції в соціумі, то для їх 
характеристики оберемо ті параметри, які безпосередньо стосуються їх 
здійснення:  

– хто виступає в ролі їх суб’єктів та об’єктів;  
– тип регуляторів, якими контролюються ці відносини;  
–наявність/відсутність організаційних структур, в рамках яких 

здійснюються ці відносини;  
– якого характеру набувають взаємодії між об’єктами та суб’єктами;  
– час, на протязі якого планується дія механізму;  
– якого роду ресурси вони використовують;  
– на досягнення  якої кінцевої мети (з боку безпосереднього об’єкта 

втручання та суспільства в цілому) вони спрямовуються. 
Взаємна допомога може розглядатися як природе вираження взаємної 

відповідальності та підтримки, властиве всім соціальним істотам, що вказує 
на її найбільш архаїчний характер. Вона надається стихійно, в міру 
виникнення потреб, з одного боку, та наявності можливостей для її надання, з 
іншого. Суб’єктами та об’єктами надання такого роду допомоги виступають, 
як правило, приватні особи, сім’ї. Цим зумовлений той факт, що в більшості 
випадків  конкретні реципієнти-об’єкти такого роду практики регулювання 
соціальних проблем не  є масовими, хоча в суспільстві в цілому вона досить  
поширена. Суб’єктно-об’єктні відносини в цій практиці  не є 
стабілізованими. Це означає, що кожен із членів суспільства, який перебуває 
у скрутній ситуації, може розраховувати на допомогу іншого і водночас сам у 
певних ситуаціях здатний її надати. Цілком очевидно, що ці стосунки 
найчастіше виникають між людьми, близькими між собою територіально, за 
місцем проживання, наприклад, у сусідських спільнотах. У певних 
екстремальних ситуаціях (стихійні лиха, гострі соціально-політичні 
катаклізми) взаємна допомога та солідарність можуть об’єднувати людей, які 
не лише проживають у різних регіонах, але  є громадянами різних держав, 
належать до конкурувальних соціокультурних, релігійних середовищ. 

Регулюються відносини взаємодопомоги традиціями та звичаями, які 
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існують у такому культурному середовищі, а також так званими 
загальнолюдськими нормами і не потребують додаткового санкціонування з 
боку державних структур. Очевидно, що певний виняток становлять 
екстремальні ситуації, на які є реакція на міждержавному рівні. Тоді процеси 
взаємодопомоги здійснюються в рамках, визначених внутрішніми 
державними та міжнародними юридичними актами. 

Неформальність взаємодопомоги простежується й за параметром 
залученості у процес певних спеціалізованих організаційних структур. 
Допомога за схемою „з рук в руки” не передбачає їх формування для 
здійснення такого роду відносин. Оскільки статуси суб’єкта та об’єкта 
допомогової діяльності є досить „розмитими” та змінними, то такого роду 
відносини не передбачають соціального дистанціювання між їх учасниками, 
які, хоча й можуть займати у соціально-стратифікаційній системі різні 
статусні позиції, почуваються у  цих стосунках достатньо рівноправними і  
незалежними один від одного. Ці відносини базуються переважно на 
гуманізмі та альтруїзмі, проте і в них можна спостерігати дію законів обміну. 
Останнє виступає тим регулятором, який запобігає зловживанням  з боку 
реципієнта та переходу його на позиції утриманця, який паразитує на 
допомозі. 

Неформальна допомога переважно розрахована на досить обмежений 
час. Це не стосується, принаймні у патерналістській соціокультурній  
традиції, взаємодопомоги, яка надається у рамках родини. Можливі також 
варіанти, достатньо довгочасної „несиметричної” допомоги, коли реципієнт, 
передусім з точки зору зовнішнього спостерігача, отримує більше, ніж дає 
взамін. Прикладом такої ситуації може бути допомога сусідів самотнім 
особам, які нездатні себе обслуговувати. „Зустрічними” послугами з їхнього 
боку може бути нагляд за помешканням донора чи просто сусідське 
спілкування. У кожній конкретній ситуації оцінювання взаємних „видатків” 
та „прибутків” від таких допомогових трансакцій є справою самих людей, які 
вступили в такого роду стосунки, і важко піддається зовнішньому 
спостереженню, вимірюванню та оцінюванню. 

Ресурси – матеріально-фінансові, технічні, духовні, – які 
використовуються у такій практиці регулювання соціальних проблем, 
належать суб’єкту допомогової діяльності й переважно є досить 
обмеженими, не відзначаються різноманітністю та комплексністю. Вони 
передаються реципієнтові неформально, у практиці буденного життя, а не 
відособлено від нього, наприклад, у формі певних акцій, приурочених до 
певних подій суспільно-політичного чи релігійного життя. Обмеженість 
ресурсів – ще один механізм страхування від переростання такої тимчасової 
допомоги у постійну й виникнення тенденцій до утриманства. 

Метою такої практики регулювання соціальних проблем є певна 
компенсація, заміщення враженого соціального потенціалу клієнта (ситуації з 
самотніми людьми,  нездатними себе обслуговувати) чи допомога у його 
відновленні (догляд за хворими сусідами). Отже, цей механізм може 
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застосовуватися й у випадку, коли проблему можна вирішити повністю 
(соціальний потенціал клієнта відновлюється й це стає запорукою його 
самостійного повноцінного функціонування в соціумі) і в ситуаціях, коли 
послаблення соціального потенціалу компенсуються лише частково, а надана 
допомога є недостатньою для виведення клієнта на рівень автономного 
функціонування (догляд за самотніми людьми похилого віку). 

Благодійна, філантропічна діяльність також передбачає перерозподіл 
ресурсів, наявних у розпорядженні членів суспільства, і стоїть найближче за 
сутнісними характеристиками до попереднього механізму регулювання 
соціальних проблем. Відмінності між ними можна простежити за наступними 
характеристиками:  

1. Суб’єктом допомогової діяльності може виступати як приватна особа 
(сім’я), так і спеціально створена для такого роду діяльності структура;  

2. Різниця між суб’єктом і об’єктом виражена досить чітко. Суб’єкт 
займає істотно вищі – а можливо, і полярно-протилежні (вищий клас – 
хронічно бідні) – статусні позиції в соціально-стратифікаційній системі – і 
тому суб’єктно-об’єктні зв’язки між ними є цілком очевидними;  

3. Взаємини між об’єктами та суб’єктами є досить стабілізованими, їхні 
статусні позиції чітко розмежовані і зміна цих статусів не передбачається, а 
тому вони не можуть бути рівноправними, зводяться до схеми „прохач – 
донор; клієнт - патрон”;  

4. Відносини регулюються звичаями та традиціями, але в певних 
ситуаціях можуть бути підпорядковані й спеціально створеному 
законодавству; 

5. Юридичне регулювання є обов’язковим, коли допомога надається не 
„з рук в руки”, а через посередництво спеціально створених структур, 
наприклад благодійних фондів, які можуть набувати достатньо високого 
рівня формалізації, виступаючи як бюрократичні структури;  

6. Механізм може бути розрахований на довгочасну (супровід клієнта 
на певному етапі життєвого циклу, наприклад підтримка неповнолітніх до 
досягнення ними самостійності) і одноразову дію (виплата грошової 
допомоги для купівлі ліків, певних споживчих товарів тощо);  

7. Використовувані ресурси можуть належати як безпосередньо донору 
(приватна особа), так ними може розпоряджатися й спеціально створена 
структура (фонд). Вони можуть бути як матеріально-фінансовими, так і 
соціокультурними (соціальний патронаж). 

Зважаючи на особливості взаємовідносин між об’єктами та суб’єктами 
у такій практиці регулювання соціальних проблем, вона набуває найбільшого 
поширення в різко диференційованих суспільствах, а тому одним з її 
„побічних” ефектів є певне зняття соціальної напруженості в суспільстві в 
цілому, що особливо підвищує її суспільну роль. Варто також зауважити, що 
особливого розвитку благодійництво набуває в тих ситуаціях, коли воно має 
певну ідеологічну основу, наприклад у релігії. Філантропічні організації з 
більшим чи меншим рівнем формального оформлення властиві 
організаційним структурам усіх світових релігій, в тому числі й 
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християнству. 
 З точки зору суспільства, цінність обох охарактеризованих практик 

(взаємна допомога, благодійність) полягає у неформальній самомобілізації та 
самоорганізації суспільності для врегулювання поточних чи, навпаки, 
екстремальних проблем. За своєю природою вони не можуть ефективно 
адмініструватися державними структурами, а отже і не виступають як 
інструменти державної соціальної політики, хоча державні структури, 
усвідомлюючи їх важливість, досить часто прагнуть стимулювати їх 
розвиток, зокрема через застосування соціальної реклами та інших засобів. 

Соціальна допомога і соціальне забезпечення виступають як достатньо 
високоформалізовані механізми врегулювання соціальних проблем. Серед їх 
суб’єктів, які беруть на себе обов’язок упорядкування такого роду відносин, 
домінують, як правило, державні структури, хоча в ліберально орієнтованих 
моделях соціальної політики важливу роль можуть відігравати й 
спеціалізовані приватні організації. На наш погляд, відмінність між 
соціальним забезпеченням та соціальною допомогою є принципово 
незначною. Сутність соціальної допомоги полягає у фінансових виплатах, чи 
наданні допомоги в інших формах у ситуаціях, коли:  

а) соціальний потенціал клієнта вражений чи тимчасово послаблений і 
не передбачається його повне відновлення за рахунок лише наданої допомоги 
(прикладом можуть бути практиковані у багатьох країнах, в тому числі й в 
Україні, виплати фінансової допомоги у зв’язку з народженням дитини чи 
для догляду за дитиною до досягнення нею певного віку);  

б) надавана допомога розрахована на досить тривалий час, але вона не 
є єдиним чи основним джерелом ресурсів, яке забезпечує існування клієнта. 
Прикладом може служити надання так званої допомоги за місцем 
проживання клієнтів – самотнім людям похилого віку працівниками 
територіальних соціальних служб. Реципієнти допомогової роботи при тому 
можуть розпоряджатися власною пенсією, отримувати, принаймні 
епізодично, певну допомогу  від сусідів. У цих випадках послуги соціальних 
працівників є важливим, але часто не критичним джерелом, яке забезпечує 
життєдіяльність клієнта. 

За рахунок соціального забезпечення формується основне джерело 
ресурсів клієнта. Його дія розрахована на досить тривалий час. Це пенсійне 
забезпечення, утримання в інтернатних закладах тощо. 

І в першому, і в другому випадках об’єкт та суб’єкт допомогової 
діяльності досить чітко розмежовані. Надання такого роду допомоги є 
професійною роботою і тому здійснюється через уповноважені бюрократичні 
структури. 

Ці відносини через свою формалізованість регулюються виключно 
закононодавством з усіма відповідними наслідками, наприклад 
встановленими законом вимогами до критеріїв, яким повинен відповідати 
клієнт. Для пенсійних виплат це, передусім, певний вік та стаж роботи, 
розмір заробітної плати і відповідних попередніх відрахувань до пенсійного 
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фонду. Тривалість надання допомоги також визначається законодавством. 
Тобто пенсійні виплати у встановленому обсязі тривають до закінчення 
життя реципієнта або до знову ж таки законодавчо врегульованої зміни 
ситуації клієнта, наприклад, коли він  переходить на забезпечення в 
інтернатній установі. 

У характеризованих механізмах регулювання соціальних проблем 
використовуються спеціально для цього попередньо нагромаджені самими 
майбутніми клієнтами ресурси (державні та недержавні пенсійні фонди). 

Соціальне забезпечення має також і певні винятки з перелічених 
правил. Вони стосуються, в основному, трьох категорій клієнтів: дітей, які 
перебувають на забезпеченні держави чи прийомних сімей; 
неповносправних, нездатних до праці; людей, які  з різних причин не 
підпадають під критерії так званих трудових пенсій і тому отримують 
зменшені соціальні пенсії. 

Попередні вклади у пенсійні фонди вищезазначених категорій об’єктів 
соціального забезпечення були неможливими – і тому суспільство, 
керуючись гуманістичними мотивами і водночас дбаючи про збереження 
соціальної стабільності, бере їх на своє утримання. 

Кінцевою метою соціальної допомоги та соціального забезпечення є, 
залежно від конкретної ситуації, або допомога у відновленні ушкодженого 
соціального потенціалу клієнта, або забезпечення йому хоча б мінімальних 
суспільно прийнятних умов життєдіяльності. 

Соціальне страхування є одним із найновіших механізмів регулювання 
соціальних проблем. Його принципові характеристики, які стосуються 
об’єкта та суб’єкта взаємовідносин, типу регуляторів, що застосовуються в 
соціальному страхуванні, присутності та характеристик організаційних 
структур, котрі забезпечують дію механізму тощо, в цілому збігаються із 
соціальною допомогою та соціальним забезпеченням. Принциповою 
відмінністю страхування від раніше охарактеризованих механізмів є 
обов’язковість попередніх страхових внесків самою застрахованою особою 
чи її працедавцем. Ці внески акумулюються державними чи приватними 
страховими фондами, і, в ситуації настання наперед визначених договором 
випадків, з них здійснюються виплати, знову ж таки у наперед обумовленому 
розмірі й  протягом визначеного цим договором часу. Соціальне страхування, 
як і соціальна допомога, також не розраховане на довготривалу дію. Його 
завданням є допомогти клієнту поновити свій уражений потенціал. Це може 
відбуватися, наприклад, у формі надання допомоги для лікування. Після 
закінчення страхових виплат допомога припиняється і за необхідності 
(нездатність клієнта до самостійної нормальної життєдіяльності) він 
потрапляє під дію іншого  інструмента регулювання соціальних проблем, 
найчастіше – соціального забезпечення у вигляді надання йому пенсійного 
утримання. 

Соціальна робота виступає як історично найновіший механізм 
регулювання соціальних проблем, оскільки її перші паростки з’являються, як 
стверджує більшість західних та вітчизняних дослідників, лише в кінці ХІХ –
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на початку ХХ ст. у найрозвиненіших країнах. В Україні, як і інших 
постсоціалістичних країнах, вона започатковується лише в 90-х роках 
минулого століття. 

Дефініцій сутності соціальної роботи існує достатньо багато і вони 
часто є взаємно суперечливими. Складність однозначного визначення 
соціальної роботи, зважаючи на розмаїття її форм та обставин, в яких вона 
здійснюється, демонструє визначення, прийняте у 2002 р. Міжнародними  
асоціаціями соціальних працівників та шкіл соціальної роботи: «Професія 
“соціальний працівник” заохочує соціальні зміни, вирішення проблем у 
людських стосунках, просуває ідею наснаження та визволення людей з 
метою поліпшення  людського життя. ... Місія соціальної роботи – надавати 
можливість людям якомога повніше розвивати власний потенціал, 
збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. 
Професійна соціальна робота спрямована на вирішення проблем та зміни. 
Соціальні працівники, таким чином, є “агентами” змін у суспільстві, а також 
в житті людей, сімей та громад, яким вони послуговуються». [1, с.11-12]  На 
наш погляд, автори цього визначення, прагнучи дати універсальне 
трактування соціальної роботи, прийнятне для представників її різних 
напрямів, виділили лише найбільш загальні її функції, завдання, а через них і 
сформулювали найістотніші характеристики соціальної роботи. Такою 
загальною характеристикою є її спрямованість на позитивні зміни як соціуму, 
так і   основних його суб’єктів: індивідів, груп, громад. Практично єдиною, 
проте надзвичайно важливою з погляду на сутність соціальної роботи, як 
однієї з практик регулювання соціальних проблем, відмінністю у визначенні 
соціальної роботи, прийнятому міжнародними структурами, та визначенні у 
Проекті закону України «Про соціальну роботу» І. Миговича [2]   є 
спрямованість дій, а тому й окреслення поля впливу суб’єктів соціальної 
роботи. Якщо у першому варіанті зусилля соціальних працівників 
зосереджуються й на зміни особистостей, груп та громад і водночас їхнього 
соціального довкілля, то у визначенні І. Миговича соціальна робота 
спрямовується лише на так званих «традиційних» клієнтів: окремих 
індивідів, групи чи громади. Цей підхід можна вважати одним з ефектів 
глибоких етатистських традицій українського суспільства та перешкодою на 
шляху формування демократії та структур громадянського суспільства як 
компоненту її організаційного каркасу, а отже повноцінної інституалізації 
самої соціальної роботи. 

Суб’єктами соціальної роботи можуть виступати як громадські  
утворення, так і державні служби, а об’єктами – як окремі громадяни, так і 
певні групи, об’єднані наявністю спільної проблеми. Оскільки соціальна 
робота є різновидом фахової діяльності, то соціальна дистанція між об’єктом 
та суб’єктом може бути достатньо відчутною, а регулюється вона певними 
юридичними нормами. При тому соціальна робота має важливу відмінність 
від інших формалізованих практик регулювання соціальних проблем: у ній 
рівень дистанційованості  між об’єктом та суб’єктом, як правило, прагнуть 
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звести до мінімуму. Це пояснюється ще однією її специфічною рисою – 
орієнтацією на максимальну співпрацю з клієнтом та наснаженням його до 
позитивних змін як власного соціального потенціалу, так і соціального 
оточення. Зменшенню дистанції між суб’єктом та об’єктом сприяє також 
широке залучення до праці у соціальних службах волонтерів та застосування 
технологій, базованих на принципі «рівний-рівному». Важливими 
регуляторами в соціальній роботі, застосування яких сприяє зменшенню її 
формалізованості, є гуманістичні норми та цінності, перш за все повага до 
права клієнта на вибір певних моделей поведінки аж до відмови від 
отримання послуг. 

Зважаючи на природу та завдання соціальної роботи, її дія може бути 
пролонгованою в часі, не завершуватися на етапі зняття гострої кризи, а 
переростати в соціальний супровід клієнта, його «м'яку» підтримку  протягом 
значного часу. 

Соціальна робота щодо використовуваних нею ресурсів ресурсів є 
одним з найбільш диверсифікованих механізмів урегулювання соціальних 
проблем, оскільки в ній можуть застосовуватися ресурси держави, місцевих 
громад, громадських структур, навіть приватних осіб. Утім цей інструмент 
соціальної політики здатний навіть до самовідтворення ресурсів, а отже є 
найбільш економним у системі практик регулювання соціальних проблем [3]. 

Як вже зазначалося, у всіх найрізноманітніших точках зору на феномен 
соціальної роботи можна знайти, як мінімум, одну спільну позицію: вона 
трактується як один з видів регулювання соціальних проблем, тобто як 
соціальна технологія, спрямована на зміну суспільного середовища, його 
акторів: індивідів, груп, громад – та виявів їхньої життєдіяльності. 

Соціальна робота виступає як найбільш комплексний з арсеналу 
інструментів соціальної політики, оскільки може використовуватися як у роботі 
держави, так і структур громадянського суспільства, спрямовуватися не лише на 
врегулювання самої проблеми, але й на подолання її причин. У процесі її 
здійснення не тільки використовуються певні суспільні ресурси, але й 
створюються нові. 

Цілком очевидно, що соціальна робота є лише одним з видів регулювання 
соціальних проблем й ефективність соціальної політики залежить від того, по-
перше, наскільки адекватні інструменти та інструментальні засоби будуть 
використовуватися в регулюванні певних соціальних проблем у певних 
ситуаціях, по-друге, від збалансованості та комплексності їх застосування. Ці дві 
проблеми, на наш погляд, мають досить важливе і науково-теоретичне, і 
прикладне значення, а отже потребують подальшого опрацювання. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В КОНТЕКТСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОХОДА 
 

У статті розглядається специфіка впровадження компетентнісного 
підходу  до навчання в економічному університеті, вивчена динаміка оцінки 
рівня освіти у представників економічної еліти. 

 Ключові слова: економічна еліта, теоретична підготовка, практична 
підготовка, компетентнісний підхід.  

В статье рассматривается специфика внедрения компетентностного 
подхода к обучению в экономическом университете, изучена динамика 
оценки уровня образования у представителей экономической элиты. 

Ключевые слова: экономическая элита, теоретическая подготовка, 
практическая подготовка, компетентностный подход.  

The article deals with the specifics of application of competent approach to 
the education in the university of economics, dynamics of evaluation of the level of 
education of the representatives of economic elite has been studied.  

Key-words: economic elite, theoretical preparation, practical preparation. 
Протекающие в современном обществе процессы глобализации и 

технологизации существенным образом трансформируют содержание 
профессиональной деятельности специалиста экономического профиля, 
требуя от него профессиональной гибкости и мобильности.  

Развитие украинского общества требует подготовки профессиональных 
управленцев, способных обеспечить эффективное использование 
национальных ресурсов и вывести отечественную экономику на новый 
уровень.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что для  развития 
общества необходимы профессионалы в экономике, которые наряду с 
экономическими знаниями, имели бы определенные умения и опыт, без 
которых эффективная трудовая деятельность невозможна.   

Приоритетной задачей высшего образования на современном этапе 
развития общества становится создание оптимальных условий для 
приобретения студентами системы профессионально важных компетенций. 

Одной из основных проблем, которые затрудняют овладение 
необходимыми компетенциями, становится проблема низкого уровня 
процесса их формирования. Следовательно, возникает необходимость 
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изменения  образовательного пространства в контексте требований общества, 
предъявляемых к молодым специалистам [2].  

Целью данного исследования является изучение управления процессом 
подготовки экономической элиты.  

Для реализации цели выдвинуты следующие задачи: 
– рассмотреть формы реформирования образовательного пространства 

для повышения качества обучения в вузе,  
– проанализировать динамику удовлетворенности обучением у 

представителей потенциальной экономической элиты для выявления 
механизмов регулирования учебного процесса. 

Проблеме формирования профессиональной компетентности 
специалиста на вузовском этапе ее становления посвящены исследования 
Н.Е. Астафьевой, А.Л. Денисовой, Н.Е. Костылевой, С.В. Мелешиной, 
Н.В. Молотковой, Л.А. Петровской и др. 

В научных публикациях, посвященных этой теме, встречаются 
термины «компетенция», «компетентность».  

Говоря о компетентности, автор исходит из определения Ю.Г. Татура, 
который понимал компетентность специалиста как «проявление на практике 
его стремления и способности реализовать свой потенциал (знания, умения, 
опыт, личные качества и др.) для успешной деятельности в сфере, осознавая 
социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 
деятельности» [3, с. 67]. Под «компетенцией» понимается качество, 
приобретаемое в результате образовательного процесса [1, с. 7].  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что 
конкурентоспособность молодого специалиста на рынке труда не 
ограничивается набором знаний, умений и навыков. В связи с этим 
сформировались новые требования к высшему образованию, которые 
возможно выполнить, преобразовав процесс обучения.  

Одной из причин значительного интереса ученых к этой проблеме 
можно назвать внедрение компетентностного подхода в процесс обучения. В 
вузах необходимо уделять внимание качеству обучения, а не количеству 
знаний.  

Компетентностный подход – это метод моделирования результатов 
обучения и их представления как норм качества высшего образования. Под 
результатами обучения понимаются наборы компетенций, включающие 
знания, понимание и навыки обучаемого. Внедрение компетентностного 
подхода требует изменения всей парадигмы высшего образования, в том 
числе изменения методов обучения, процедур и критериев оценки качества 
образования [3, с. 8].  

Изменения учебного процесса заключаются в том, что в прошлое 
должны отойти занятия, направленные на предоставление сугубо 
теоретического материала. Система интерактивного обучения отвечает 
новым целям и потребностям образования в целом. Активные формы 
обучения не только формируют знания, умения и навыки, но и личностные 
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особенности студентов, необходимые для достижения успеха в 
профессиональном сообществе. 

Преобразование системы контроля знаний студентов заключается в 
минимизации заданий, направленных на репродукцию материала, успешное 
воспроизведение которого возможно путем зазубривания конспектов лекций 
и учебных пособий. Вопросы творческого характера дадут возможность 
проверять качество сформированных компетенций. 

Мобильность профессорско-преподавательского состава связана с 
деятельностью преподавателей. Разработка занятий в рамках 
компетентностного подхода существенно отличается от традиционных 
лекционных и практических занятий. При разработке практических ситуаций 
следует учитывать такие аспекты: возможность самостоятельного поиска 
решения  студентами; близость процессов обучения к реальной жизненной 
ситуации; возможность у студентов общения с другими участниками; 
поддержка в процессе обучения чувства собственного достоинства, 
самоуважения. 

В качестве выводов можно отметить, что внедрение в практику 
вышеуказанных нововведений задает ориентацию научного и учебно-
воспитательного процесса в ВУЗе на формирование у студента высокого 
уровня практических умений и навыков, необходимых для эффективной 
экономической деятельности.  

Представители экономического сообщества, достигшие 
профессионально-статусных высот, по-разному исполняют свои роли в 
социальном процессе. Те из них, которые предопределяют форму, динамику, 
пространственно-векторную направленность социальной системы, относятся 
к экономической элите.  

Экономическая элита в условиях современного развития общества 
имеет сложную структуру, поскольку включает в себя разные вертикальные 
субэлиты.  

Структура экономической элиты представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура экономической элиты  
Министры Элита элиты 
Владельцы больших компаний 
Руководители и менеджеры частных и государственных 
компаний 
Руководители подразделов в компаниях 

Собственно 
элита 

Менеджеры руководящего звена 
Менеджеры среднего звена Масса элиты 
Работники экономических специализаций 
Выпускники экономического вуза 
Студенты экономического вуза 

Потенциальная 
элита 

Абитуриенты 
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Исходя из того, что первый этап подготовки экономической элиты 
автор связывает со средой абитуриентов, можно говорить, что начинать 
управлять процессом формирования элиты имеет смысл на этапе 
поступления субъектов в ВУЗ и активно реализовывать в течение всего 
учебного периода. 

Под управлением мы понимаем  целенаправленное воздействие на 
людей и объекты, осуществляемое с целью получения желаемых результатов. 
Под желаемым результатом имеется ввиду подготовка 
конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем 
профессиональной компетентности. 

Управление процессом формирования экономической элиты возможно 
на основе использования  двух методов: психологического тестирования и 
социологического анкетирования.  

Первый этап управления проходит на стадии поступления в ВУЗ. Для 
этого все абитуриенты проходят психологическое тестирование, а именно 
изучается их интеллектуальный профиль и особенности креативности 
личности. 

На данном этапе осуществляется прогностическое управление, 
направленное на выявление наиболее подходящих специальностей для того 
или иного интеллектуального профиля. Данный этап управления направлен 
на определение возможных траекторий развития профессиональной 
компетентности. 

На основании полученных данных абитуриентам рекомендуется 
поступление на факультеты, которые максимально соответствуют структуре 
познавательной сферы.  

Следующий этап управления имеет место в процессе всего обучения. 
Это – оценочное управление, сущность которого состоит в оценке 
соответствия/несоответствия профиля познавательной сферы ожиданиям, 
связанным с развитием профессиональной компетентности. Уровень 
профессиональной компетентности на данном этапе определяется исходя из 
академической успеваемости.  

На последнем этапе наблюдается управление, которое можно назвать  
обучающим. Сущность его состоит в оценке эффективности/ 
неэффективности образовательных преобразований, осуществляемых в 
контексте компетентностного подхода.  

Эффективность компететнтностного подхода изучается посредством 
установления обратной связи с потребителями образовательных услуг  (со 
студентами). Как активные участники учебного процесса студенты сообщают 
о своей удовлетворенности полученными знаниями и практическими 
умениями. 

Для получения достаточной информации о социальной реальности, 
динамике происходящих в вузе изменений необходимы специальный сбор и  
обработка сведений, наиболее полно отражающих изменения.  Эффективным 
способом решения этой задачи является организация мониторинга. Под 
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мониторингом понимается наблюдение за процессом обучения с целью 
выявления его соответствия желаемому результату. 

К целям любого мониторинга относят  своевременное прогнозирование 
и выявление негативных аспектов обучения, влияющих  на  качество или 
состояние экономических процессов, явлений; оценку эффективности 
осуществляемых мероприятий; информационное обеспечение управления и 
контроля. 

Социологический мониторинг представляет собой систему 
отслеживания происходящих в ВУЗе перемен на основе исследования и 
анализа массовых представлений о них. Его главная задача – получение 
новой и систематизированной социологической информации, причем не 
единовременно,  а  постоянно,  через  небольшие периоды. 

Анализ динамики происходящих изменений в оценке предложенных 
студентам параметров дает возможность говорить об уровне эффективности 
компетентностного подхода для формирования профессиональной 
компетентности экономической элиты. В данной статье автором 
рассмотрены два критерия профессиональной компетентности, а именно 
теоретическая и практическая подготовка в вузе. 

Автором изучалась динамика удовлетворенности теоретической и  
практической подготовкой у студентов экономических специальностей. 
Оценка проводилась по пятибальной шкале. 

Оценка теоретической подготовки в целом показала, что она на 
высоком уровне.  Динамика оценки теоретической подготовки представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка теоретической подготовки представителями экономической элиты 

Уровень оценивания Года 
исследований 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

2004 2,23 1,34 9,03 40,58 46,82 
2005 - 0,92 9,7 47,0 42,61 
2006 - - 9,09 43,99 46,92 
2007 - 2,0 8,19 45,18 48,63 
2008 0,21 2,01 10,96 47,49 39,27 
2009 1,3 1,4 10,57 45,46 41,28 

 
По пятибалльной шкале в 2004 году на «пять» уровень теоретической 

подготовки оценили 46,82% опрошенных студентов, на «четыре» – 40,58%, что в 
целом говорит о высокой положительной оценке теоретической подготовки 
87,4%. 

В 2005 году ее на «пять» оценили 42,61%, на «четыре» – 47%, что в целом 
говорит о положительной оценке теоретической подготовки 89,61%. 

В  2006 году оценку «пять» теоретическая подготовка получила у 46,92% 
студентов, «четыре» – у 43,99%, таким образом, положительная оценка 
теоретической подготовки составляет 90,91%. 
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В 2007 году теоретическую подготовку студенты оценили таким образом:  
на «пять» -- 48,63%, на «четыре» – 45,18%, в целом цифры говорят о 
положительной оценке теоретической подготовки на 91,81%. 

В 2008 году теоретическую подготовку студенты оценили таким образом:  
на «пять» – 39,27%, на «четыре» – 47,49%, в целом цифры говорят о 
положительной оценке теоретической подготовки на 86,76%. 

В 2009 году ее на «пять» оценили 41,28%, на «четыре» – 45,46%, в целом 
имеем  положительную оценку теоретической подготовки (86,74%). 

Обращает внимание позитивная динамика оценки теоретической 
подготовки до 2007 года. С 2008 года общий уровень удовлетворенности 
теоретической подготовкой снизился, в связи с тем что было сокращено 
количество часов, отведенных  на теоретическую работу. 

Оценка практической подготовки в целом показала, что она на среднем 
уровне.  Динамика оценки практической подготовки представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка практической подготовки представителями экономической элиты 

Уровень оценивания Года 
исследований 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

2004 7,44 12,51 32,81 38,56 8,68 
2005 4,06 14,48 37,31 34,53 9,62 
2006 3,16 12,48 32,01 39,53 11,64 
2007 3,19 11,33 32,33 44,41 13,02 
2008 5,99 14,83 33,52 35,08 10,59 
2009 8,1 15,11 29,82 33,77 12,68 
 
Практическая подготовка оценена выпускниками 2004 года следующим 

образом: 38,4% студентов оценили на «четыре», на «три» оценили 32,81%, на 
«два» 12,51%. 

В 2005 году ее доминирующей оценкой является «три» – 37,31%, на 
«четыре» оценили 34,53%, на «два» – 14,48%.  

Практическая подготовка оценена выпускниками 2006 года следующим 
образом: на «четыре» – 39,53%, на «три» – 32,01%, на «пять» – 11,62%. 

В 2007 году доминирующей является оценка «четыре» – 44,41%, на «три» 
практическую подготовку оценили 32,33%, на «пять» – 13,02%. 

Практическая подготовка оценена выпускниками 2008 года следующим 
образом: 35,08% студентов оценили на «четыре», на «три» оценили 33,52%, на 
«два» 14,84%. 

В 2009 году ее доминирующей оценкой является «четыре» – 33,77%, на 
«три» оценили 29,82%, на «пять» –  12,68%. 

Оценки «три», «четыре» и «два» практически не изменялись. 
Следовательно, необходимо усовершенствовать процесс обучения в вузе с целью 
получения более высоких результатов при оценке удовлетворенности 
практической подготовкой экономической элиты. 
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Как показывают исследования, удовлетворенность теоретической 
подготовкой у студентов существенно выше в сравнении с удовлетворенностью 
практической подготовкой. Результаты мониторинга предоставляют ценную 
информацию для выявления сильных и слабых сторон в организации учебного 
процесса, коррекции деятельности ВУЗа и для повышения качества обучения.  

Информация по результатам данного мониторинга необходима для 
управления процессом подготовки экономической элиты. Управление процессом 
формирования экономической элиты заключается в коррекции деятельности 
преподавателя, в организации учебного процесса, в определении векторов 
повышения квалификации преподавателей и студентов.  

В статье  получил дальнейшее развитие анализ механизмов управления 
процессом формирования экономической элиты, систематизированы 
представления о компетентностном подходе в образовании. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 
СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ 

 
У статті розглядаються підходи Дж. Рітцера, Е. Гіденса та У. Бека 

до інтерпретації природи ризиків у сучасному суспільстві. Особлива увага 
приділена можливостям соціально-управлінського аналізу ризиків. 

Ключові слова: ризик, небезпека, суспільство ризику, експертне 
знання, соціально-управлінський аналіз. 

В статье рассматриваются подходы Дж. Ритцера, Э. Гидденса и 
У. Бека к  интерпретации природы рисков в современном обществе. Особое 
внимание уделено возможностям социально-управленческого анализа рисков. 

Ключевые слова: риск, опасность,  общество риска, экспертное 
знание, социально-управленческий анализ. 
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This article deals with the risk-theories of J. Ritzer, A. Giddens, U. Beck. 
Special attention is attached to the methods of the risk-management, which are 
grounded on the policy analysis. 

Key-words: risk, danger, society of risk, expert knowledge, social-
administrative analysis. 

 
Трансформації, яких протягом останніх 30-40 років зазнала 

індустріальна цивілізація, виявилися настільки фундаментальними, що 
більшість відомих учених і соціальних мислителів говорять про початок 
нової доби в розвитку як західного суспільства, так і всього світу. І хоча досі 
тривають дискусії щодо її сутності і навіть назви (другий Модерн, пізній 
Модерн або Постмодерн), беззаперечним є той факт, що разом із 
суспільними змінами відбулася й зміна парадигм наукового теоретизування. 
Класичні теорії, які ґрунтувалися на презумпції зовнішньої каузальності, 
жорсткого детермінізму та лінійної еволюції, поступилися місцем 
концепціям, основаним на постнекласичній методології. Тези синергетиків і 
постструктуралістів про «смерть суб’єкта», про спонтанність і 
непередбаченість соціального розвитку спонукали наукову громадськість 
звернутися до проблем невизначеності як онтологічної основи ризиків 
сучасного суспільства. 

Феномен ризику є одним з головних об’єктів досліджень економістів, 
технологів, екологів. Але постання ризикології – науки про закономірності, 
принципи та інструментарій виявлення, оцінювання та управління ризиками 
– стало можливим завдяки інтеґральним соціологічним теоріям, які 
розглядають усі прояви життєдіяльності людини та соціуму крізь призму 
потенційної небезпеки та ризику. Наскільки такий тип соціологічної 
рефлексії виявився продуктивним, свідчать численні розвідки – від статей [5, 
7] до дисертаційних досліджень та монографій [4, 6, 8], – які останнім часом 
з’явилися в Україні та Росії. Проте варто зазначити, що головна увага в них 
приділена причинам, природі та класифікаціям ризиків. У той же час підходи 
західних соціологів до управління ризиками не знайшли адекватного 
висвітлення. 

Отже, наведена вище аргументація щодо актуальності обраної теми, а 
також невисокий ступінь її наукової розробленості спонукали нас звернутися 
до аналізу основних прийомів і технологій регулювання та управління 
ризиками, які запропонували такі відомі західні соціологи, як Джордж Рітцер, 
Ентоні Гіденс, Ульріх Бек, Майкл Меркхофер. Саме всебічне вивчення цього 
питання є метою пропонованої статті. Завдання розвідки полягають у тому, 
щоб:  

1) виявити ступінь розробленості порушеної проблеми;  
2) проаналізувати основні підходи щодо ґенерації ризиків, які склалися 

в сучасній західній соціології;  
3) визначити основні принципи і механізми регулювання та управління 

ризиками;  
4) окреслити перспективи вивчення запропонованої теми. 
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На сьгодні більшість учених погоджуються з тим, що ризики 
ґенеруються не тільки ірраціональними, але й раціональними діями людей. 
Вивчаючи сучасні соціальні практики повсякденності, Джордж Рітцер 
наголошує на посиленні в них формальної раціональності. Цю тезу він 
докладно обґрунтував у концепції макдоналізації суспільства. На думку 
вченого, одна з рис макдоналізації – контроль шляхом заміни людських 
технологій уніфікацією операцій – викликає феномен ірраціональної 
раціональності. Остання є причиною низької ефективності макдоналізованих 
систем, їхньої непередбаченості, негативного впливу на навколишнє 
середовище та дегуманізації соціуму і людини. 

Отже, тотально-раціональні структури стають головним джерелом 
безлічі соціальних ризиків, обсяг яких постійно збільшується. Разом з тим 
ризики компактизуються, стискаються у вигляді промислових технологій та 
експертного знання, стають більш зручними в користуванні, їхнє 
виробництво набагато спрощується. Крім того, соціальні ризики 
сайєнтизуються за внутрішньою структурою. Рітцер вважає, що боротьба з 
такими ризиками є доволі складною, оскільки в подоланні ірраціональної 
раціональності людство звертається до макдоналізованих процедур і 
технологій, які виступають одночасно засобом ґенерування нових, більш 
складних та небезпечних ризиків. 

Теза Дж. Рітцера про неефективність експертного знання як засобу 
попередження та управління ризиками знайшла докладне обґрунтування в 
роботі Е. Гіденса «Наслідки сучасності». Гіденс вказує на такі властивості 
ризиків Модерну, як визнання існування ризиків індивідами, перенасиченість 
сучасного суспільства знаннями про ризики та обмеженість експертного 
знання як засобу елімінування ризиків [1, с. 126]. 

Учений вважає, що факт визнання пересічними громадянами наявності 
ризику в різноманітних формах людської діяльності є головною різницею 
між домодерновими та модерновими суспільствами. Поширення знань про 
ризики порушує проблему експертизи. Повсякденне знання сучасних 
середовищ ризику формує уявлення про обмеженість експертного знання. З 
одного боку, віра, яка підтримує довіру до експертних систем, передбачає 
розблокування неуцтва, неосвіченості людей, які спочатку підкорюються 
вимогам експертизи. З іншого боку, усвідомлення власного неуцтва 
послаблює віру частини населення в ефективність експертизи. Експерти 
часто приховують існування ризику або його справжню природу. Ситуація 
стає більш небезпечною, коли вони не можуть усвідомити та оцінити ступінь 
загроз. 

Єдиний вихід Е. Гіденс вбачає у феномені довіри. На його думку, ризик 
та довіра тісно пов’язані. Довіра існує як у контексті визнання того, що 
людська активність ризикогенна, так і в контексті трансформації внаслідок 
динамічності сучасних соціальних інститутів. Довіра є необхідною умовою 
мінімізації ризику, вона створює альтернативи в діях людини. Враховуючи 
те, що ризики створюють власні середовища, які впливають на велику 
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кількість осіб, Гіденс визначає безпеку в таких середовищах як специфічний 
набір мінімізованих небезпек. Суб’єктивне переживання безпеки в 
середовищі ризику ґрунтується на балансі між довірою та рівнем 
прийнятного ризику [1, с. 32-35]. 

На відміну від Дж. Рітцера та Е. Гіденса, які розглядають ризик як 
невід’ємну, але не єдину, рису Модерну, німецький соціолог У. Бек 
перетворив його на центральну категорію своєї теорії. Він вважає, що ризики 
не просто породжені індустріальним розвитком, а пов’язані з небезпекою 
сьогодення та майбутнього: «У суспільстві ризику минуле втрачає здатність 
визначати сьогодення. На його місце висувається майбутнє як щось 
неіснуюче… У суперечках про майбутнє ми маємо справу з «проектованою 
змінною»…, релевантність і значення якої збільшуються прямо пропорційно 
загрозі, яку вона містить, і тій обставині, що вона не піддається розрахунку» 
[3, с. 39]. 

Наголошуючи на глобальному характері сучасних ризиків, Ульріх Бек 
зазначає, що їхня регуляція та розподілення не залежать від волі та бажання 
людей. Відбувається саморегулювання ризиків на основі майнової ознаки 
споживачів, тобто «ризики, як і багатства, розподіляються за класовою 
схемою: багатства зосереджуються у верхніх прошарках, а ризики – у 
нижчих» [3, c. 40]. 

Бек не вважає науку та експертне знання засобом управління або 
уникання ризиків. Привілейоване становище експертів у суспільстві має 
негативні наслідки. Експерти перетворюються на еліту, яка третирує решту 
населення як алармістів, що підривають суспільний порядок. Поділ соціуму 
на експертів та «неосвічену масу» викликає у населення стійку реакцію 
недовіри до науки та технологічної сфери, оскільки експерти систематично 
приховують, перекручують інформацію про ризики, а також можуть 
ігнорувати запити та думку населення. Боротьба між політично 
заангажованими експертами ще більше ускладнює оцінку ризику та пошук 
адекватних рішень. 

Проте в суспільстві ризику наукова монополія на раціональність 
порушується. Наявність різноманітних груп інтересів підриває існування 
абсолютних авторитетів у сфері експертного знання про ризикогенні процеси 
і формує так званий соціальний раціоналізм, який ґрунтується на 
повсякденному досвіді, очікуваннях та оцінках. У. Бек переконаний, що 
протистояння наукового та соціального раціоналізму має закінчитися їхнім 
об’єднанням, оскільки «науковий раціоналізм без соціального пустий, а 
соціальний без наукового сліпий» [3, с. 33]. 

Соціальний раціоналізм є проявом більш широкого явища, яке Бек 
називає рефлексивністю. Рефлексивність, забезпечуючи свободу індивідів від 
впливу соціальних структур, поширюється на всі життєві орієнтації та 
цінності. З’являються нові тенденції в мисленні та поведінці людей. Вони все 
більше стурбовані проблемами попередження та мінімізації ризиків, 
починають самостійно збирати інформацію про них і ставлять під сумнів 
висновки офіційних експертів. Разом з тим рефлексивність сприяє 
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«вивільненню політики», коли політична діяльність, перестаючи бути 
прерогативою центрального уряду, зосереджується в руках різноманітних 
компаній, груп інтересів, окремих індивідів. Учений переконаний, що 
зазначені суб’єкти субполітики можуть бути більш рефлексивними та 
самокритичними, ніж владні установи, і здатні аналізувати безліч ризиків, а 
отже, і ефективніше їх попереджувати або керувати ними. Утім, зауважимо, 
що твердження Ульріха Бека про рефлексивність та субполітику як про 
засоби мінімізації ризиків має обмежену валідність, оскільки зазначені 
феномени існують лише в демократичних суспільствах. Як наслідок, 
відкритим залишається питання про управління ризиками в бідних 
недемократичних країнах, які зараз є головними жертвами ризиків Модерну. 

Альтернативою підходів Дж. Рітцера, Е. Гіденса та У. Бека щодо 
попередження та керування ризиками стали концепції соціально-
управлінського аналізу. Теорія ухвалення рішень та ризик-менеджмент, які 
сформувалися в рамках цієї парадигми, передбачають можливість вимірити 
ризик. Процес вимірювання ґрунтується на припущенні про прогнозування 
поведінки соціального суб’єкта, виходячи з його попередньої історії. 
Досліджуючи ризик з таких позицій, М. Меркхофер інтерпретує цей феномен 
у вигляді процесу ґенерації ризику, який має чотири складові: джерело 
ризику (небезпека), прояв небезпеки, ефекти прояву, оцінювання наслідків. 
Ці компоненти утворюють ланцюг ризику [2, с. 7]. 

Оцінювання латентного ризику спрямоване на зменшення 
невизначеності ситуації. В умовах, коли основою ухвалення рішення є 
ступінь ризику, необхідно враховувати інтереси учасників ситуації: 
виробників та споживачів ризику, а також регулювальних аґентств. Останні 
представлені державними установами та громадськими організаціями і є 
системою управління ризиком. Поєднавши ланцюг ризику та систему 
суб’єктів ризикогенної ситуації, Меркхофер запропонував власну модель 
аналізу ризику (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Модель аналізу ризику за М. Меркхофером [2, с. 10] 

 Небезпека Прояв Ефекти Оціню-
вання 

Центральна 
проблема 

Споживачі 
ризику 

– – – – Сприйняття 
ризику 

Виробники 
ризику – – – – 

Механізми 
виробництва 

ризику 
Регулювальні 

агентства – – – – Легітимація та 
захист від ризику 

 
Як бачимо, усі учасники ситуації ризику включені в етапи його 

ґенерування. Проблема сприйняття ризику споживачами полягає в тому, що 
вони часто не мають інформації для адекватної оцінки ризику й сприймають 
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це як даність. Складність та динаміка соціальних процесів збільшується, що 
дає пересічним громадянам підстави не довіряти експертам. Оскільки немає 
дій, вільних від ризику, то виробники ризику принципово не можуть 
передбачити, що ухвалені рішення запустять механізм ґенерації ризику. 
Регулювальні аґентства виступають посередниками між виробниками та 
споживачами ризиків. Вони розробляють нові закони щодо ризикогенних 
об’єктів і ситуацій, а також застосовують санкції за порушення наявних 
норм. 

М. Меркхофер пропонує два способи регулювання ризику. Перший 
полягає в модифікації кожного з елементів ланцюга ризику. Другий спосіб 
передбачає мінімізацію ризику через зміну поведінки людей шляхом 
заохочення вибору безпечних або нових альтернатив дії. Ця стратегія 
реалізується завдяки впровадженню обов’язкових імпліцитних стандартів і 
правил, які зменшують ризик, а також завдяки трансформації мотивації та 
поширенню інформації про ризик. 

Меркхофер наводить приклади, як зазначені способи можна 
застосувати на практиці. Так, у випадку забруднення води чи повітря 
планується, що: 

1) імпліцитні норми, направлені на вироблення правил регулювання 
виробництва, модифікують небезпеку через нові стандарти для емісії 
забруднення, прояви небезпеки – через плани евакуації населення, ефекти 
небезпеки – через накази власникам підприємств щодо якості продукції; 

2) трансформація мотивації шляхом ліцензій на викиди та страхування 
модифікує небезпеку через оподаткування залежно від обсягу викидів, прояви 
небезпеки – через заохочення громадських перевезень, а не користування 
власним авто, ефекти небезпеки – через пропонування населенню фільтрів; 

3) поширення інформації шляхом державних досліджень 
забруднювальних виробництв модифікує небезпеку через фінансування 
технологій контролю забруднень, прояви небезпеки – через попереджувальні 
написи на небезпечних об’єктах, ефекти небезпеки – через публікацію даних 
про забруднення [2, с. 15]. 

Ризикогенність соціального буття є одним з головних об’єктів сучасної 
наукової соціологічної рефлексії. Більшість учених вбачає джерело ризиків у 
самій людині та в породженому нею раціональному індустріальному 
суспільстві. При цьому ризики Модерну стають глобальними, роблячи 
проблематичним не тільки експертне знання, але й онтологічну безпеку 
людини. Пошук шляхів регулювання ризиків сприяв формуванню двох 
підходів у розв’язанні цієї проблеми – власне соціологічного (Дж. Рітцер, 
Е. Гіденс, У. Бек) та соціально-управлінського (М. Меркхофер, Р. Шефер). 
Соціологічна парадигма, зосереджуючись на походженні та змісті ризиків 
(особливо екологічних і соціальних), ґрунтується на алармізмі та спрямована 
на активізацію громадської думки. Навпаки, соціально-управлінський аналіз, 
прагматичний за своєю суттю, звертає увагу, насамперед, на калькуляцію 
економічних та політичних ризиків, а також на проблему сприйняття ризику. 
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Зауважимо, що цією публікацією дослідження порушеної проблеми не 
обмежується. Необхідно докладно визначити можливості кожного із 
зазначених підходів в управлінні конкретними видами ризиків у закритих та 
відкритих соціальних системах. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК 
СОЦІАЛЬНОГО  ЯВИЩА  

 
Статтю присвячено аналізу безробіття як одного з важливих 

соціально-економічних компонентів суспільного організму. Здійснено огляд 
базових теоретичних підходів до вивчення безробіття як соціального явища, 
розглянуто їх особливості та евристичні можливості щодо розробки нових 
принципів, форм, методів і механізмів управління вітчизняною сферою 
зайнятості.  

Ключові слова: безробіття, сфера зайнятості, життєдіяльності 
суспільства, ринок праці, державна політика зайнятості. 

Статья посвящена анализу безработицы как одного из важных 
социально-экономических компонентов общественного организма. 
Осуществлен обзор базовых теоретических подходов к изучению 
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безработицы как социального явления, рассмотрены их особенности и 
эвристические возможности в разработке новых принципов, форм, методов 
и механизмов управления отечественной сферой занятости. 

Ключевые слова: безработица, сфера занятости, жизнедеятельность 
общества, рынок труда, государственная политика занятости. 

The article is devoted to the analysis of the unemployment as important 
socio-economic component of public organism. Review of main theoretical 
approaches to the study of the unemployment as of the social phenomenon, their 
features and heuristic possibilities in development of new principles are 
considered, forms, methods and mechanisms of management by the domestic 
sphere of employment is carried out. 

Key-words: unemployment, sphere of employment, vital functions of society, 
labour-market, state policy of employment. 

 
Невід’ємною рисою будь-якої ринкової економіки є безробіття – 

тимчасова незайнятість економічно активного населення. У країні в умовах 
переходу до ринкової економіки безробіття спричинене багатьма факторами. 
В Україні масове безробіття породжується трансформаційною економічною 
кризою й має не циклічний, а, головним чином, структурний характер. Звідси 
витікає, що вихід із цієї кризи може бути лише наслідком глибоких 
структурних перетворень у системі державного управління сферою 
зайнятості. 

Трансформація соціально-економічних відносин в Україні 
супроводжується негативними наслідками в усіх сферах суспільного життя. 
Якісні зміни основних сфер суспільства вимагають розробки нових 
принципів, форм, методів і механізмів управлінської дії. Держава прагне 
розв’язати соціальні суперечності переважно адміністративно-
бюрократичними методами управління, що, у свою чергу, веде до зростання 
соціальної напруженості у суспільстві. 

Реалізація політики зайнятості на етапі ринкової трансформації 
спрямована на забезпечення продуктивної зайнятості та попередження 
стрімкого зростання безробіття шляхом включення в дію ринкових 
механізмів, що сприяють встановленню динамічної рівноваги попиту та 
пропозиції робочої сили на ринку праці. Пріоритетного значення набувають 
заходи активної політики зайнятості – сприяння повній, продуктивній та 
вільно обраній зайнятості з метою стимулювання економічного зростання й 
розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та 
ліквідація безробіття. 

Процес формування конкурентного середовища на ринку праці в 
умовах перехідної економіки України може бути ефективним, лише якщо 
врахувати позитивний досвід застосування економічно розвиненими 
країнами активної політики зайнятості для підвищення рівня 
конкурентоспроможності незайнятого населення. Тому перехід України від 
економіки адміністративно-командного типу до ринкових відносин вимагає 
проведення економічних реформ у сфері зайнятості. Спираючись на світовий 
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досвід, необхідно виробити й закріпити в законодавчих актах основні 
принципи зайнятості. Актуальність цієї проблеми, таким чином, полягає у 
тому, що, всупереч переходу до інформаційного суспільства та ринкових 
відносин, сьогодні не спостерігаються зміни в управлінні вітчизняною 
системою зайнятості, а традиційно здійснюється помилковий курс на повну 
зайнятість. В основі такого курсу – максимальне забезпечення робочих місць 
навіть ціною падіння продуктивності праці і "заморожування" її оплати, що 
штучно знижує конкуренцію на регіональних ринках праці й не сприяє 
забезпеченню продуктивної зайнятості населення України. 

В умовах зростання соціальної напруженості в Україні реальна 
проблема полягає в суперечності між потребами працездатного населення в 
ефективних способах регулювання відносин у сфері соціально-трудової 
діяльності на ринку праці між основними її суб’єктами – роботодавцями, 
працівниками, органами державної влади та відсутністю (або не 
відпрацьованістю) відповідних механізмів у соціальній практиці. Як наукову 
проблему можна виділити наявну в Україні суперечність між потребою 
соціуму в оптимальних механізмах узгодження протилежних (інколи 
взаємовиключних) інтересів найбільш дистанцьованих одна від одної 
соціальних груп  "роботодавці" і "працівники" та чинною системою їх 
взаємодії, регуляція якої є одним з основних напрямів діяльності держави. 

Вивчають проблему становлення ринкової моделі соціально-трудових 
відносин, регулювання взаємодії її основних суб’єктів на ринку праці на 
пострадянському просторі  представники різних соціогуманітарних наук. В 
Україні дослідженням цієї проблеми займаються в Інституті соціології 
НАНУ, Центрі соціальних експертиз і прогнозів інституту соціології НАНУ, 
Науково-дослідному інституті соціально-трудових відносин Міністерства 
праці і соціальної політики, Координаційній раді Конфедерації роботодавців 
України,  науковці Академії праці і соціальних відносин, Інституту 
стратегічних досліджень та інших науково-дослідних установ. 

За змістом і характером досліджень соціально-трудової сфери можна 
виділити чотири напрями. Перший представлений аналізом зарубіжного 
досвіду (передусім американського і японського менеджменту в регулюванні 
трудових відносин) і визначенням можливостей його використання в умовах 
сучасної України. Другий пов'язаний з вивченням трудових відносин у сфері 
приватного бізнесу. Ці дослідження в основному базуються на вивченні 
статистичних матеріалів, збирання і аналіз яких здійснюється за різними 
методиками, розробленими в різні роки, тому виявити динаміку реальних 
процесів у трудовій сфері досить складно. Третій напрям представлений 
роботами, що узагальнюють результати емпіричних досліджень, які 
віддзеркалюють зміни у сфері праці. Четвертий присвячено аналізу 
взаємодії основних соціальних сил у цій сфері – роботодавців, найманих 
працівників і держави. Цей напрям охоплює різні аспекти становлення 
системи соціального партнерства в пострадянських країнах, особливості її 
функціонування і розвитку. 
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Аналізом безробіття займаються різні соціальні та економічні школи. 
Наведемо основні з них. Одне з найбільш ранніх пояснень представлено в 
праці Т. Мальтуса “Нарис про закон народонаселення”. Учений помітив, що 
безробіття викликають демографічні причини, у результаті яких темпи 
зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. 
Проте недолік цієї теорії полягає в тому, що вона не може пояснити 
виникнення безробіття у високорозвинутих країнах з низькою 
народжуваністю. Досить ретельно досліджував безробіття К. Маркс в 
“Капіталі”. Він підкреслював, що з технічним прогресом зростає маса і 
вартість засобів виробництва на одного працівника. Це призводить до 
відносного відставання попиту на працю від темпів накопичення капіталу, і в 
цьому криється причина безробіття. Таке трактування математично не зовсім 
коректне, оскільки якщо попит на робочу силу росте, то безробіття зникає, 
або хоча б "розчиняється", незважаючи на на те, що зростання капіталу 
відбувається ще більш високими темпами. К. Маркс допускав й інші 
причини, зокрема циклічність розвитку ринкового господарства.  

Виведення безробіття з циклічного розвитку економіки стало після 
К. Маркса стійкою традицією в економічній теорії. Якщо економіка 
розвивається циклічно, коли підйоми та спади змінюють одне одного, то 
наслідоком маємо вивільнення робочої сили й згортання виробництва, а отже 
–  збільшення армії безробітних [2, c. 10]. 

У розробці теорії безробіття значна заслуга належіть Дж. Кейнсу. Він 
представив логічну модель механізму, що розкручує економічну 
нестабільність та її інтеґральну складову – безробіття. Дж. Кейнс помітив, що 
зі зростанням національного господарства в розвинутому ринковому 
господарстві більшість населення витрачає не весь дохід, певна його частина 
перетворюється на заощадження. Щоб останні перетворилися в інвестиції, 
необхідно мати певний рівень так званого ефективного попиту, 
споживацького та інвестиційного. Падіння споживацького попиту зменшує 
інтерес вкладати капітал, і, як наслідок, падає попит на інвестиції. Під час 
падіння стимулів до інвестування виробництво не зростає і навіть може 
взагалі припинитися, що призводить до безробіття [3, c. 54]. 

Заслуговує на увагу трактування безробіття англійським економістом 
А. Пігу, який у своїй книзі “Теорія безробіття” (1923 р.) обґрунтував тезу про 
те, що на ринку праці діє недосконала конкуренція. Вона веде до завищення 
ціни праці. Тому підприємцю вигідніше заплатити високу заробітну платню 
кваліфікованому фахівцеві, здатному збільшити вартість випуску продукції. 
За рахунок високопродуктивної праці підприємець має нагоду скоротити 
робочий персонал. А. Пігу також обґрунтовував думку про те, що скорочення 
грошової заробітної платні здатне стимулювати процес безробіття. Але все ж 
таки ця теорія не може дати повного пояснення джерел безробіття. Та й 
статистика не підтверджує положення про те, що армія безробітних завжди 
поповнюється за рахунок працівників з порівняно низьким рівнем заробітної 
платні [7, с. 16-19].  



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 87 
 

Таким чином, мета цієї статті полягає у спробі концептуалізації 
безробіття як соціального явища, яка сприятиме розробці нових принципів, 
адекватних форм, методів і механізмів управлінської дії вітчизняною сферою 
зайнятості в умовах суспільних трансформацій. 

Явище безробіття, тобто відсутність або скорочення заробітку в 
частини населення, звернуло на себе увагу науковців лише в період 
формування та розвитку індустріального суспільства. Безробіття стає 
елементом соціальної реальності. Його як соціальне явище характеризують 
стійкі, повторювані (масові) й типові зв’язки та відносини соціальної 
дійсності. Безробіття відрізняється певними емпіричними ознаками, 
вивчення яких дозволяє зафіксувати закономірності й тенденції його 
розвитку.  

Проблема зайнятості населення стала однією з найгостріших 
соціальних проблем, з якими зіткнулося людство. Безробіття призводить не 
лише до зубожіння, але й до духовної, моральної деґрадації людей. Тому 
вирішення проблеми зайнятості населення стоїть у числі найважливіших, 
першочергових завдань у будь-якій цивілізованій країні. Це знайшло своє 
юридичне закріплення в 1948 році в "Декларації прав людини", де 
підкреслюється, що кожна людина має право на працю, вільний вибір роботи, 
справедливі й сприятливі умови праці та на захист від безробіття. 

Прийнято вважати, що безробіття – це своєрідна платня за ринок, 
витрати ринкової економіки. І, скоріш за все, так воно і є. Йдеться про те, 
щоб мінімізувати, значно понизити соціальні наслідки ринкового негативу, 
особливо у сфері реалізації права на працю як однієї з найважливіших 
складових людського життя. Наша країна, як і всі країни перехідної 
економіки, зіткнулася з проблемою зайнятості населення. Її вирішення 
вимагає як значних практичних зусиль, так і глибоких теоретичних 
опрацювань. 

Сфера зайнятості населення є одним з найважливіших соціально-
економічних компонентів суспільного організму, де здійснюється діяльність 
громадян, пов’язана з задоволенням особистих і суспільних потреб, і яка, 
зазвичай, дає їм прибуток в грошовій або іншій формі (Закон "Про зайнятість 
населення України") [4]. Її складові елементи й відносини глибоко 
інтеґровані до структури більшості інших компонентів суспільної системи. У 
результаті сфера зайнятості в кожний момент розвитку суспільства є такою, 
якою її формують соціально-демографічний, правовий, нормативний і деякі 
інші компоненти суспільного буття. 

У свою чергу, сфера зайнятості може служити дзеркалом, яке 
відображає стан розвитку як економіки та суспільства взагалі, так і їх 
окремих сеґментів. У соціальному плані вона активно впливає на формування 
в суспільстві певних моральних і психологічних настроїв [7,  c. 9]. 

Є різні причини існування безробіття. Основними з них економісти 
вважають структурні зрушення в економіці, які виражаються в тому, що 
впровадження нових технологій, устаткування призводить до скорочення 
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зайвої робочої сили; економічний спад або депресія, які змушують 
роботодавців знижувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі й трудових; 
зміни в демографічній структурі населення, зокрема зростання чисельності 
населення в працездатному віці збільшує попит на працю і, отже, зростає 
вірогідність безробіття. 

Виходячи з причин безробіття, можна назвати її основні форми. 
Фрикційне безробіття пов'язане з переміщенням людей з однієї роботи на 
іншу, з однієї місцевості в іншу. Причина цієї форми безробіття полягає в 
тому, що і люди, і робочі місця неоднорідні, і тому потрібен певний час для 
“взаємного пошуку”.  

Структурне безробіття пов'язане зі змінами в технологіях, а також з 
тим, що ринок товарів і послуг постійно змінюється: з'являються нові товари, 
які витісняють старі, що не користуються попитом. У зв'язку з цим 
підприємства переглядають структуру своїх ресурсів, зокрема ресурсів праці. 
Як правило, упровадження нових технологій веде або до звільнення частини 
робочої сили, або до перенавчання персоналу. 

 Сезонне безробіття пов'язане з неоднаковим обсягом виробництва 
деяких галузей у різні періоди, тобто в одні місяці попит на робочу силу в 
цих галузях зростає (і, отже, знижується безробіття), в інші – зменшується (а 
безробіття зростає). До галузей, для яких характерні сезонні коливання 
обсягів виробництва (а тому – і зайнятості) відносяться, перш за все, сільське 
господарство і будівництво. Циклічне безробіття пов'язане з недостатнім 
сукупним попитом на товари та послуги, який викликає зростання безробіття 
в тих галузях, де ці товари виробляються.  

Нарешті, існує приховане безробіття, яке характерне для вітчизняної 
економіки. Суть його в тому, що в умовах неповного використання ресурсів 
підприємства, викликаного економічною кризою, підприємства не 
звільняють працівників, а переводять їх або на скорочений режим робочого 
часу (неповний робочий тиждень або робочий день), або відправляють у 
вимушені неоплачені відпустки. Формально таких працівників не можна 
визнати безробітними, проте фактично вони є такими [1, с. 164-167]. 

Але зазначенні вище причини безробіття є загальними. В Україні 
масове безробіття породжується трансформаційною економічною кризою. 
Вона відображає глибокі суперечності умов переходу від командної 
економіки до ринкової і носить не циклічний, а передусім структурний 
характер. Звідси витікає, що вихід із цієї кризи може бути лише наслідком 
глибоких структурних перетворень. Проте стосовно сфери зайнятості 
обов'язково повинна зберігатися регулівна участь держави.  

Серед конкретних причин, що обумовлюють скорочення зайнятості 
працездатного  населення в Україні, можна визначити  основні. 

1) Характерною рисою радянської економіки була надмірна 
чисельність виробничого персоналу підприємств. Наявність зайвого 
персоналу гальмувала впровадження нової техніки,  перешкоджала 
зростанню продуктивності праці. З іншого боку, необхідність оплачувати 
зайвих працівників невиправдано завищувала витрати виробництва і, як 
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наслідок, ослаблювала конкурентоспроможність вітчизняних товарів, а 
наявність зайвої кількості робочих місць провокувала штучний дефіцит 
робочої сили.  

2)  Багато держпідприємств сприйняли лібералізацію цін як можливість 
їх безконтрольного підвищення, для того щоб не тільки покрити свої 
надмірні витрати, але й значно збільшити дохід (прибуток і зарплату). 
Спочатку це вдавалося. Проте такий стан не міг зберігатися довго. Незабаром 
безконтрольне зростання цін обернулося бумерангом багатократного 
дорожчання сировини, енергоносіїв і врешті-решт – кризою неплатежів за 
всіма технологічними  ланцюжками. Він уразив не тільки потенційних 
банкротів, але й багато підприємств,  продукція яких потрібна суспільству, 
навіть гостро необхідна, але споживачі не завжди мають можливість 
сплатити за неї.  

3) Ринкові реформи ведуть до успіху, якщо супроводжуються 
глибокою структурною перебудовою. Така перебудова охоплює не тільки 
мікроекономіку (реструктуризацію конкретних підприємств), але й 
макроекономіку: веде до концентрації ресурсів на розвитку лише 
перспективних галузей і, відповідно, до згортання тих галузей, продукція 
яких не користується попитом.  

4) Разом з наведеними вище загальними чинниками масового 
безробіття в умовах сучасної України діють і специфічні чинники. Маються 
на увазі розриви господарських зв'язків, що склалися між колишніми 
союзними республіками СРСР (нині  незалежними державами). Ці розриви 
різко погіршили стан підприємств і з матеріально-технічного  постачання, і зі 
збуту продукції, що знову-таки не може не живити безробіття [10, с. 135-
141].  

Незважаючи на об’єктивний характер безробіття, соціально-економічні 
втрати, які воно породжує, очевидні. По-перше, не виробляється частина 
товарів і не надаються певні послуги, чого не було б, якби людина 
працювала. По-друге, знижуються податкові надходження: працівник 
одержує дохід (заробітну платню), який оподатковується. По-третє, 
знижується рівень життя сім’ї безробітного, оскільки грошова допомога 
менша, ніж заробітна платня. По-четверте, погіршується психологічний стан 
безробітного, частішають конфлікти в сім’ї тощо. 

Оцінюючи безробіття як соціально-економічне явище, не можна 
однозначно стверджувати: добре це або погано. З погляду людини, що 
залишилася без роботи, це може виявитися трагедією. Проте з погляду 
економічної динаміки, це явище – об’єктивна необхідність. Інша справа, що 
держава повинна “амортизувати” негативні наслідки безробіття, а працівники 
повинні бути готовими до професійної і трудової мобільності задля 
отримання роботи [3, с. 200-202]. 

Всупереч переходу до ринкових відносин, традиційно здійснюється 
помилковий курс на повну зайнятість, який може привести до реставрації 
командно-адміністративної системи. В основі цього курсу – забезпечення 
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робочих місць навіть ціною падіння продуктивності праці і "заморожування" 
його оплати, що штучно знижує конкуренцію на регіональних ринках праці і 
не сприяє забезпеченню продуктивної зайнятості населення України. 

У ст. 1 Закону України "Про зайнятість населення" дається таке 
визначення: "Зайнятість  –  це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням 
особистих і суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій або іншій 
формі у вигляді заробітної платні, утримання, додаткової допомоги й виплати 
натурою" [4]. 

Зайнятість населення, що проживає на території України, 
забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-
економічної політики, спрямованої на задоволення потреб населення в 
добровільному виборі виду діяльності, стимулювання, створення нових 
робочих місць, розвиток підприємництва. Під визначенням зайнятості слід 
розуміти ступінь участі працездатного населення в суспільній праці. 

В Україні надзвичайно важливим є визначення того, хто може бути 
визнаний безробітним. Це визначення неоднакове в різних країнах, але його 
основою слугує визначення, вироблене Міжнародною організацією праці 
(МОП), згідно якого безробітні – "це люди, що не мають роботи, які готові 
приступити до роботи і шукають роботу протягом останніх чотирьох тижнів, 
або ті, хто вже влаштувався, але ще не приступив до роботи" [9, с. 118]. 

В Україні "безробітними визнаються працездатні громадяни 
працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або 
інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані в державній 
службі зайнятості, які шукають роботу, готові й здатні приступити до 
відповідної роботи" (ст. 2 Закону України "Про зайнятість населення") [4]. 

Для соціального захисту безробітних громадян в Україні функціонує 
Закон "Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття", що набув чинності 1 січня 2001 року. Цей закон визначає 
правові, фінансові й організаційні основи обов’язкового державного 
страхування на випадок безробіття [5]. 

Метою державної політики зайнятості відповідно до закону "Про 
зайнятість населення України" є забезпечення повної і продуктивної 
зайнятості всіх охочих працювати. При цьому повна зайнятість розглядається 
як надання всьому працездатному населенню реальних можливостей 
зайнятися суспільно-корисною працею. Продуктивною зайнятістю 
вважається така, що за обсягом, рівнем і структурою на кожному етапі 
розвитку забезпечує найефективніше використання виробничого й трудового 
потенціалу, розвиток особи працівника, його зацікавленість у результатах 
праці, підвищення добробуту всіх громадян на основі економічного 
зростання, збільшення та раціонального використання національного 
продукту. 

Сутнісні характеристики повної і продуктивної зайнятості як 
найважливішого елемента ринку праці, які інтеґраційно відображають його 
системоутворювальні зв’язки, дозволяють сформувати соціально-економічну 
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модель гнучкого, регульованого ринку праці в умовах соціально-орієнтованої 
ринкової економіки. 

Ця модель базується на сильних регулівних функціях держави в єдності 
з ринковими механізмами, має соціальну спрямованість, обґрунтовану 
систему прогнозування й планування процесів і використовування трудових 
ресурсів. 

Таким чином, ринок праці, що формується в Україні, зазнає на собі 
руйнівної дії комплексу чинників, пов'язаних з негативною динамікою 
розвитку економіки, відсутністю чітких пріоритетів і гальмуванням її 
структурної перебудови, витратами прийнятої моделі реформування 
власності методом сертифікатної приватизації, катастрофічним зносом і 
старінням виробничих фундацій, крайнім дисбалансом робочих місць і 
трудових ресурсів, наростанням нерегульованих переміщень робочої сили, 
зростанням природної текучості кадрів, кризовою ситуацією у фінансово-
кредитній і інвестиційній сферах, сфері доходів. Окрім відзначених 
соціально-економічних чинників, істотний вплив на ринок праці здійснює 
незадовільне використання природних ресурсів, збільшення негативних 
тенденцій у міґраційних і демографічних процесах [6, с. 7-8].  

Цілком зрозуміло, що перспектива подальшого формування соціально-
економічної сфери української держави значною мірою залежить від 
сучасних процесів, які відбуваються у світі. Ринок праці в умовах 
глобалізації має певні особливості, зумовлені новими якісними зрушеннями 
технологій, інформації, науки та інтелектуального базису суспільства. 
Перехід на інноваційну модель розвитку, що передбачає більш широке 
використання досягнень науково-технічної революції, наукових технологій 
на основі реалізації нових ідей, закономірно супроводжується підвищенням 
ролі людського капіталу, від якого значно залежить результативність 
виробничого потенціалу. 

У сучасних умовах відбувається ускладнення форм і зростання 
різновидів трудової діяльності, які супроводжуються переміщенням акцентів 
з реґламентованості й стандартизації, типового найму й підготовки 
працівників на надання вільного вибору форм і видів зайнятості, орієнтацію 
виробничого процесу на більшу диференціацію умов найму й розширення 
можливостей професійного зростання [8, с. 78-81]. 

Управління інститутом зайнятості вимагає вироблення системи заходів 
впливу на ринок праці в умовах безробіття, функціональної неграмотності 
великих груп населення, еміґрації елітної частини робочої сили, зміни 
критеріїв оцінки працівників у приватному секторі економіки.  Проблеми, 
пов’язані з переходом України до ринкової економіки, досить різноманітні. 
Серед них, з одного боку – істотна розбіжність між готовністю і бажанням 
значної частини працівників працювати в ринкових умовах, з іншого – їх 
слабка реальна підготовленість до функціонування в ринкових механізмах, 
зрівняльні форми розподілу, функціональна неграмотність, відсутність 
навичок жити в умовах негарантованої зайнятості тощо. Тому й необхідно 
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розробити нові принципи, форми, методи й механізми управлінської дії 
вітчизняною сферою зайнятості на підставі концептуалізації безробіття як 
соціального явища. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В 
УКРАЇНІ ТА РОСІЇ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 
У статті робиться  аналіз публікацій українських та російських 

дослідників, присвячених соціальному аудиту та соціальній відповідальності 
для складання повної картини реального стану та тенденцій поширення 
соціального аудиту в практиці сучасного суспільства. Зроблено висновок про 
суперечливість деяких теоретичних положень концепцій соціального аудиту 
та необхідність подальших розвідок у цьому напрямі. 

Ключові слова: соціальний аудит, соціальна відповідальність, види та 
сфери застосування соціального аудиту. 

В статье дается  анализ публикаций украинских и российских 
исследователей, посвященных социальному аудиту и социальной 
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ответственности для составления полной картины реального состояния и 
тенденций распространения социального аудита в практике современного 
общества. Сделан вывод о противоречивости некоторых теоретических 
положений концепций социального аудита и необходимости последующих 
исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: социальный аудит, социальная ответственность,  
виды и сферы применения социального аудита. 

In the article О.V. Mazuryk "Social audit: theory and practice of application 
in Ukraine and Russia (state-of-the-art review of literature)" the analysis of 
publications of the Ukrainian and Russian researchers devoted to the social audit 
and social responsibility for drafting of complete picture of the real state and 
tendencies of distribution of social audit in practice of modern society is given. A 
conclusion is done about contradiction of some theoretical positions of 
conceptions of social audit and necessity of subsequent researches in this 
direction. 

Key-words: social audit, social responsibility,  kinds and purviews social 
audit of. 

 
Соціальний аудит – досить нове явище в теорії та практиці сучасного 

суспільства. Широке застосування соціального аудиту в розвинених західних 
країнах, активне поширення його (насамперед через діяльність ТНК) в 
країнах, що розвиваються, актуалізують проведення науково-практичних 
досліджень у цьому напрямку на пострадянському просторі та, зокрема, в 
Україні. Колосальні можливості Інтернету дозволяють нам побачити ступінь 
поширеності соціального аудиту у світі, приклади практичного застосування 
його в різних сферах суспільного життя, різні підходи в трактовці та 
перспективи подальшого розвитку. Проте ці приклади практичного 
застосування соціального аудиту та навіть наукові публікації свідчать про 
відсутність теоретичного обґрунтування, особливо соціологічного, 
концептуальної єдності в підходах. Відсутність нормативно-правової бази 
соціального аудиту лише загострює це питання. Отже, наукова проблема 
полягає у відсутності єдиного теоретико-методологічного підходу до 
сутності та змісту соціального аудиту, сфер його застосування, об’єкт-
суб’єктних відносин всередині нього  тощо. 

Соціальний аудит як окремий науковий напрям виділився зі сфери 
дослідження соціально-трудових відносин недавно і розглядається 
переважно як конкретна технологія перевірки стану справ на окремому 
підприємстві для вирішення конкретних проблем або потенційних загроз. 
Причому перші публікації мали на меті ознайомлення суспільства, і в першу 
чергу представників бізнесу, з новими можливостями соціального аудиту, 
який поширювався в західних країнах, та носили скоріше рекомендаційний 
характер. З початком розробки цієї проблематики в рамках наукової 
діяльності Російської Академії праці і соціальних відносин розпочинається 
ера соціального аудиту на пострадянському просторі. З’являється низка 
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публікацій, в яких робиться спроба підвести теоретичну базу під практику 
застосування соціологічного аудиту. Серед них перш за все необхідно 
виділити дисертаційні роботи Ф.А. Алієва, Д.В. Рєзниченко, Е.О. Смирнова 
[1, 10, 11], ґрунтовні теоретичні статті А.І. Каптерева, В.Р. Мєшкова [4, 8]. 
Проте і в цих публікаціях ми не спостерігаємо єдиного концептуального 
підходу щодо сутності, структури, рівнів та сфер застосування соціального 
аудиту. 

Метою статті є спроба комплексного аналізу публікацій українських та 
російських дослідників, присвячених соціальному аудиту та соціальній 
відповідальності для складання повної картини реального стану та тенденцій 
поширення соціального аудиту в практиці сучасного суспільства. Як метод 
дослідження використовувався теоретичний аналіз літературних джерел. 

Аудит як самостійний вид професійної діяльності оформився в Новий 
час. Спочатку він застосовувався тільки для контролю фінансової та 
господарської діяльності й проводився державними чиновниками. Зміст, 
структура та функції цього поняття довгий час вирізнялися певною 
невизначеністю. Нині законодавство багатьох держав, у тому числі й 
України, кваліфікують аудит як вид підприємницької діяльності та 
пов’язують його, насамперед, з перевіркою фінансової діяльності 
підприємств. Соціальний аудит як інструмент соціальної відповідальності 
бізнесу з’явився наприкінці 40-х років минулого століття в США у зв’язку з 
початком регулярного проведення соціальних рейтинґів. 

У літературі радянського періоду проблема соціальної відповідальності 
підприємств не розглядалась принципово, оскільки це передбачалось само 
собою, а підприємницька діяльність була заборонена карним законодавством. 
Тому теоретичні оцінки з цієї проблематики мають тенденційну 
спрямованість і не можуть розглядатися як наукові висновки.  

Дослідження підприємницької поведінки та соціальної 
відповідальності бізнесу посіли важливе місце в суспільно-політичній 
літературі з початку 1990-х років. З’явилося багато публіцистичних та 
«інструктивних» видань, почали публікуватися переклади підручників з 
бізнесу, менеджменту та аудиту. Аудит перестає розумітися тільки як 
фінансовий, бухгалтерський, з’являються нові його види: аудит якості, аудит 
управління персоналом, аудит природних ресурсів та інші. Принципово 
новим явищем у сучасному ринковому господарстві стало виникнення і 
розвиток соціального аудиту. 

Сьогодні у фокусі уваги дослідників знаходяться теми взаємодії бізнесу 
та влади, корпоративної соціальної відповідальності, співвідношення 
соціальних та економічних чинників підвищення ефективності підприємств, 
розширення сфер застосування соціального аудиту та піднесення його до 
рівня міста, регіону. Центральне місце займає питання про те, що являє 
собою соціальна відповідальність бізнесу. 

Однією з найбільш показових та характерних науково-популярних 
(виділено нами) публікацій, в яких показуються переваги переходу бізнесу на 
рейки соціальної відповідальності, є стаття Є. Гонтмахера «Гарна репутація – 
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чинник, що підвищує капіталізацію компанії» [3]. Констатуючи дані 
соціологічних опитувань про низький рівень довіри суспільства до бізнесу, 
він пропонує низку соціальних програм та ініціатив, застосовуючи які, 
керівники підприємств зможуть не тільки вирішити проблеми з персоналом, 
але й підвищити ефективність виробництва та прибутки. Наводяться 
приклади застосування соціальних програм, спрямованих на членів родин, 
молодь, жінок з дітьми, пенсіонерів, спільне проведення дозвілля тощо, які 
демонструють позитивні результати. Більш детально розкриваються нові 
моделі соціальних програм щодо формування здорового способу життя 
персоналу компаній, освітні програми.  

Особлива увага приділяється питанню впровадження стандартних 
форм соціальної звітності. Її використання розглядається як показник зрілості 
цього бізнесу, його культури. Регулярна звітність про витрати на соціальні 
програми не просто покращує імідж компанії, але й підвищує інтерес до її 
акцій. Якщо підприємство переходить на соціальні стандарти звітності, це 
означає, що у нього все гаразд з фінансовими питаннями, з бухгалтерією. 
Структура соціальної звітності передбачає не тільки наявність чистих цифр, 
але й висновок із соціального аудиту, який враховує оцінки споживачів 
продукції, партнерів по бізнесу, місцевої влади, громадських організацій. 
Підкреслюється, що всі найбільші світові компанії перейшли на соціальну 
звітність. Щорічно видається відповідний рейтинґ 400 фірм. Російських 
(проте як і українських – О.М.) серед них поки що немає. 

Ще одна дуже важлива тема, яку піднімає Є. Гонтмахер, – це репутація, 
якість якої неабиякою мірою залежить від того, які соціальні програми 
впроваджуються, куди вкладаються гроші, кому надається допомога тощо. 
Якщо в компанії гарна репутація з огляду на прогресивну соціальну 
діяльність, то за інших рівних умов інвестор вибере саме її. Це світова 
стандартна практика, підтверджена десятиліттями. Автор наводить дані 
авторитетної аудиторської фірми Pricewaterhouse Coopers, що має величезний 
досвід у цій сфері. За її результатами, реалізація соціальних проектів, 
спрямованих на підвищення репутації, приводить до істотного збільшення 
ліквідності й капіталізації фірми.  

Якщо спробувати класифікувати всі публікації про соціальний аудит, їх 
можна умовно розбити на три групи. Перша група – це публікації теоретико-
методологічного характеру, в яких розкривається загальна характеристика і 
сутність аудиту, його об’єкт і предмет, нормативно-правове забезпечення, 
міжнародні та національні стандарти аудиту. Друга група публікацій 
присвячена соціальному аудиту різних сфер діяльності, різних рівнів та 
напрямків. Це найбільша за обсягом група. Третя, поки що нечисленна група, 
– це публікації з методики проведення соціального аудиту. 

До числа останніх публікацій першої групи можна віднести статтю 
директора Національного інституту соціального аудиту (м. Москва) 
В.Р. Мєшкова «Особливості російської моделі соціального аудиту» [8], в якій 
аудит розглядається як соціальна технологія системи управління соціально-



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 96 

економічними відносинами, розкривається його роль та місце в системі 
соціального управління, цілі та завдання, предмет та об’єкт соціального 
аудиту. Аналізується стан соціального аудиту за кордоном. Надається 
характеристика ключових положень концепції російської моделі соціального 
аудиту, розробленої Академією праці та соціальних відносин. Розкривається 
механізм проведення соціального аудиту на рівні організації та регіону. 
Пропонуються конкретні заходи щодо створення організаційно-правової бази 
соціального аудиту. 

Ґрунтовний аналіз соціального аудиту ми знаходимо в статті 
А.І. Каптерева «Методологічне підґрунтя соціального аудиту» [4], де на базі 
системного підходу розглянуті об'єкти, види, джерела соціального аудиту як 
необхідний методологічний фундамент для проведення порівняльних 
досліджень практики соціального аудиту в різних країнах. На відміну від 
найбільш поширеної об’єктної класифікації  видів аудиту, автор пропонує 
системну класифікацію, що виділяється на різних підставах:  

а) об'єкт аудиту;  
б) процес аудиту;  
в) джерело аудиту;  
г) характер послуги аудиту;  
д) періодичність та ін. 
Виходячи з аналізу методологічних установок про взаємозв'язок 

простору-часу і виявленої динаміки інтелектуального простору, А.І. Каптерев 
вводить поняття «аудит соціального  простору організації», під яким 
розуміється комплексний аналіз постійно змінного в часі корпоративного 
фрагмента соціального простору, що виникає в процесі професійної 
діяльності. Комплексний характер такого процесу витікає з необхідності 
аналізувати єдність ресурсу, процесу й результату наступних структурних 
елементів організації:  

а) професійної діяльності;  
б) професійної комунікації;  
в) професійної свідомості;  
г) професійної культури.   
Необхідність не тільки одномоментної експертизи, але й постійного 

моніторинґу в соціальному аудиті організації визначається:  
а) динамікою об'єктів професійної діяльності, тобто виробництва, 

розподілу й обміну продуктів цієї діяльності;  
б) динамікою комунікації суб'єктів професійної діяльності;  
в) динамікою професійної свідомості, тобто зміною ставлення до руху 

першого і другого видів як усередині організації, так і поза нею;  
г) динамікою професійної культури, тобто зміною взаємодії предметної 

і латентної (прихованої у свідомості) професійної пам'яті.   
Основні ідеї статей А.І. Каптерева, В.Р. Мєшкова та інших 

представників Академії праці та соціальних відносин перекликаються з 
положеннями двох концептуальних видань: Концепції російської моделі 
соціального аудиту [5] та підручника «Соціальний аудит» під загальною 
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редакцією О.А. Шулуса та Ю.М. Попова [12], які також підготовлені 
співробітниками цієї установи і спираються на концепцію соціоекономіки та 
соціоекономічних відносин. В Україні, на жаль, існує тільки проект 
Концепції формування національної моделі соціального аудиту [6]. І хоча 
цей проект готувався на основі російської концепції, у ньому здійснена 
спроба подолання певної суперечності теоретичних положень, наприклад 
щодо принципів добровільності проведення та прозорості результатів 
соціального аудиту. 

Дещо інший погляд на соціальний аудит – через призму концепції  
корпоративної соціальної відповідальності – ми спостерігаємо в 
дисертаційній роботі Ф.А. Алієва «Соціальний аудит в контексті соціальної 
відповідальності великих російських корпорацій» [1]. У цій роботі основна 
увага сконцентрована навколо проблем соціальної відповідальності і аудиту 
великого російського бізнесу і на цій концептуальній основі розроблена 
методика проведення аудиторського обстеження соціальних відносин на 
рівні окремого підрозділу великих російських корпорацій. 

 Автор дисертації наполягає на тому, що поняття «корпоративної 
соціальної відповідальності», повинне відображати соціальну 
відповідальність не тільки приватного бізнесу, але й інших учасників 
корпоративної діяльності. У цьому контексті корпорація розглядається не 
тільки як організаційно-правова форма підприємництва, але переважно як 
певна соціальна спільнота людей. 

Виявлений причиново-наслідковий зв'язок між корпоративною 
соціальною відповідальністю і соціальним аудитом. Перехід до практики 
соціального аудиту, зрештою, відбувається за ініціативою приватного 
бізнесу, коли він починає усвідомлювати свою соціальну відповідальність 
перед своїми діловими та соціальними партнерами, перед суспільством у 
цілому. Констатовано, що рівень усвідомлення соціальної відповідальності 
визначає і форми соціального аудиту. В еволюції соціальної відповідальності 
і соціального аудиту виявляються загальні закономірності: відбувається 
перехід від простих форм корпоративної соціальної відповідальності і 
соціального аудиту до складніших. Систематичне аудиторське обстеження 
соціальних відносин, як правило, починається з рейтинґів і конкурсів, потім 
підіймається до рівня соціальної сертифікації. Нарешті, подальша еволюція 
корпоративної соціальної відповідальності веде до більш складних і зрілих 
форм соціального аудиту: зокрема до комплексного соціального аудиту, 
інтеґрованого в систему соціального партнерства, коли замовником 
соціального аудиту виступає не тільки власник або керівництво корпорації, 
але й інші зацікавлені сторони, які готові піти на соціальний компроміс. 

Автор висловлює думку: що сучасна корпоративна соціальна 
відповідальність може вважатися такою за умови, якщо приватний бізнес її 
усвідомлює не тільки у своїх відносинах з діловими партнерами, але й 
поводиться соціально відповідально до найнятих працівників, організаційних 
структур, що виражають їх інтерес, і до суспільства в цілому. Під цивільною 
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відповідальністю корпорації мається на увазі її відмова від несумлінних 
методів конкуренції, екологічний захист довкілля, сприяння формуванню 
позитивного іміджу корпорації за кордоном, здійснення реальних кроків, що 
допоможуть країні посісти належне місце в міжнародному розподілі праці. 

Обґрунтована необхідність формування міцної правової бази для 
подальшого розвитку корпоративної соціальної відповідальності і 
соціального аудиту. 

Одним з головних практичних надбань роботи Ф.А. Алієва є аналіз 
змісту «Соціального кодексу» ВАТ «Лукойл» – однієї з провідних російських 
корпорацій. На основі цього аналізу зроблений висновок про необхідність 
подібного типу документа для кожної російської великої корпорації, готової 
публічно зафіксувати конкретні соціальні зобов'язання як прояв своєї 
корпоративної соціальної відповідальності. Виявлені сильні й слабкі сторони 
соціальної політики корпорації, обґрунтована об'єктивна необхідність 
проведення аудиторського обстеження соціальних відносин у підрозділах 
великих корпорацій, починаючи з простих форм аудиту (внутрішній, 
частковий, спеціалізований), готуючи умови для більш складних і системних 
форм соціального обстеження. Розроблена і запропонована загальна 
методика проведення соціального аудиту на дочірніх підприємствах і у 
філіях великих російських корпорацій. У той же час сформульовані 
рекомендації щодо адаптації цієї методики до специфічних умов кожної 
бізнес-одиниці, з урахуванням її масштабів, виробничих функцій, складу 
персоналу, організаційних зв'язків з головною компанією тощо. 

Як ми вже зазначали, останнім часом з’являється все більше 
публікацій, які свідчать про поширення практики застосування соціального 
аудиту в інших сферах життєдіяльності суспільства [2, 7, 9, 10, 13]. Одним з 
таких прикладів розширення сфери застосування соціального аудиту є стаття 
К.Ю. Лакуніна «До питання про необхідність проведення медико-
соціального аудиту» [7]. Переймаючись виконанням Програми державних 
гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допомогою, автор 
звертає увагу органів управління охороною здоров'я і територіальних фондів 
обов'язкового медичного страхування на необхідність керуватися 
інформацією про здатність конкретної лікувально-профілактичної установи 
на цій території надавати конкретний вид первинної медико-соціальної, 
спеціалізованої і кваліфікованої допомоги обговореного обсягу й належної 
якості, і лише після цього переходити безпосередньо до сплати (покупки) 
медичних послуг. У разі формування державного замовлення на території 
подібне дослідження потенційних можливостей лікувально-профілактичної 
установи (або медико-соціальний аудит) повинне передувати формуванню 
замовлення.  

Головними суб'єктами, зацікавленими в проведенні медико-
соціального аудиту, на думку К.Ю. Лакуніна, є платники (покупці) медичної 
допомоги, однією з основних задач яких є раціональне управління 
фінансовими ресурсами. Одержуючи в результаті проведення аудиту 
інформацію про потенційні, а головне – реальні можливості лікувально-
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профілактичної установи надавати медичну допомогу певного обсягу й 
належної якості, органи управління охороною здоров'я і територіальні фонди 
обов'язкового медичного страхування можуть з більшою достовірністю 
здійснювати поточне планування витрат на фінансування лікувальних 
установ і розподіляти фінансові потоки між ними так, щоб досягати 
стовідсоткових, гарантованих результатів.  

Проведення такого "муніципального" аудиту здійснюється в межах 
однієї адміністративно-територіальної одиниці, що дозволяє оцінювати 
діяльність не тільки окремо взятої лікувально-профілактичної установи, але й 
систему муніципальної охорони здоров'я в цілому.  

Використовуючи медико-соціальний аудит, муніципальні органи 
управління охороною здоров'я одержують могутній інструмент реорганізації 
мережі лікувально-профілактичних установ, оснований на об'єктивній 
інформації. Це дозволяє не тільки виявити "сильні" та "слабкі" сторони 
медичної діяльності (клінічної служби), але й планувати організацію 
міжтериторіальної (екстериторіальної) медичної допомоги. Крім того, можна 
планувати реорганізацію мережі лікувально-профілактичних установ на цій 
території взагалі, і за потреби – пріоритетні напрями цього процесу.  

Ґрунтуючись на вищесказаному, автор розрізняє дві принципові форми 
медико-соціального аудиту: аудит лікувально-профілактичної установи й 
аудит адміністративної території, які включають наступні елементи: 

1) медико-соціальний аудит лікувально-профілактичної установи: 
– експертиза якості медичної допомоги; 
– аналіз основних показників діяльності лікувально-профілактичної 

установи; 
– аналіз процедури ліцензування видів медичної допомоги;  
2) медико-соціальний аудит адміністративної території: 
– аналіз соціально-економічного розвитку території; 
– аналіз демографічної ситуації; 
– аналіз якісних і фінансових показників діяльності лікувально-

профілактичних установ території; 
– експертиза якості медичної допомоги за лікувально-профілактичними 

установами та видами медичної допомоги; 
– аналіз потенціалу медичних кадрів території.  
Розвиваючи практичні аспекти реалізації теорії медико-соціального 

аудиту, автор вважає, що основними механізмами його проведення є 
експертиза і аналіз, а організовуватися й проводитися ці дослідження повинні 
або безпосередньо покупцями (платниками) медичної допомоги, або 
незалежними організаціями за їх дорученням.  

Зрозуміло, що деякі положення статті є дискутивними, проте 
заслуговує на увагу прагнення автора активно застосовувати новітні підходи 
(до яких ми відносимо й соціальний аудит) для вирішення нагальних потреб 
нашого суспільства. 
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Аналітичний огляд наукових публікацій вітчизняних та російських 
авторів свідчить не тільки про їх кількісне збільшення, але й про намагання 
знайти єдину теоретичну основу. Найбільш це вдається науковцям Академії 
праці та соціальних відносин, які розглядають соціальний аудит в рамках 
концепції соціоекономіки та соціоекономічних відносин. Проте певна 
суперечливість теоретичних положень цієї концепції та проекту концепції 
української моделі соціального аудиту, відсутність емпіричного 
підтвердження життєдайності їх принципів спонукають до подальших 
розвідок. Наступним кроком у цьому напрямку буде аналіз закордонних 
публікацій. 
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УДК 316.47 

Шульга В.В. 
 

ЗАИМОСВЯЗЬ СТРАХА И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

У статті розглядаються різні аспекти взаємозв'язку страхів 
співробітників і організації. Підкреслюється актуальність феномена страху 
в сучасному світі і необхідність пошуку культурних форм взаємодії з ним. 

Ключові слова: страх, феномен страху, духовний світ, соціальні 
трансформації, соціальні катастрофи. 

В статье рассматриваются различные аспекты взаимосвязи страхов 
сотрудников и организации. Подчеркивается актуальность феномена 
страха в современном мире и необходимость поиска культурных форм 
взаимодействия с ним. 

Ключевые слова: страх, феномен страха, духовный мир, социальные 
изменения, социальные катострофы. 

The different aspects of intercommunication of fears of employees and 
organization are examined in the article. Actuality of the phenomenon of fear in 
the modern world and necessity of search of cultural forms of co-operating is 
underlined with him. 

Key-words: fear, phenomenon of fear, spiritual world, social changes, social 
katostrofi. 

 
Страх – это чувство, охватывающее нас в ситуациях, с которыми, как 

мы считаем, «мы не можем или пока еще не можем справиться» [1]. В 
настоящее время существуют различные классификации страхов. Согласно 
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одной из них, все многообразие подобных эмоциональных переживаний 
можно разделить на три группы: биологические, социальные и 
экзистенциальные страхи [3, 6]. К первой группе относятся страхи, 
непосредственно связанные с угрозой жизни или здоровью человека, вторая 
представляет боязни и опасения за изменение своего социального статуса, 
третья группа страхов связана с глубинной человеческою сущностью, и 
характерна для всех людей вне зависимости от конкретных ситуаций. В 
течение жизни необратимо происходит постепенное уменьшение количества 
биологических страхов и замещение их на социальные, которые со временем 
выходят на первое место: сначала ребенок боится громких звуков, а затем, 
побывав в больнице, начинает бояться уколов и людей в белых халатах.  

Проблема страха как имманентной характеристики человеческого 
существования и неотъемлемого атрибута его внутреннего духовного мира 
восходит корнями к самым начальным попыткам осмысления людьми своего 
предназначения на земле. До З.Фрейда и других психологов, проблематика 
страха всецело разрабатывалась в рамках философии. Практически все 
философские школы и направления, так или иначе, рассматривали этот 
вопрос в рамках соответствующих мировоззренческих систем.  

С ХХ в. проблематика страха становится междисциплинарной [1, 5, 7]. 
Анализ специальной литературы показывает, что проблема страха весьма 
подробно исследована на психофизиологическом, социально-
психологическом и социально-философском уровне. Страх изучается в 
психологии, социальной психологии, психиатрии. Первые социологические 
работы, предметом которых являлся страх, появились в 20-х гг. ХХ века и 
связаны с именами С.Принса, Л.Карра, П.Сорокина. Введение категории 
«страх» в социологию было обусловлено исследованиями социальных 
изменений, а также изучением реальных и потенциальных катастроф и их 
отражением в массовом сознании. 

Социологический подход к исследованию страхов разрабатывается в 
рамках нескольких направлений, в каждом из которых страх определяется 
по-своему и имеет свои индикаторы. Первый из них связан с исследованием 
катастрофического сознания различных групп населения (Л.И.Гудков, 
С.Я.Матвеева, В.Э.Шляпентох, В.Н.Шубкин, В.А.Ядов) [5]. При этом 
катастрофическое сознание понимается как страх перед социально 
значимыми негативными событиями и процессами, оцениваемыми массовым 
сознанием как катастрофа. В рамках данного направления страх трактуется 
достаточно узко, как страх перед будущим, что, исходя из дефиниции страха, 
является достаточно спорным. Как социальный феномен, страх зависит, с 
одной стороны, от социальной системы, с другой стороны, сам оказывает на 
нее влияние. Типы и интенсивность проявления социальных страхов 
исторически изменяются и различаются в различных обществах и культурах. 

Страх является предметом исследования также в рамках социологии 
безопасности [6], предметом которой являются: во-первых, отношения, 
возникающие между людьми, имеющими разные цели, идеалы, ценности, 
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интересы; во-вторых, связи и факторы, влияющие на несоблюдение 
установленных правил, законов, регулирующих отношения между людьми; в 
третьих, осмысление взаимосвязи субъектов и объектов безопасности. Страх, 
согласно В.Н. Кузнецову, выступает в роли универсального тревожного 
индикатора в динамике социальных и культурных, экономических, 
техногенных, экологических изменений: он «сигналит» о возможных 
нежелательных последствиях при необходимости нарушить какие-либо 
общеизвестные правила, традиции, закономерности ради самых благих 
намерений.  Исходя из этого определения, страх, как реакция на реальную 
либо потенциальную угрозу, является основным индикатором социальной 
безопасности.  

При этом страх всегда следует рассматривать в двух аспектах: с одной 
стороны, он может стимулировать человеческую активность, с другой 
стороны, он может подавлять ее. Чувство страха сигнализирует о 
приближении опасности и помогает нам реагировать на нее, к тому же, это 
чувство «побуждает нас к действию и дает импульс к преодолению себя» 
(Riemann, 1997). Следовательно, страх является ресурсом для нашего 
развития и зрелости, но, поскольку он вызывает неприятные ощущения, мы 
склонны избегать и преодолевать это чувство. В культурном плане внешние 
проявления страха жестко табуированы, страх принято скрывать от 
окружающих, например, для некоторых культур проявление страха лицами 
мужского пола считается недостойным. Таким образом, внешние формы 
проявления страха могут быть, во-первых, социально нормированы, и, во-
вторых, подвержены произвольной маскировке. Следует попутно отметить 
еще одну проблему, связанную с социальными страхами, –  проблему 
адекватности их диагностики, поскольку самоотчеты испытуемых могут 
быть по вышеназванным причинам сознательно или неосознанно искажены. 
Вследствие этого все методы изучения страха, основанные на самоотчетах 
(например, вопросники и тесты), несмотря на достаточную внутреннюю 
валидность, могут давать смещенные и даже недостоверные данные. 

Страх неизбежно настигает нас, когда мы принимаемся за что-то новое, 
или же, когда мы сталкиваемся с чем-то до сих пор нам неизвестным, и 
современное общество дает много оснований для возникновения 
разнообразных страхов. Хотя высказывание Гераклита о том, что «постоянны 
только перемены», известно с 500 г. до н. э., тем не менее, разнообразие и 
возросшее количество переменных, присущих современному человечеству, 
неуклонно растет, современное общество все чаще определяется как 
общество постоянных изменений, нестабильности, риска и 
неопределенности. Свобода выбора человеком того или иного способа 
существования вселяет, как и любая свобода, страх. Питер Л. Бернстайл в 
предисловии к изданию на русском языке своей книги «Против богов: 
Укрощение риска», отмечает, что «наиболее характерной чертой нашего 
времени, отличающей его от тысячелетий далекого прошлого, являются 
настойчивые усилия установить контроль над факторами неопределенности и 
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риска» [1]. Современный гомо сапиенс настойчиво требует от общества 
большей защиты от опасностей, которые таит в себе действительность, 
лучшего социального регулирования, большего объема информации для 
принятия верных решений, большей защищенности от проявлений насилия, 
большей функциональности, «больше асфальта и бетона». В свою очередь, 
цивилизованное общество держит людей в строгости, вызывая у них еще 
более сильный страх, и подобные процессы происходят циклически. 

О страхе редко говорят открыто, но он всегда присутствует в нашей 
жизни и знаком с ним каждый.  

Страх во многих, если не во всех, организациях является неотъемлемой 
частью культуры управления,  несмотря на это, наука об управлении 
практически не рассматривает феномен страха в организациях. «Наука об 
управлении не учитывает чувство страха, которое может возникать у людей, 
а если учитывает, то лишь незначительно, как нечто само собой 
разумеющееся» (Broeckermann, 1989). Такое положение вещей связано с 
определенными методологическими и содержательными трудностями при 
рассмотрении этого феномена. 

Проявления культуры, в том числе и организационной, внешне 
ритуализированы, но существует и внутренняя сторона культуры, где все 
проявления наших эмоций строго контролируются, включая, конечно же, 
страх [4, с. 7]. Каждому, кто работает в организации, знаком страх: страх 
получить отказ, страх перед руководством, страх быть наказанным, страх 
потерять рабочее место или страх обесценивания собственной 
компетентности, страх не получить повышение или стать жертвой 
реорганизаций, страх допустить ошибку или показать свою слабость, страх 
перед осуждением или обратной связью, страх перед интригами или страх 
оказаться «за дверью». Такие страхи и, прежде всего их коллективное 
умалчивание, вынуждают сотрудников стремиться к достижению успеха, 
адаптироваться, приноравливаться к этой культуре. Именно такая 
ориентация сотрудников способствует существованию и развитию страхов. 
При этом, руководители игнорируют тему страха в организациях, хотя 
взаимосвязь страха и работы организаций несомненна: страх может 
провоцировать волнения в организации, а организации – их специфические 
функции или подразделения – могут провоцировать возникновение страха у 
сотрудников.  

Процессы, протекающие в психике человека и процессы, протекающие 
в организации, имеют между собой мало общего. Поэтому их отдельное 
описание разными науками: с одной стороны, психологией, а с другой 
стороны, социологией организации – является и логичным, и неизбежным. 
Человечество дифференцирует свои научные знания, распределяя их между 
различными отраслями, чтобы как можно более полно и детально познать 
существующую реальность, но в действительности, каждый конкретный 
жизненный акт для своего глубокого понимания требует подключения к его 
анализу множества наук, научные области «соприкасаются» при описании и 
объяснении различных реальных процессов и действий. Верно это и в случае 
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описания организационных действий людей, поскольку любое действие 
одновременно является и внутренним психическим переживанием человека и 
событием в жизни организации. Взаимосвязь страха и организации 
возникает, таким образом, посредством действий: страх управляет 
действиями организации, а действия организации внушают и одновременно 
помогают преодолеть страх. Подобное диалектическое единство, так 
несправедливо забытое сегодня современной научной общественностью, 
проявляется в самых разнообразных тенденциях. 

Во-первых, такая взаимосвязь может ослабнуть: человек испытывает 
страх, он преодолевает его, участвуя в жизни организации, и страх, таким 
образом, исчезает. Разумеется, изначально организации создавались не для 
того, чтобы способствовать изживанию страхов своих сотрудников. Прежде 
всего, они предназначены для реализации социальных и политико-
экономических интересов, но это не единственное, для чего они 
используются: как ни парадоксально, организации не всегда служат 
экономическим целям. Часто они являются инструментом не только 
достижения личных целей, но и (что не всегда осознается) средством 
преодоления чувства страха. Работник бессознательно рассчитывает на 
надежную защиту со стороны организации, при этом организация выступает 
своеобразным коконом: чтобы реализовать себя и быть защищенным, 
работник должен отдать себя во власть учреждения [7]. Предоставляя 
организациям свободу действий, выполняя существующие внутри нее 
требования и нормы, работник имеет права на защиту с ее стороны, на 
подтверждение статуса власти, а также исполнение ожиданий, связанных с 
карьерным ростом. 

Современные предприятия живут за счет подобных форм обязательств 
сотрудников. Они с магической силой притягивают людей, явно 
ориентированных на карьерный рост и достижение определенных успехов. 
Таким образом, возникает симбиоз отдельных людей и организаций, который 
в равной степени обеспечивает для обеих сторон «эликсир жизни» и создает 
необходимые условия для существования. Защита от индивидуального 
страха способствует развитию организаций (Ortmann, 1995). Организации в 
некоторой степени компенсируют тенденциозные невротические 
потребности сотрудников, помогают людям преодолеть чувство страха, 
используя возможности управлять другими и сосредотачивать власть в своих 
руках. Подобные глубинные бессознательные желания обусловлены 
определенными личностными характеристиками и чаще всего связаны с 
какими-либо фактами биографии, поэтому в действительности они никогда 
не могут быть удовлетворены окончательно, поскольку индивидуальные 
источники этих желаний не иссякают. Если изменение положения 
сотрудника в организации не предоставляет ему необходимой и достаточной 
для него защиты от страха, тогда он используют любые средства, чтобы 
вновь получить эти возможности. 
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Организации, которые требуют от своих сотрудников определенной 
лояльности, полной отдачи и идентификации с работой вплоть до постановки 
заданий самому себе, имеют для подобной эмоциональной позиции все 
необходимые и достаточные условия; например, учреждения образования 
[2,7]. В целом, вытеснение страха или его компенсация с помощью 
непрерывной работы с полной отдачей наблюдается чаще всего в 
профессиях, связанных с социальной сферой. Некоторые организации живут 
за счет такого вытеснения страха и большой нагрузки на своих сотрудников, 
но при этом для них всегда существует угроза быстрого изживания себя по 
причинам гиперидентификации и эксплуатации сотрудниками самих себя. 
Феномен выгорания (burnout) впервые был обнаружен именно в этих 
профессиях (Burisch, 1994). 

Во-вторых, такая взаимосвязь между организацией и страхом может 
закрепиться в стабильных отношениях и стать привычной. Люди 
подыскивают для себя организации, которые могли бы соответствовать их 
личным профессиональным перспективам и жизненным установкам. Они 
ощущают, что там они смогут удовлетворить свои желания и стремления и в 
то же время смогут соответствовать интересам и запросам организации. Это 
может быть потребность в определенном виде работ, влиянии или власти, 
потребность в признании или управлении, а также потребность в соблюдении 
субординации или отказе от большей ответственности. Распределение ролей 
в пределах одной организации предоставляет все возможности удобного 
включения сотрудника – таким образом, устанавливаются взаимовыгодные 
отношения. По некоторым признакам слишком сильное стремление к славе, 
власти и признанию, характерное для индустриальной культуры, в 
значительной степени стимулируется страхом. Это объясняет, с одной 
стороны, почему страх является запретной темой, а с другой стороны – 
причину сопротивления, возникающего при попытке приблизиться к этой 
теме. 

В-третьих, взаимосвязь может и усиливаться, что наблюдается в 
ситуациях жесткого контроля, когда один сотрудник контролирует работу 
другого и наоборот. Страх сотрудника быть обманутым другими  
детерминирует с его стороны жесткий контроль за действиями других. В то 
же время, такой жесткий контроль провоцирует страх контроля со стороны 
других сотрудников и стремление его избежать. Последнее, в свою очередь, 
усиливает его страх быть обманутым и стимулирует к формам еще более 
жесткого контроля – и так до бесконечности. Симптоматично, что 
организации, культура которых основана на традициях внушения страха, 
всегда привлекают определенный тип личностей, успешно делающих 
карьеру в такой организации, добивающихся в ней руководящих должностей 
и, в свою очередь, оказывающих значительное влияние на создание подобной 
культуры. Такое совпадение руководителей, внушающих страх, и 
организаций, привыкших к таким нормам и традициям управления, – одна из 
самых важных причин циклических процессов возникновения страха. Людей, 
которые не хотят мириться с подобным положением вещей, отстраняют или 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 107 
 

же их просто не привлекают к работе в данной организации. Таким образом, 
ликвидируются ситуации (удаляется прецедент), способный привести к 
возникновению конструктивных конфликтов, в результате чего культура 
организаций все более приобретает одиозные черты.  

Современные исследования социальных страхов и тревог населения 
показывают, что страхи переходят во всеобщее социальное явление. Такой 
переход детерминирован тем, что современное общество, в том числе и 
украинское, становится обществом тотальной неопределенности и риска, что 
обуславливает возникновение страхов на разных уровнях активности 
личности.  

Взаимосвязь между страхами сотрудников и работой организации 
несомненна и многопланова. Если мы считаем страх неотъемлемой 
составной частью изменений, обучения и развития персонала, тогда он 
должен неизменно присутствовать и учитываться при руководстве людьми.  

Отсутствие открытых культурных форм взаимодействия со страхом 
пронизывает всю нашу социальную действительность; проблему 
«оптимального управления страхом» необходимо рассматривается и 
анализировать детально с точки зрения уменьшения издержек в работе 
организаций и приобретения необходимых навыков преодоления этого 
чувства.   

Несмотря на то, что эта тема становится достаточно актуальной и 
начинает активно обсуждаться в новых работах, до настоящего времени 
проблема взаимосвязи страха и организации по-прежнему мало разработана. 
Это связано, прежде всего, с тем, что категориально-понятийный аппарат, 
необходимый для описания страхов и угроз, разработан не достаточно, 
методологические основы их изучения находятся в стадии становления: нет 
четких индикаторов страхов, не достаточно изучен механизм их 
возникновения и развития. 
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УДК 316.477          
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ПЛАНУВАННЯ І РОЗВИТОК КАР’ЄРИ В КОНТЕКСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 
У статті аналізуються проблеми, пов’язані з плануванням та 

розвитком кар’єри в організаційному просторі, визначаються основні шляхи 
подолання цих проблем.  

Ключові слова: кар’єра, планування кар’єри, кар’єрний розвиток. 
 В статье анализируются проблемы, связанные с планированием и 
развитием карьеры в организационном пространстве. Определяются 
основные пути решения этих проблем.   

Ключевые слова: карьера,  планирование карьеры, карьерное развитие. 
In the article problems are analyzed related to planning and development of 

career in organizational space. The basic ways of decision of these problems are 
determined.  

Key-words: career,  planning of career, quarry development. 
 
 Складність організації як соціальної системи проявляється як в 

функціях та координації діяльності, так і в ієрархічній її побудові. Ознаками 
ієрархічної будови системи є наявність двох підсистем – суб’єкта та об’єкта 
організаційного впливу, а також розподіл сфер діяльності та компетенції, 
рольовий розподіл функцій. Умовою виникнення організації є необхідність 
здійснення певної складної цілеспрямованої спільної діяльності. Існують 
різні типи організацій. Однак головне в організаціях – це наявність 
соціальної ієрархії, особливої системи розподілу ролей та статусів, складної 
мозаїки соціальних відносин, лідерство, престиж, санкції, норми, службова 
кар’єра [2, с. 406]. 

Саме розвиток кар’єри в організаційному просторі є темою сьогодення. 
Проблемна ситуація дослідження полягає в тому, що перехід до 
постіндустріального суспільства вимагає нових управлінських підходів до 
аналізу й розвитку кар’єрної політики організацій, але при цьому в науковій 
літературі та практиці управління не існує одностайної відповіді на це 
питання. У період змін, удосконалення та реконструкції організаційного 
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простору кар’єра, планування її відіграють велику роль; в організації кар’єра 
набуває значення не лише в грошовому еквіваленті, але й в еквіваленті 
соціального статусу. У цій статті досліджуються питання, пов’язані саме з 
розвитком кар’єри в організації: сучасні погляди на кар’єру, сучасний стан у 
плануванні кар’єри, політика кар’єрного розвитку, методи розвитку кар’єри, 
роль суб’єктів у процесі кар’єрного розвитку. 

Зі зміною політичної системи, підприємницького середовища, змінами 
в методах та формах управління не лише кар’єра, але й кар’єрний розвиток в 
контексті трансформаційних змін набули іншої специфіки. З’ясовується, що 
за вірного управління процесом кар’єрного розвитку, він може бути 
сприятливим для вирішення соціальних проблем.  

Метою статті є визначення специфіки планування та розвитку кар’єри в 
умовах соціальних трансформацій та в контексті організаційного простору.  

Вищезазначена мета дає змогу сформулювати наступні завдання статті:  
– проаналізувати сучасні погляди на кар’єру; 
– розглянути особливості планування кар’єри; 
– виявити особливості політики кар’єрного розвитку; 
– визначити роль суб’єктів в процесі кар’єрного розвитку. 
Під поняттям «кар’єра» традиційно розуміється поступ, сходинка в 

ієрархії. Для більш глибокого аналізу цього феномену слід врахувати 
соціальні трансформації,  які беруть початок з кінця ХХ століття, а саме: 

– розпад організаційних структур, які побудовані за класичною 
ієрархічною схемою та виникнення флексибільних структур,  

– необхідність застосування в організаційному просторі стратегічного 
менеджменту, 

– значний влив акредитації та сертифікації як у продуктивній галузі, 
так і в галузі людських ресурсів. Для майбутнього роботодавця сертифікат, 
який видала незалежна сертифікаційна комісія, означає набагато більше, ніж 
функція, яку в організації виконує працівник. 

З вищесказаного випливає, що на зміну функціональній компетенції 
приходить професійна компетентність. Цінність робочого місця оцінюється  
не лише за тим, яку фінансову винагороду роботодавцеві приносить 
працівник, який посідає це місце,  але й виходячи з потенціального внеску 
працівника в підвищення інтелектуального капіталу. Завдяки цьому можемо 
стверджувати, що кожне робоче місце має  певний кар’єрний (розвивальний) 
потенціал. Ідентифікація цього потенціалу створює ядро процесу розвитку 
кар’єри. Розвиток кар’єрного потенціалу можливий тільки за ефективного 
менеджменту. У цьому дослідженні під поняттям кар’єрний потенціал буде 
розумітися «набір усіх потенційних робочих місць, на яких може індивід 
працювати після цілковитого оволодіння навичками, необхідними для 
виконання завдань на окремому робочому місці без того, щоб змінювати свій 
рівень освіти та перекваліфіковуватися» [12, с. 93]. 

Найбільш доречним,на наш погляд, є визначенням поняття кар’єра, яке 
дає  Бєлоглавковка. Під кар’єрою вона розуміє  «дорогу життя, скоріше 
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професійну, на якій людина отримує нові здібності та реалізує особистий 
потенціал» [8, с. 102]. 

Виходячи з вищезазначеного, під кар’єрою ми розуміємо:  
1) швидке й успішне просування в галузі суспільно-політичної, 

наукової, виробничої, службової або будь-якої іншої діяльності;  
2) досягнення популярності або матеріальної вигоди за рахунок 

власних зусиль, максимального використання своїх можливостей, 
професійної майстерності та особистісних якостей» [5, с. 266]. 

Планування кар’єри – один з важливих напрямів роботи  з персоналом 
організації.  Кар’єра – це робота людини над собою протягом цілого життя; 
це процес, який дозволяє їй  бути конкурентоспроможною на ринку праці. 
При цьому просування є скоріше вторинним продуктом. Вертикальна 
соціальна мобільність не є ані метою, ані способом, але лише можливим 
результатом успішної кар’єри. Треба зазначити, що метою планування 
кар’єри не є досягнення окремої посади суб’єктом, а є його готовність 
керувати  цією посадою. У цьому процесі наявні дві незмінні ролі – 
працівник та організація.  

Для індивідуального процесу планування кар’єри треба спочатку 
з’ясувати головні моменти кар’єрної політики та стратегії. Базисом при 
становленні кар’єрної політики є організаційна стратегія, яка зафіксована в  
стратегічних цілях. Персональна стратегія  є інтеґральною частиною 
організаційної стратегії. Кар’єрна  політика як компонент організаційної 
стратегії передбачає: 

– яким способом організація буде забезпечувати свої професійні 
ресурси, виходячи з так званих інтерних чи екстерних ресурсів; 

– на базі яких критеріїв, у випадку інтерних інструментів, буде 
можливим кар’єрний розвиток; 

– якими методами буде забезпечуватись цей розвиток. 
Не існує загальноприйнятих рекомендацій, тому організація змушена 

для себе формувати власну політику, яка має враховувати  специфіку  
середовища, в якому працює організація. У разі, якщо організація побудує 
свою політику на інтерних інструментах, тоді вона,  згідно з Шульцем, має 
три можливі підходи розвитку кар’єрної політики [12, с. 34]: 

а) мультифункціональний підхід – передбачає підготовку всього 
персоналу організації до потенціальних потреб в майбутньому; 

б) континґентний підхід – спрямований на окремі обрані галузі, які  з 
високою вірогідністю задовольнять і альтернативні потреби (наприклад, 
комп’ютерні експерти реалізують також потребу в програмуванні); 

в) адресний підхід – розвиток організації проводиться лише на 
конкретно формульовані потреби. Наведені підходи значною мірою 
детерміновані й економічними можливостями організації та доходами, які 
організація від цього очікує.  

Кар’єрна політика має органічно враховувати як потреби індивіда, так і 
потреби організації. Підтвердженням цьому є факторна модель розвитку 
організації, яку розробив  П. Шенг. Вона включає в себе : 
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– системне передбачення; 
– системне мислення; 
– індивідуальну  майстерність; 
– ментальні моделі та командні тренінґи [11]. 
Ефективність кар’єрної політики залежить від рівня освіти персоналу.  

Отримання певних знань може йти трьома шляхами : 
а) в праці (on the job); 
б) разом з працею (along the job); 
в) поза працею (out of the job). 
Здобуття освіти працюючи надає найкращі можливості, оскільки 

зазвичай не вимагає досить високих вкладень та дочасного припинення 
роботи. Можливо виділити наступні методи та техніки інтеґрації освіти та 
кар’єрного розвитку: 

– коучинґ; 
– наставництво; 
– ротація; 
– розширення праці; 
– збагачення праці; 
– праця на проектах; 
– участь у групах якості. 
Важливим аспектом у процесі розвитку кар’єри є також визначення 

ролей суб’єктів. Працівник у контексті планування кар’єрного розвитку 
повинен: 

– знати свій кар’єрний (розвивальний) потенціал; 
– мати бажання розвивати свою кар’єру; 
– отримувати задоволення від кар’єри; 
– брати участь у формуванні плану кар’єрного розвитку та виконувати 

завдання, які з нього випливають; знати про можливості власної організації 
та організації-конкурента. 

Організація в процесі планування та розвитку кар’єри має 
забезпечувати: 

– інформування про можливості кар’єри; 
– надавати можливості професійного росту; 
– розробляти плани кар’єрного росту та контролювати стан їх 

виконання; 
– відпрацьовувати моделі кар’єрних шляхів; 
– аналізувати ринок праці та специфіку праці для індивідуальних 

робочих місць; 
– встановлювати прозору кар’єрну політику. 
Як уже було зазначено, кар’єрний розвиток є предметом умілого 

менеджменту. Він вимагає вироблення конкретних підходів та відповідного 
кадрового й організаційного забезпечення. Коли ми говоримо про вмілий 
менеджмент, йдеться, насамперед, про створення відповідної  кар’єрної 
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інфраструктури, організаційної культури та забезпечення відповідальної та 
ефективної роботи цілої системи.  

Як перспективні напрями визначеної проблематики можна назватити 
такі: показники та критерії кар’єрного росту, кадрова політика в різних типах 
організації. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ НАДАННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

У статті розглянуті основні підходи до визначення структури 
системи надання соціальних послуг, наводиться авторська точка зору щодо 
понять «соціальні послуги», «система надання соціальних послуг». 

Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, надання 
соціальних послуг, система соціальних послуг, соціальні служби. 

В статье рассмотрены основные подходы к определению структуры 
системы предоставления социальных услуг, предлагается авторская точка 
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зрения относительно понятий «социальные услуги», «система 
предоставления социальных услуг». 

Ключевые слова: социальная защита, социальные услуги, оказание 
социальных услуг, система социальных услуг, социальные службы. 

In the article is analyzed some determination of the system of grant of social 
services, the author point of view is offered in relation to concepts «social 
services», «system of grant of social services». 

Key-words: social defence, social services, providing of social services, 
system of social services, social services. 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства в результаті соціально-

економічних трансформацій спостерігається зростання кількості осіб, що 
потребують соціального захисту. Однією з форм соціального захисту 
громадян є організація соціального обслуговування та надання їм різних 
видів послуг в спеціально створених соціальних установах. Відповідно 
виникає необхідність збільшити кількість соціальних послуг та їх видів, 
підвищити ефективність їх надання, а також створити систему надання 
соціальних послуг, що відповідатиме сучасному станові суспільного 
розвитку та задовольнятиме потреби населення. Це приводить до 
необхідності теоретичного усвідомлення, узагальнення й систематизації 
наукових знань про національну систему надання соціальних послуг.  

Аналізу системи надання соціальних послуг (системи соціального 
обслуговування, системи соціальних служб) присвячені роботи таких авторів, 
як І.І. Мигович, Є.І. Холостова, Т.В. Семигіна, І.А. Євдокимова. Система 
соціального обслуговування розглядається як одна з підсистем або сектор 
соціальної сфери суспільства, сукупність організацій, що здійснюють 
соціальне обслуговування громадян, які потрапили у важку життєву 
ситуацію, а також органів управління ними [1, 4, 13]. Соціологічному аналізу 
соціальних послуг присвячені роботи  В.М. Ніколаєвського, І.Ю. Косулі, 
С.М. Вакуленко, Р.В. Шейко та ін. Окремі аспекти ефективності та якості 
надання соціальних послуг розглядаються в роботах українських та 
російських соціологів та економістів: М.В. Галкіна, С.А. Інкіжинова, 
К.П. Шишки, О.П. Гілети та ін. Так, О.П. Гілета розглядає особливості 
ефективності некомерційних організацій, які займаються вирішенням 
соціальних проблем, у тому числі й шляхом надання різних соціальних 
послуг незахищеним верствам населення [2].  

Мета статті – розглянути теоретико - прикладні аспекти визначення 
структури системи надання соціальних послуг в Україні. 

Соціальні послуги – це послуги в соціальній сфері, пов'язані із 
задоволенням потреб соціальних груп, окремих осіб, що займають різні 
позиції в суспільстві й беруть неоднакову участь у його функціонуванні та 
розвитку, унаслідок чого вони відрізняються за рівнем і якістю життя, 
джерелами і розмірами доходів, структурою споживання.  
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Аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних учених на зміст таких 
категорій, як «соціальний», «послуги», «соціальні послуги» [7] дозволяє 
виділити загальні і спеціальні соціальні послуги: загальні соціальні послуги – 
послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб усього населення 
(послуги охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту та 
деякі інші); спеціальні – послуги, спрямовані на задоволення потреб окремих 
соціально уразливих верств населення (послуги, що надаються особам з 
обмеженими можливостями, літнім людям і т.д.).  

Слід зазначити, що в роботах українських та російських соціологів 
передусім використовується  вузьке розуміння значення поняття «соціальні 
послуги» [1, 5, 13, 16]. Ми також будемо розглядати соціальні послуги як 
специфічну трудову діяльність (комплекс заходів), спрямовану на 
покращення або відновлення життєдіяльності, соціальної адаптації окремих 
індивідів (соціальних груп), що потрапили у важку життєву ситуацію і 
потребують сторонньої допомоги. Необхідність такого підходу до соціальних 
послуг викликана тим, що люди, займаючи різні позиції в конкретних 
суспільних структурах, можуть потрапити в складні соціально-економічні 
умови, соціально-психологічну ситуацію і, у зв'язку з цим, потребувати 
відповідної допомоги (у тому числі й у вигляді надання соціальних послуг).  

Надання соціальної послуги – це єдиний процес виробництва послуги; 
створення найбільш сприятливих умов для того, щоб клієнт міг 
користуватися нею; доведення послуги до споживача; персонального 
суб'єктивного споживання послуги. Послуги виробляються і споживаються в 
процесі взаємодії виконавців і споживачів послуг. Спеціалізований процес 
з'єднання виконавця послуг з конкретним споживачем (групою споживачів), 
цілеспрямоване надання споживачеві самої праці та її результатів виступає як 
«соціальне обслуговування» і є складовою частиною послуги.  

Специфіка соціальних послуг полягає в тому, що вони надаються не 
індивідуалізовано, а в рамках державних і недержавних соціальних служб, 
центрів та інших організаційних форм, які слід розглядати як систему.  

Для визначення структури системи надання соціальних послуг 
особливого значення набуває використання системного та структурно-
функціонального підходів. Системний підхід дозволяє будь-який 
неелементарний об’єкт розглядати і як єдине ціле, і як сукупність 
різнорідних об'єктів, об'єднаних для досягнення певного результату. З точки 
зору структурно-функціонального підходу, будь-який об’єкт розглядається 
як системно організована структурна цілісність, в якій кожен елемент має 
певне функціональне значення [14].  

У соціологічному словнику «соціальна система» розглядається як 
певна сукупність, множина взаємопов’язаних елементів, взаємодія яких 
утворює стійку цілісність, появу нових інтеґративних якостей та внутрішніх 
закономірностей, не притаманних компонентам, що утворюються окремо [12, 
с. 250-251].  

Соціальна система завжди є складно організованою, оскільки її 
структуру складають елементи, що якісно вирізняються своєю природою і 
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властивостями (безпосередньо індивіди, соціальні інститути та організації, 
соціальні відносини). Будь-яка соціальна система може бути представлена в 
трьох аспектах: як множина індивідів, як ієрархія соціальних позицій,  як 
сукупність соціальних норм і цінностей. Крім того, вона охоплює всі сфери 
суспільства (економічну, політичну, духовну), тому одні й ті самі елементи, 
залежно від обставин і потреб, можуть входити до різних підсистем [6]. 
Кожна система органічно пов’язана з системою більш широкого масштабу і з 
суспільством у цілому як макросистемою, зумовлюється нею, хоча й зберігає 
відносну самостійність. Розвиток системи ґрунтується на спонтанних змінах 
та цілеспрямованих впливах.  

Система надання соціальних послуг – це об'єкт, який одночасно 
розглядається і як єдине ціле, і як сукупність різнорідних об'єктів (органів, 
закладів, заходів, програм) та ресурсів, виділених з середовища на певний час 
з метою поліпшення життєдіяльності соціальних груп і окремих індивідів, що 
потрапили в складні життєві обставини. Управлінська діяльність може 
характеризуватися як атрибут системи, що перебуває на певному рівні 
розвитку. Основними інструментами, за допомогою яких центральні або 
місцеві органи державного управління впливають на формування системи 
надання соціальних послуг, є нормативно-правові, економічні, фінансові, 
соціально-психологічні, організаційно-технічні.  

Кожна установа соціального обслуговування є підсистемою системи 
надання соціальних послуг і складається, у свою чергу, з таких елементів, як 
обслуговуючий персонал, споживачі соціальних послуг, потенційні 
споживачі (що потенційно потребують соціальних послуг), методи надання 
послуг, зміст послуг та ін. При цьому система надання соціальних послуг є 
підсистемою соціального захисту населення.  

Автори навчального посібника «Вступ до соціальної роботи» 
підкреслюють, що система надання соціальних послуг характеризується 
динамікою функціонування (прогрес або регрес) соціальних служб, їх 
взаємодією з органами влади і населенням; формою організації надання 
соціальних послуг, процедурами, технологіями й функціями соціальних 
служб; фінансово-матеріальним забезпеченням; кадровим забезпеченням і 
рівнем професіоналізму персоналу;  наявністю нормативно-правового поля; 
ступенем ефективності соціальних послуг тощо [1]. 

Сутність системи в її статиці розкривається шляхом виявлення та 
усвідомлення структури, вираженої складом елементів із притаманними їм 
властивостями, а також сукупністю зв'язків і відносин між ними. Структура 
характеризує систему з боку сталості, якісної визначеності. Це важлива, але 
недостатня характеристика. Сутність системи в її динаміці розкривається 
через аналіз функцій кожного елемента та охоплення функціонування і 
тенденцій розвитку системи в цілому. Структура і функції – це невід'ємні 
елементи кожної системи, і тільки в їх єдності розкривається сутність 
останньої [14]. 
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О. Іванова та Т. Семигіна в науковому виданні «Соціальна робота в 
Україні: перші кроки» аналізують декілька підходів до визначення структури 
системи надання соціальних послуг [9, с. 112]. Так, за рівнем (масштабами) 
діяльності виділяють організації, що діють у міжнародному просторі 
(Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров’я, які 
мають представництва в Україні), на національному рівні (Українське 
товариство глухих, Українське товариство сліпих), регіональному, 
обласному, місцевому рівні (територіальні центри й відділення соціальної 
допомоги, районний відділ зайнятості населення). 

Окрім цього, діяльність системи надання соціальних послуг 
відбувається на різних організаційних рівнях [9]: 

– рівень створення політики та планування (Верховна Рада та місцеві 
Ради депутатів, Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів); 

– рівень забезпечення всебічності та широкого територіального 
охоплення механізмів для організації та формування служб (Міністерства та 
відомства); 

– рівень, на якому утворюють систему, управляють цією системою, 
працюють з колом проблем, а не окремим випадком (Державний центр 
зайнятості населення, Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді); 

– рівень, на якому мають справу з проблемою як з окремою ситуацією 
(окремі соціальні служби, організації, установи); 

– рівень, на якому перебувають служби, що мають справу з проблемою 
як вимогою (інформаційні, консультативні служби, відділи).  

Систему надання соціальних послуг також представляють у вигляді 
відомчої мережі [11]. Центральним органом виконавчої влади спеціальної 
компетенції є Міністерство праці і соціальної політики України, яке 
забезпечує реалізацію державної соціальної політики у сфері праці, 
зайнятості, соціального захисту, соціального страхування; координацію 
соціальної допомоги та обслуговування людей літнього віку, інвалідів, 
ветеранів війни та праці та інших вразливих груп. До сфери управління 
Мінпраці входять: Державний центр зайнятості та мережа регіональних і 
районних центрів зайнятості; територіальні інспекції охорони праці; мережа 
обласних, міських та районних управлінь праці та соціального захисту 
населення; санаторії для оздоровлення та лікування ветеранів війни і праці та 
інвалідів; реабілітаційні установи для інвалідів тощо.  

До системи органів виконавчої влади у сфері соціального захисту 
населення відносяться також [11]:  

– Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, яке 
забезпечує реалізацію державної молодіжної політики, політики у сфері 
фізкультури та спорту, координацію надання соціальних послуг дітям та 
молоді, сприяння ґендерній рівності. Підпорядковані структури: Державна 
соціальна служба сім’ї, дітей та молоді та мережа центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (центри соціально-психологічної реабілітації для 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями; соціальні гуртожитки для 
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дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціальні центри 
матері та дитини). 

– Міністерство охорони здоров’я – забезпечує реалізацію державної 
політики в сфері охорони здоров’я, координацію медичного обслуговування, 
охорони громадського здоров’я та підготовки кадрів для галузі. 
Підпорядковані структури: заклади охорони здоров’я (лікарняні, 
амбулаторно-поліклінічні заклади тощо); будинки дитини (для дітей до трьох 
років); центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх (лікування від 
наркоманії, токсикоманії, алкоголізму); хоспіси; центри профілактики та 
боротьби зі СНІДом. 

– Міністерство освіти і науки -  забезпечує реалізацію державної 
політики в сфері освіти та науки, координацію освітньої діяльності. 
Підпорядковані структури: територіальні управління освіти; освітні заклади 
різних видів акредитації; школи-інтернати для дітей-сиріт; спеціалізовані 
школи-інтернати (для дітей з різними видами захворювань та дітей, що 
мають складнощі в навчанні); школи соціальної реабілітації неповнолітніх; 
професійні училища соціальної реабілітації неповнолітніх. 

– Міністерство з питань надзвичайних ситуацій – забезпечує 
координацію роботи з надання допомоги потерпілим від аварій, катастроф, 
стихійного лиха тощо, в тому числі координацію частини 
«чорнобильських» соціальних програм. Підпорядковані структури: 
Територіальні управління з питань надзвичайних ситуацій. 

– Міністерство внутрішніх справ – забезпечує особисту безпеку 
громадян та правопорядку, бере участь у наданні соціальної та правової 
допомоги громадянам і т.д. Підпорядковані структури: кримінальна міліція 
у справах неповнолітніх; приймальники-розподільники для неповнолітніх. 

Наступний підхід до визначення структури системи надання 
соціальних послуг у вітчизняних і закордонних роботах визначається як 
«секторальний підхід», який виходить з того, що всі організації, які входять 
до системи, можна віднести до одного з трьох секторів [4]. Так, перший 
сектор – державний (органи державної влади на всіх рівнях, а також усі види 
державних і муніципальних (комунальних) підприємств і організацій). 
Другий сектор – комерційний (бізнес-сектор): недержавні прибуткові 
організації, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю 
щодо соціального обслуговування. Третій сектор – недержавний, 
некомерційний, неприбутковий, благодійний, сектор добровільної 
активності.  

Система державних соціальних закладів в Україні є основною і 
включає широку мережу стаціонарних (інтернатних) установ: будинків 
дитини, дитячих будинків-інтернатів, шкіл-інтернатів, будинків-інтернатів 
загального профілю, психоневрологічних інтернатів, геріатричних 
пансіонатів тощо, підпорядкованих різним відомствам. Так, в Україні діє 322 
будинки-інтернати, з них 55 дитячих, 150 психоневрологічних, 5 
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спеціальних, 78 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів 
та 34 пансіонати для ветеранів війни та праці (станом на 1.10.2009 р.) [8].  

Разом з тим у сучасній Україні розвивається система нестаціонарних 
закладів для надання соціальних послуг за місцем проживання; у 
реабілітаційних установах; в установах денного перебування; в установах 
тимчасового перебування; у територіальних  центрах соціального 
обслуговування людей похилого віку, людей з функціональними 
обмеженнями. Так, близько 2 млн. пенсіонерів, інвалідів, одиноких 
непрацездатних громадян за місцем їх проживання обслуговують 40 тис. 
соціальних працівників 743 територіальних центрів, які  надають 50 видів 
соціальних послуг (станом на 1.10.2009 р.). Це придбання медикаментів, 
продуктів харчування, приготування їжі, виклик лікаря, організація 
необхідних видів протезно-ортопедичної допомоги, проведення консультацій 
тощо [8].  

Крім державних, в Україні діє понад 20 тисяч громадських та інших 
недержавних організацій (НДО), які надають соціальні послуги або мають 
відношення до соціальної сфери. За формою недержавні організації, що 
діють у соціальній сфері, можуть бути зареєстровані як громадські 
організації, благодійні організації або благодійні фонди, кредитні спілки, 
релігійні організації, приватні організації (приватні школи, реабілітаційні 
майстерні). Найбільш типовими видами діяльності українських НДО є: 
захист прав та інтересів окремих соціальних груп, проведення тренінґів і 
консультацій, освіта і розповсюдження інформації для населення, вирішення 
соціальних проблем, освітня діяльність [9, 11, 15].  

Так, за результатами національних моніторинґових опитувань, 
проведених у 1992-2008 роках Інститутом соціології НАН України (N=1800) 
[3], у 2004 році довіру недержавним організаціям виказали 15,2% опитаних, у 
2006 році – 12,2%, а у 2008 році – 16,3%. При цьому частка людей, які зовсім 
не довіряють організаціям «третього сектору», знизилась з 27,3% у 2004 році 
до 19,3% у 2008 році. Варто звернути увагу, що індекс довіри українського 
населення (середній бал: шкала 1-5 балів) до недержавних організацій 
(благодійних фондів, громадських асоціацій та об’єднань) у 2004-2006 рр. 
залишався незмінним (2,4), але потім почав зростати й у 2008 році становив 
уже 2,6. Так, індекс довіри населення до недержавних організацій в 2008 році 
є вищим, ніж індекс довіри Верховній Раді (2,3), страховим компаніям (2,3), 
міліції (2,4), прокуратурі (2,4); і нижчим, ніж індекс довіри сім'ї і родичам 
(4,6), колегам (3,5), церкві (3,5).  

У той же час дуже цікаво порівняти індекс довіри українського 
населення до організацій трьох секторів громадянського суспільства. Індекс 
довіри керівникам державних підприємств у 2008 році становить 2,6 (у 2006 
році – 2,7); приватним підприємцям – у 2008 році становить 2,7 (у 2006 році – 
2,6); організаціям «третього сектору» – у 2008 році 2,6 (у 2006 році – 2,4). 
Тобто ми бачимо незначне зростання рівня довіри населення до приватного 
та недержавного сектора і зниження рівня довіри до державних інституцій та 
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закладів. Так, разом із зростанням недержавного сектору громадянського 
суспільства зростає і рівень довіри населення до недержавних організацій.  

Ефективність діяльності «третього сектора» полягає в тому, що ці 
організації, надаючи соціальні послуги, можуть використовувати такі 
ресурси, як волонтерську працю, ініціативність і активність членів 
організації, альтернативні матеріальні ресурси у вигляді пожертвувань, 
ґрантів, членських внесків, доходів від власної підприємницької діяльності 
тощо. Це дозволяє недержавним організаціям результативно працювати у 
сфері надання соціальних послуг; динамічно й гнучко реагувати на потреби 
громадян у певних соціальних послугах. Усе це свідчить про те, що 
організації «третього сектора» здатні взяти на себе функції надання 
соціальних послуг, перш за все, на місцевому рівні.  

Таким чином, структура системи надання соціальних послуг може 
характеризуватися як «по горизонталі», так і «по вертикалі». «Вертикальна» 
структура включає три рівні: макрорівень (національний) представлений 
центральними органами законодавчої і виконавчої влади, які визначають 
соціальну політику держави; мезорівень (регіональний) – представлений 
органами та організаціями соціального захисту й соціального обслуговування 
областей, міст, районів; мікрорівень (локальний) – представлений 
державними та комунальними спеціалізованими підприємствами, установами 
та закладами, а також недержавними організаціями, що надають соціальні 
послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги.  

Кожний рівень має «горизонтальну» структуру. Так, в Україні на 
національному рівні законодавчу і нормативну роль у системі надання 
соціальних послуг виконують Верховна Рада України, Президент України, 
Кабінет Міністрів України. На регіональному рівні в структурі всіх обласних 
державних адміністрацій є відділи, що займаються питаннями соціальної 
політики і соціального захисту населення. На локальному рівні структура 
державних та недержавних підприємств, установ та закладів соціального 
обслуговування включає ряд взаємозв'язаних компонентів: учасники процесу 
соціальної взаємодії; управлінські та контролівні органи; проблемна 
ситуація; мета надання соціальних послуг; соціальне обслуговування; 
ресурси, необхідні для задоволення потреб клієнтів; види, форми, методи 
надання послуг тощо.  

Систему надання соціальних послуг можна представити як об'єкт, який 
одночасно розглядається і як єдине ціле, і як сукупність різнорідних об'єктів 
та ресурсів, виділених з середовища на певний час з метою поліпшення 
життєдіяльності соціальних груп і окремих індивідів, що потрапили в складні 
життєві обставини. Специфічні риси системи надання соціальних послуг: 
цілісність, інтеґративність, ієрархічна складність, здатність ділитися на 
компоненти, наявність системоутворювальних зв'язків та функцій; 
включеність у систему соціального захисту населення. Система надання 
соціальних послуг включає: управлінський, організаційний, контролівний, 
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аналітико-результативний, цільовий, комунікативний та інші компоненти. 
Систематизація основних підходів до визначення структури системи надання 
соціальних послуг може бути корисною для визначенні критеріїв оцінки 
ефективності системи надання соціальних послуг в Україні. 
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Носіков О.М. 
 

ПРОФЕСІОНАЛИЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ 
УКРАЇНСКОМУСУСПІЛЬСТВІ 

  
Проблема професіоналізації в Україні, у першу чергу, – це проблема 

особистого та суспільного розвитку майбутнього фахівця як суб'єкта 
активізації соціального прогресу. Сучасний професіонал повинен бачити цю 
взаємодію у всьому розмаїтті численних соціальних зв'язків, щоб відповідати 
усім професійним вимогам. 

Ключові слова: професіоналізація, кваліфікація, мотивація, фахівець, 
статус, ринок праці. 

Проблема профессионализации в Украине, в первую очередь, – это 
проблема личного и общественного развития будущего специалиста как 
субъекта активизации социального прогресса. Современный профессионал 
должен видеть это взаимодействие во всем разнообразии  обширных 
социальных связей, чтобы соответствовать всем профессиональным 
требованиям.  

Ключевые слова: профессионализация, квалификация, мотивация, 
специалист, статус, рынок труда. 

  The problem of professional development in Ukrainian society is, first of 
all, the problem of personal and social progress of a future specialist as a subject 
of social progress activities. Up-to-date professional is to see his trade as a 
multitude of  wide social ties, to meet all the occupational demands, to maintain 
peculiar  tasks and to easily navigate in the sphere of his professional goals as 
well as be ready to solve under changing social circumstances.  

Key-words: qualification, motivation, specialist, status, labour-market. 
 

У сучасних умовах на ринку праці України гостро відчувається дефіцит 
кваліфікованих фахівців цілого ряду професій. Так, попит на деякі професії 
сфери ІТ-технологій (програмісти та професіонали, близькі до них) 
збільшився за останні 2 роки в 3,5-4 рази [5, с. 154].   Водночас,  ринок праці   
суттєво перевантажили випускники закладів вищої зі спеціальностями, які 
вважаються суспільно "престижними" (фахівці з юриспруденції, фінансів, 
менеджменту, економіки тощо). При цьому роботодавці оцінюють рівень 
підготовки цих категорій претендентів на працевлаштування, як досить 
низький, та такий, що не відповідає вимогам кадрових служб підприємств, 
фірм та інших ділових організацій [8, с. 113]. Виникає питання : “Чому 
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молодь, яка начебто свідомо обирає ту чи іншу “сучасну престижну” 
професію, не впевнена в подальшому своєму працевлаштуванні за фахом?”  

Однією з причин цієї проблеми, на нашу думку, є відсутність в 
українському суспільстві культури формування особистих професійних 
переваг для усвідомленої трудової діяльності, починаючи з дошкільного віку 
й надалі, протягом  усього життя. Саме на здійснення професійної діяльності 
людина витрачає більшу частину свого життя, а розвиток суспільства, 
значною мірою, залежить від здатності громадян виконувати професійні 
обов'язки. [2, с. 36]. Тому актуальною є проблема взаємозв'язку  особистості 
та її професії: роль і місце професії в житті кожної людини й суспільства в 
цілому, соціальна самореалізація та сенс життя через професійну діяльність 
особистості,  її ставлення до обраної професії. 

Вивчення професіоналізації знаходиться на межі кількох наукових 
проблем, вона тією чи іншою мірою розглядалася в рамках різних 
досліджень, насамперед  у працях, присвячених процесу професійного 
становлення (Р.А. Ануфрієва, А.О. Ручка, С.М. Стукало), професійного 
розвитку особистості (П.Ф. Анісімов, А.С. Чачко), дослідження структури 
професійних угруповань (Е.І. Суїменко, О.В. Симончук).Із проблематикою 
професіоналізації тісно переплітаються дослідження, які спрямовані на 
вивчення професійної самосвідомості («Я-професійне») (Є.І. Головаха, 
В.П. Чорноволенко). Концептуальні підходи до визначення структури 
професійної кваліфікації, проблем професійної освіти досліджуються 
представниками  як академічної (С.А. Макєєв), так і галузевої (С.В. Мельник) 
наук. Певною мірою проблему професіоналізації розглянуто в дослідженнях, 
присвячених питанням престижу професій (С.О. Войнович, 
В.П. Оссовський). Слід зазначити, що спеціальних досліджень, присвячених 
власне професіоналізації, відносно небагато. Виходячи з актуальності 
проблеми дослідження, її недостатньої розробленості, теоретичної й 
практичної суспільної значущості, була визначена тема дослідження, 
сформульована його мета. 

Мета цієї статті – виявити умови й фактори розвитку професіоналізації  
відповідно до сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку праці. 

Вивчення процесів розвитку українського суспільства в  період 
трансформації виявляє безліч проблем, які охоплюють основні сфери 
життєдіяльності людини: освіту, працю, дозвілля. Формуються якісно інші 
принципи організації життя й діяльності людей, на перший план виходять 
питання соціальної активності, гнучкості, здатності адаптуватися до швидкої 
мінливості умов соціального середовища. Структурні й функціональні 
суспільні зміни передбачають реальне розширення індивідуальних свобод 
особистості за умови забезпечення державою визначальної ролі в 
регулюванні відносин усіх соціальних партнерів.  

 Останнім часом за економічної стабілізації українського суспільства 
поступово заповнюється "вакуум" у сфері трудової мотивації, який був 
характерний для стану економічного й господарського життя українського 
суспільства на початку 90-х років минулого століття. На перше місце в 
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трудовій мотивації особистості в сучасній Україні виходить прагнення до 
професійного вдосконалювання й професійного зростання. Однією з 
найважливіших рушійних сил соціальної динаміки суспільства стає 
професіоналізм як складне, багатоаспектне явище, яке передбачає посилення 
соціальної активності особистості й збільшення ступеня її відповідальності 
як за власну долю, так і за підвищення ефективності соціально-економічних 
процесів у суспільстві.  

Носіями професій є професіонали. Проблема становлення професіонала 
– це, у першу чергу, проблема особистісного та соціального розвитку  
майбутнього фахівця як суб'єкта соціальної дії. Сучасний професіонал 
повинен бачити свою професію в усій сукупності її широких соціальних 
зв'язків, знати вимоги до неї, її представників, розуміти зміст й специфіку 
своєї професійної діяльності, орієнтуватися у колі професійних завдань і 
бути готовим вирішувати їх у мінливих соціальних умовах.  

Усі необхідні професійні знання, уміння і навички, норми поводження 
й ціннісні орієнтири, ідеали та внутрішні психологічні якості особистості 
формуються в процесі її професіоналізації.  Спробуємо дати визначення, що 
ж таке професіоналізація? На нашу думку, слід розглянути декілька аспектів 
цієї категорії. Соціологічне визначення професіоналізації полягає в 
сприйманні її як професійної реалізації. Професіоналізація розглядається як 
приналежність до певного професійного товариства, одна з форм 
самореалізації людини в ході її професійної діяльності. Тобто, 
професіоналізація в цьому випадку ототожнюється з самим  процесом 
професійної діяльності. Стратифікаційне визначення цієї категорії полягає в 
тому, що професіоналізація – це набуття соціального статусу через професію. 
У рамках цього визначення професіоналізація розуміється як "процес, за 
допомогою якого посада претендує на статус і, таким чином, винагороди й 
привілеї професії" [3, с. 104]. Соціально-економічне визначення цієї категорії 
можна навести й у такому вигляді: професіоналізація – це розвиток та 
реалізація людських трудових ресурсів  у ході трудової діяльності. У рамках 
цього підходу професіоналізація розуміється як умова розвитку людських 
трудових ресурсів, як процес включення (або виключення) індивіда щодо 
соціально-економічної практики через сферу професійної зайнятості.  

В основі професіоналізації лежить також протиріччя між рівнем 
професійного потенціалу працівника й характеристиками цього потенціалу, 
що вимагаються ринком праці. Таке протиріччя притаманне, наприклад, 
професіям сфери застосування PR-технологій. Як відомо, PR усе ще 
залишається малозрозумілою справою для більшості представників бізнесу, а 
засоби оцінки та вимірювання ефективності подібних послуг недостатньо 
визначеними [7, с. 191]. 

Професіоналізація особистості може протікати в різних формах. 
Наведемо їх : 

1. Професіоналізація, яка здійснюється об'єктивно, у силу залучення 
людини до соціальних процесів, пов'язаних із соціально-професійною 
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структурою суспільства, може бути визначена як формування професійних 
якостей. 

2. Професіоналізація, яка пов'язана із цілеспрямованою деяльністю 
держави в цілому або, у певних соціальних інститутах, із професійним 
розвитком та професійною підготовкою особистості, тобто професійним 
вихованням. 

3. Коли сама людина бере активну участь у засвоєнні професійних 
знань та цінностей, працює над удосконаленням умінь – можна говорити про 
професійнє самовиховання [9, с. 263]. 

Через свій соціальний характер, професіоналізація особистості 
здійснюється за допомогою діяльності певних суспільних структур і 
соціальних інститутів. Соціальними агентами професіоналізації є родина, 
загальноосвітні установи,  професійноосвітні заклади, соціальні організації і 
трудові колективи, держава в цілому. Загальнодержавний показник 
професіоналізації, на нашу думку, визначається рівнем професіоналізації 
молоді. За останні роки соціологи приділяють велику увагу дослідженням 
проблем молоді в цілому й студенства зокрема. Так, у межах науково-
дослідного проекту на тему: "Дослідження динаміки ціннісних та 
професіональних орієнтацій студентів технічного ВНЗ під час переходу до 
постіндустріального суспільства" (2005 р.), було проведено соціологічне 
опитування студентів НТУУ "Київський політехнічний інститут» (далі – 
НТУУ "КПІ" ) за квотною вибіркою. Чисельність опитаних склала 1 036 осіб. 
Відповідаючи на питання щодо мотивів навчання саме в цьому освітньому 
закладі, студенти відзначили наступне: 

– наявність у їхньому ВНЗ  спеціальності, яка їх цікавила (45,6%); 
– престиж та визнання ВНЗ в Україні (41,8%); 
– високий рівень знань (28,4%) . 
   Крім того, серед студентів НТУУ "КПІ" переважна більшість тією чи 

іншою мірою задоволені обраною спеціальністю – це 81,2% (сума "повністю 
задоволений" – 29,6% та "скоріше задоволений, ніж незадоволений" – 50,6%). 

   Тут слід зазначити, що НТУУ КПІ входить до четвірки найкращих 
ВНЗ України, випускники яких користуються попитом на ринку праці [10]. 
Але, як показало соціологічне дослідження, не завжди вища освіта за певною 
спеціальністю є свідомо визначеною складовою майбутньої професійної 
діяльності. Зупинимось більш детально на розгляді аспектів професійного 
виховання в студентський період. 

   Студентський вік визначається в дослідницькій літературі як пізня 
юність особистості – 17-25 років. “Навчання – це ваша робота”, – так іноді 
підкреслюють важливість сумлінного ставлення до процесу навчання 
студентів їхні викладачі. Чи справді це так?  На думку І.С. Кона, цей період у 
становленні особистості характеризується тим, що "провідною сферою 
діяльності стає праця, з якої випливає   диференціація професійних ролей... 
Освіта, яка триває і на цьому етапі розвитку, стає не загальною, а 
спеціальною, професійною, причому саме навчання у ВНЗ може у відомому 
сенсі розглядатись як вид трудової діяльності" [11, с. 44.].  
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  На нашу думку, сучасність вимагає подальшого поширення меж 
розгляду елементів навчання, необхідних майбутньому професіоналу. Для 
успішного виконання функцій суб'єкта професійних відносин індивід 
повинен не тільки оволодіти знаннями, навичками й уміннями в умовах 
професійного навчання, але й засвоїти культурну спадщину суспільства, 
зробити її надбанням свого внутрішнього світу. «Суспільство визначає 
форму професійної спеціалізації, якої навчаються. Завдання кожного індивіда 
– усвідомлено реалізувати свої соціально-професійні й духовні надбання в 
суспільстві. Завдання інститутів освіти – підготувати майбутнього фахівця до 
самореалізації за допомогою навчання його загальнолюдським цінностям, що 
розвинулися із ходом історичної еволюції суспільства" [11, с. 18.].  

Таким чином, ми підходимо до розгляду категорії “професійне 
виховання”. Метою професійного виховання є особистісний розвиток 
суб'єкта, формування професійних установок, мотивів, стосунків, ціннісних 
орієнтацій, які забезпечують безперервний розвиток, самоактуалізацію й 
повноцінну участь у професійному житті. Конкретизуючи цілі професійного 
виховання у ВНЗ, можна виділити наступні завдання для молоді, яка 
проходить тут певний етап професіоналізації. Це, насамперед: 

– адаптація першокурсників до середовища професійного навчального 
закладу; 

– створення умов для подальшої професіоналізації учнівської молоді, 
забезпечення її духовно-морального становлення; 

– надання допомоги у соціальному та професійному самовизначенні; 
– розвиток професійно важливих здатностей людини й социально-

значущих якостей; 
– сприяння пошуку свого місця у професійному світі після завершення 

освіти й формування конкурентноспроможності  випускників; 
– формування професійно-етичних норм поведінки; 
– освоєння особистістю об'єктивної системи професійних ролей; 
– становлення професійної культури майбутнього фахівця.  
   У сучасній дослідницькій літературі також представлено думку, 

згідно якої основною метою професійного виховання повинно бути 
забезпечення відповідності індивідуальних якостей особистості суспільним 
вимогам до професії. В основі цієї ідеї лежить сформульоване Т. Парсонсом 
положення про те, що результат професійної діяльності (її успішність і 
задоволеність нею) залежить від ступеня співвіднесеності індивідуальних 
якостей із вимогами до професії [12, с. 46]. Це положення в рамках різних 
теорій тлумачилося як відповідність спрямованості особистості об’єктивним 
характеристикам професії; індивідуальних особливостей особистості типам 
професій; прагнення особистості відповідати об'єктивним умовам 
професійної діяльності; відповідність особистих професійних мотивів 
соціальним вимогам до професії; типу особистості типу професійного 
середовища; професійних альтернатив очікуваному успіху і т.д.  
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Нова парадигма професійного виховання, обумовлена вимогами 
гуманізації професійних відносин, основана на затвердженні як  основної 
мети виховання та розвитку студентів активної життєвої й професійної 
позиції, здатності до творчості, зацікавленості й потребі в саморозвитку. 
"Сьогодні професійне виховання повинно бути сфокусоване на досягненні 
двох взаємозалежних цілей: успішності професійної соціалізації учнівської 
молоді в сучасних умовах  та саморозвитку людини як суб'єкта діяльності. 
Основним змістом професійного виховання, таким чином, стає забезпечення 
процесу соціалізації особистості професіонала і саморозвиток людини" [3, с. 
45]. Стосовно практичних аспектів професіоналізації може виникнути 
питання:  “Як з часом змінюється становище професіоналів на ринку праці?” 
Деякою мірою це демонструє динаміка навантаження не зайнятих трудовою 
діяльністю громадян на вільні робочі місця за деякими професійними 
групами в 1999-2007 рр. [6] (див. Таблицю 1).  

 Зважаючи на те, що попит на фахівців та робітників зазначених 
професійних груп із часом істотно не зменшився, ця таблиця показує 
тенденцію від хаотичності щодо професійного самовизначення  на піку 
суспільних трансформацій (1999 р.) – до відносної упорядкованості 
сучасного періоду (2007 р.). Дані таблиці також свідчать про необхідність 
більш активної політики держави на вітчизняному ринку праці. 

Таблиця 1. 
Рік Професіонали Фахівці Технічні 

службовці 
Кваліфіковані 

робітники з 
інструментом 

1999 20 34 125 13 
2000 15 24 76 8 
2001 8 14 43 4 
2002 5 10 25 3 
2003 4 8 20 2 
2004 3 6 12 2 
2005 3 5 9 2 
2006 3 4 8 2 
2007 2 4 6 1 

                                                                                                               
Відсутність (донедавна) пріоритетів у розвитку держави, економіки, 

видів економічної діяльності (галузей) і, як наслідок, коротко- і 
середньострокових прогнозів потреби у кваліфікованих кадрах у галузевому, 
регіональному та професійному розрізі [4, с. 18]. Отож, успішне закінчення 
навчального закладу й одержання відповідної спеціальності завершує 
первинну професіоналізацію суб'єкта та стає відправним пунктом  його 
вступу у сферу професійних відносин. У ході конкретної професійної 
діяльності відбувається вторинна професіоналізація особистості, становлення 
її професіоналізму.  Перетворення фахівця у професіонала відбувається, 
таким чином, у процесі професійної праці. Психологічним фактором 
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становлення професіоналізму є спрямованість особистості на 
вдосконалювання та творчість, соціальне  засвоєння широкого спектру норм, 
цінностей та орієнтацій, як професійних, так і загальнолюдських. Агентами 
вторинної професіоналізації є також трудові колективи ділових організацій, у 
яких працює суб'єкт. "Ділові організації – фірми й установи, які або 
виникають самі для комерційних цілей, або створюються більш широкими 
організаційними системами для вирішення окремих завдань. Членство у них 
забезпечує працівників засобами до існування. Основа внутрішнього 
регулювання – адміністративний розпорядок, принципи єдиновладдя, 
призначення, комерційної доцільності" [9, с. 283]. Провідні сучасні соціологи 
відзначають, що однією з суспільних функцій ділових організацій є функція 
соціалізації, що включає в себе інформаційну, освітню й виховну складові [9, 
с. 286]. Відзначимо також, що до функції соціалізації варто включити її 
професійну складову. Трудові колективи в цілому не вчать людину професії 
та не ставлять перед собою таке завдання (хоча можливий і подібний варіант, 
у тому випадку, якщо система закладів освіти не забезпечила особистість 
необхідними професійними навичками, що часто спостерігається у наш час). 
Але їх роль у справі становлення професіонала досить велика. Саме під 
впливом професійного середовища відбувається засвоєння моральної 
складової особистості професіонала, формування професійної моралі 
суб'єкта. Морально-психологічний клімат в організації істотно впливає на 
динаміку творчої активності суб'єкта, на спрямованість особистості до 
професійного зростання. Незважаючи на певний вплив, що роблять на 
професійне становлення людини його колеги і професійне оточення, 
основною формою професіоналізації на етапі самостійної трудової діяльності 
є самовиховання та професійне самовдосконалення. Успішність 
професіонального самовиховання залежить, головним чином, від активності 
особистості, її прагнення до досконалості, бажання досягти вершин у 
професійній майстерності. Роль суспільства та держави у професіоналізації 
особистості полягає у наступному: 

– забезпечення соціальних гарантій у сфері вільного вибору професії; 
– розвиток нових форм зайнятості  й  шляхів  самореалізації 

особистості в умовах соціокультурної динаміки суспільства; 
– досягнення збалансованості між професійними інтересами людини, її 

психофізіологічними особливостями та  можливостями ринку праці; 
– прогнозування професійної успішності в трудовій діяльності; 
– забезпечення відповідності між рівнем професіоналізму особистості 

та її соціальним статусом, а також гідним добробутом. 
Категорія "професіоналізація" потребує застосування до суспільства в 

цілому. Високий рівень розвитку сучасного суспільства, інтенсивність 
світових економічних, політичних і соціальних процесів, усе більше 
залучення до них України  сприяють динамічному розвитку суспільного 
розподілу праці і, як наслідок цього, змінам у професійній структурі 
сучасного українського суспільства. Збільшення кількості соціально-
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професійних груп, розвиток і зміцнення структурних зв'язків між ними, 
ускладнення змісту професійної праці, зростання вимог до якості 
професійної діяльності – усі ці процеси свідчать про професіоналізацію 
суспільства, інтенсивність якої залежить від конкретних історичних умов. 
Професійна самореалізація особистості відбувається в ході навчання  та 
активної трудової діяльності. Фактор вибору професії і "життя в професії" 
набуває особливого значення, оскільки він визначає інтереси, життєві 
орієнтації й спосіб життя людини. Розвиток професіоналізації українського 
суспільства на сучасному етапі його життя  неможливий без активної позиції 
держави як арбітра у відносинах між соціальними партнерами: 
професіоналами, роботодавцями та державою. Таким чином, саме від позиції 
держави залежить зростання ролі професіоналізації особистості, як  
найважливішого критерію соціальної стратифікації, чинника соціальної 
мобільності та соціокультурної динаміки українського суспільства.  
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Прохоренко Н.Є. 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІҐРАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗИ 

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

У статті розглянута проблема інтелектуальної міґрації, яка загрожує 
індивідуальній та національній безпеці: висхідне відставання України в 
технологічному розвитку, загроза "перенесення" за кордон інтелектуальної 
власності, проблема відтворення інтелектуальної еліти, – а також три 
підходи до регулювання проблем і загроз,  створюваних інтелектуальною 
міґрацією. 

 Ключові слова: інтелектуальна міґрація, «відплив інтелекту», 
національна безпека, інтелектуальна власність, наукові кадри, наукова 
еліта.  

В статье рассмотрена  проблема интеллектуальной миграции, 
которая является угрозой для индивидуальной и национальной безопасности: 
всевозрастающее отставание Украины в технологическом развитии, угроза 
«перенесения» за границу интеллектуальной собственности, проблема 
возрождения интеллектуальной элиты, – а также три подхода к 
регулированию проблем и угроз, создаваемых интеллектуальной миграцией.  

 Ключевые слова: интеллектуальная миграция, «утечка умов», 
национальная безопасность, интеллектуальная собственность, научные 
кадры, научная элита.  

In the article considered threat to three aspects of national safety: highly 
increasing lag of Ukraine in technological development, threat of "transference" 
for the border of intellectual property, the problem of recreation of intellectual 
elite; and also three approaches to adjusting of problems and threats which are 
created by intellectual migration. 

Key-words: intellectual migration, «sailed minds», national safety, 
intellectual property, brain-powers, scientific elite. 

 
Актуальність цієї статті обумовлена тим, що з посиленням 

міждержавної, глобальної інтеґрації та кооперації, все більш істотне місце 
посідає міжнародна міґрація. У рамках вивчення міґраційних потоків 
збільшується роль вивчення проблеми міґрації висококваліфікованих 
фахівців – так званого «відпливу інтелекту», що виник після Другої світової 
війни, – для країн Європи, а в останнє десятиліття XX століття  для країн 
Східної Європи, у тому числі й України. Фактично, виникло таке глобальне 
явище, як міждержавна інтелектуальна міґрація. Проблема полягає у тому, 
що інтелектуальна міґрація як глобальне явище є загрозою безпеці як 
індивідуальній, родинній, так і національній, оскільки також йдеться про 
інтелектуальну власність держави. 
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Формування й розвиток наукових уявлень про інтелектуальну міґрацію 
прийнято пов'язувати з іменами таких російських і українських учених, як 
О.О. Грудзінський, В.А. Іонцев, Л.І. Леденьова, І.О. Малаха, Є. Масленкова, 
Т.В. Наумова, В.М. Ніколаєвський, Я. Петрова, Є.В. Тюрюканова, 
І.Г. Ушкалов, Т.М. Юдіна та ін. Так, у своїх роботах О.О. Грудзінський 
розглядає можливість міждержавної кооперації без «відпливу інтелекту»; 
Л.І. Леденьова – відтік молодих спеціалістів та студентів, що навчаються за 
кордоном;  І.Г. Ушкалов та І.О. Малаха – особливості процесу 
інтелектуальної міґрації; В.М. Ніколаєвський – причини, фактори, наслідки 
та виклики «відпливу інтелекту» та ін.  

Метою статті є аналіз загрози безпеці, викликаний інтелектуальною 
міґрацією як окремих індивідів, так і нації в цілому, й основних підходів до її 
державного регулювання. 

Так, на сьогодні не існує загальноприйнятого визначення явища 
«відпливу інтелекту». Уперше така категорія міґрантів, як «інтелект», 
виникла в США в 1949 р., а саме поняття «відплив інтелекту» вперше було 
використане в 1962 р. у доповіді Британського королівського товариства для 
позначення еміґрації вчених, інженерів і техніків з Великобританії до США. 
Дослідники розходяться щодо того, яких же саме фахівців слід включати в 
категорію «інтелект», а також, які з видів міґрацій слід відносити до 
«відпливу інтелекту». Деякі включають в поняття «інтелект» середній 
технічний і медичний персонал, проте не відносять до них фахівців творчих 
професій [1]. Інші обмежують склад таких міґрантів лише науковими 
кадрами. Хтось, навпаки, визначає «відплив інтелекту» як міґрацію, у першу 
чергу, представників творчої інтелігенції, творців і носіїв духовних та 
культурних цінностей. Не існує також єдності у визначенні тривалості 
міґрації висококваліфікованих фахівців: так, деякі відносять до «відпливу 
інтелекту» лише безповоротну еміґрацію з метою отримання постійного 
місця проживання; інші дослідники вважають за необхідне врахування також 
міґрації на роботу за контрактами та навчанням [5, с. 141-142].  

У цій статті «відплив інтелекту» розглядатиметься як міґрація 
висококваліфікованих фахівців, тобто йдеться про наукові кадри, з метою 
отримання постійного місця проживання або роботи за контрактом.    

Безумовно, інтелектуальна міґрація – глобальний феномен. Більш того, 
багато її чинників, причин і умов, що діють у різних країнах виїзду, 
типологічно близькі, незважаючи на відмінності між цими країнами. У той 
же час, специфіка кожної країни, так само як і специфіка періоду, який 
переживає країна, відчутно впливають на відтік з неї вчених і фахівців. В 
обох випадках особливим чином розставляються акценти, і в результаті 
загрози якимось аспектам безпеки в цій країні, такі акценти стають 
актуальнішими, ніж у сусідній (або більш показовими, більш виявленими). 

Указуючи на загрози безпеці, джерелом яких є інтелектуальна міґрація, 
деякі вчені звертають увагу, в першу чергу, на втрачену користь, 
еквівалентну очікуваному внеску вченого в економіку і науку країни; витрати 
держави на навчання молодих фахівців, які залишаються не відшкодованими; 
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погіршення якості трудових ресурсів, збіднених відтоком; послаблення 
національного науково-технічного потенціалу, що створює додаткові 
перешкоди для інтеґрації країни, що втрачає своїх учених, у світову науково-
технічну спільноту. 

В Україні з усіх загроз, що створюються інтелектуальною міґрацією, 
мабуть, найвиразніше виявилися загрози трьом аспектам національної 
безпеки. Перш за все, слід звернути увагу на висхідне відставання України в 
технологічному розвитку. Однією з головних причин такого становища 
міжнародні експерти вважають скорочення інтелектуального потенціалу 
суспільства [2]. Також, хоча на сьогодні економічне зростання значно  
залежить від удосконалення інформаційних технологій, в Україні обсяг 
інвестицій, що був спрямований на їх розвиток, украй малий [2]. А оскільки в 
умовах економічної кризи неможливий активний імпорт передових 
технологій, ситуація в галузі науково-технологічного розвитку взагалі стала 
критичною. 

Слід підкреслити, що у виникненні цієї ситуації значну роль відіграють 
досить гострі протиріччя між різними рівнями безпеки: між макрорівнем 
національної технологічної безпеки й мікрорівнем індивідуальної безпеки 
людей, які розраховують захистити та розширити її за рахунок еміґрації. 
Причому утворюються як безпосередні, так і відкладені загрози. Перші 
локалізуються головним чином у галузі технологічної дисципліни, 
підривають безпеку виробництва, збої в якому можуть призвести до 
серйозних екологічних катастроф (наприклад, виробництва, зосереджені у 
закритих містах). Інші, накопичуючись поступово, здатні створити 
кумулятивний ефект загальної технологічної деґрадації, який відгукнеться в 
майбутньому вже не на одному, а на багатьох аспектах безпеки й неодмінно 
заявить про себе відразу як на рівні окремих спільнот і регіонів, так і в 
масштабах усієї держави [7, с. 26-30].  

До загроз власне технологічній безпеці безпосередньо приєднуються 
загрози іншим видам безпеки, які можуть виникнути внаслідок 
"перенесення" за кордон інтелектуальної власності. Таке "перенесення" може 
здійснюватися на індивідуальному рівні в результаті "відпливу інтелекту" 
[4]. У той же час не менш небезпечними виступають неконтрольовані 
контракти військових організацій. У цьому випадку  наяве протиріччя не 
лише між безпекою індивідів і військовою (оборонною) безпекою України, 
але й між короткостроковими економічними завданнями, які вирішуються 
відомствами, і довгостроковими цілями безпеки країни, а частково й 
міжнародного співтовариства. 

Будь-які оцінки втрат у цій галузі відсутні. У колишньому СРСР 4-5 
млн доларів, вкладені в захист досягнень і захист наукового потенціалу, 
приносили щорічно до 500 млн дол., навіть без вивозу будь-яких технологій 
[7, с. 25]. У пострадянській Україні практично не розроблена система такого 
захисту, окремі її елементи лише починають створюватися. Але цього 
недостатньо, потрібні додаткові заходи, і, розробляючи їх,  не завадило б 
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скористатися досвідом країн, що успішно захищають свою інтелектуальну 
власність. 

Ще більш яскраво й своєрідно загроза національній безпеці, 
спричинена еміґрацією, відбивається через проблему відтворення 
інтелектуальної еліти в цілому. До останнього часу проблема ефективного 
відтворення наукової еліти взагалі не ставилася. Лише недавно виникли 
зміни в системі суспільних цінностей, сенс яких полягає у визнанні 
елітарності суспільно значущим соціально-структурним явищем. Колишні 
формальні декларації про важливість наукової еліти змінилися глибшим 
розумінням її як однієї з основних рушійних сил соціального прогресу [6, с. 
15-16]. 

Але наявна в країні система підготовки й просування наукових кадрів 
не відповідає новим вимогам суспільства, що висуваються в ході переоцінки 
цінностей. Зокрема, чинні соціальні й психологічні механізми визначення 
статусу вчених  не включають особових ідентифікацій з такими невід'ємними 
характеристиками наукової еліти, як внесок у світову науку, науковий 
рейтинґ публікацій у престижних, у тому числі міжнародних, наукових 
виданнях, цитованість і т. ін. Але якщо при визначенні статусу вченого 
ігноруються найважливіші об'єктивні показники його успішної особистісної 
самореалізації, то й справжня безпека його гідності не може вважатися 
забезпеченою. І це залишається однією з причин виїзду людини з України в 
ту країну, де вона сподівається знайти визнання, адекватне її внеску в науку. 

Основною складовою проблеми відтворення наукової еліти в Україні є 
демографічна. У потоці інтелектуальних міґрантів висока питома вага 
молодих людей у віці, найбільш придатному для вступу до шлюбу та 
дітонародження. Як правило,  розраховуючи на виїзд, вони відкладають 
народження дітей. Це веде до зниження народжуваності, можливо, не дуже 
помітного на рівні всього населення, але відчутно позначуваного на 
відтворенні тієї соціально-професійної спільноти, до якої належать молоді 
міґранти. Однак справа не обмежується відкладеними народженнями. 
Оскільки значна доля висококваліфікованих фахівців назавжди або на 
тривалий термін залишиться за кордоном, діти, які в них народяться, після 
того як батьки зміцнять своє положення, теж не повернуться до України (у 
будь-якому разі, вірогідність цього досить велика) [2]. Буде порушений 
демографічний режим відтворення інтелектуального потенціалу й тим самим 
поставлена під загрозу соціальна безпека групи, що є його носієм, і 
суспільства в цілому. 

Дієвий захист безпеки самих учених, суспільства і держави може бути 
забезпечений лише за наявності гнучкої та ефективної системи регулювання 
інтелектуальної міґрації. За наявних у світовій практиці підходів до 
регулювання проблем інтелектуальної міґрації,  можна виділити три основні 
концепції державної політики в цій сфері. Це так звана концепція «активного 
регулювання», основна ідея якої полягає в принциповій можливості й 
доцільності державного регулювання інтелектуальної міждержавної міґрації 
за допомогою різних інструментів (правових, адміністративних, економічних 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 133 
 

та ін.). Ця концепція передбачає активне поєднання внутрішньодержавних і 
міжнародних правових актів, які регулюють, перш за все, програми 
повернення міґрантів [3, с. 324-325]. Дотримуються цієї концепції, головним 
чином, країни-донори, що несуть значні втрати від "відпливу інтелекту". 

В основі концепції «невтручання» лежить положення про принципову 
несумісність державного регулювання міґрації та еміґрації 
висококваліфікованих кадрів з невід'ємним правом людини на свободу 
переміщення у світі, який інтеґрується [3, с. 324-325]. Природно, що ця 
концепція популярна загалом у країнах-реципієнтах. 

Концепція «орієнтації на перспективу», базується на положенні про те, 
що проблеми регулювання інтелектуальної міґрації можуть бути вирішені 
лише в перспективі та на наднаціональному рівні при дотриманні інтересів 
особи і держави походження еміґранта. Це означає розробку таких 
міжнародних правових норм і законодавчих положень, які не вступають у 
протиріччя з загальноприйнятими державними нормами [3, с. 324-325]. 
Остання концепція органічно входить у більш широку концепцію нового 
світового порядку, яка націлює на інтеґрацію всіх видів життєдіяльності 
суспільств на наднаціональній основі, в рамках світової спільноти. У такому 
контексті інтернаціоналізація наукової діяльності розглядається як явище 
цілком закономірне і природне, що у своєму розвитку проходить шлях від 
початкового стану, який визначається реальними особливостями країн і їх 
взаємин, до ідеальної мети – максимізації міждержавної взаємодії з 
досягненням корисних ефектів для кожної країни і для всього світу. 

 Підсумовуючи, можна сказати, що інтелектуальна міґрація, як 
глобальне явище, є загрозою безпеці як індивідуальній, так і національній. В 
Україні з усіх загроз, що створюються інтелектуальною міґрацією, 
найвиразніше виявилися загрози трьом аспектам національної безпеки. Перш 
за все, йдеться про висхідне відставання України в технологічному розвитку. 
По-друге,  –  це загроза "перенесення" за кордон інтелектуальної власності. І 
по-третє, – це проблема відтворення інтелектуальної еліти в цілому й 
наукових шкіл зокрема. Виходячи з наявних у світовій практиці підходів до 
регулювання проблем і загроз інтелектуальній міграції, можна виділити три 
основні концепції державної політики в цій сфері: це так звана концепція 
«активного регулювання», концепція «невтручання» і  «орієнтації на 
перспективу».  

Щодо перспектив подальших розробок цього напряму – це можуть бути 
дослідження охорони інтелектуальної власності, ефективності державної 
політики у сфері інтелектуальної міґрації, а також дослідження, присвячені 
вивченню відтворення наукових еліт та шкіл на терені України.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 

 
Стаття присвячена одній з актуальних проблем формування 

соціальної відповідальності бізнесу в сучасному світі. Соціальну 
відповідальність автор розглядає з позиції соціологічного підходу як відносно 
самостійний вид відповідальності. 

Ключові слова: соціальне, відповідальність, соціальна 
відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу. 

Статья посвящена одной из актуальных проблем формирования 
социальной ответственности бизнеса в современном мире. Социальную 
ответственность автор рассматривает с позиции социологического 
подхода как относительно самостоятельный вид ответственности. 

Ключевые слова: социальное, ответственность, социальная 
ответственность, социальная ответственность бизнеса. 

The article is devoted to the actual one of issues of forming the social 
responsibility of the business in modern society. In the article social responsibility 
is examined as relatively independent type of responsibility within the framework 
of sociological approach. 

Key-words: social, responsibility, social responsibility, social responsibility 
of business. 
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В последние годы, а особенно с обострением финансово-
экономического кризиса в стране, возросла роль социальной политики 
компаний в решении социальных проблем, повышении уровня и качества 
жизни наемных работников. По прогнозам экспертов, в посткризисной 
ситуации возрастают требования к ответственному поведению бизнес-
структур. Уже сегодня входят в практику их социальные отчеты, 
отражающие направленность их деятельности, обращается внимание на 
решение социальных проблем, сохранение социального капитала от чего и 
зависит  процветание этих структур. 

По данным Всемирного банка, сегодня в индустриально развитых 
странах на долю физического капитала приходится около 16% 
национального богатства, природного капитала – 20%, а доля человеческого 
капитала составляет 64% [2]. Следует отметить, что само по себе 
экономическое развитие не гарантирует полноценного развития 
человеческих ресурсов, равно как и рынок сам по себе не способен 
ликвидировать бедность и создать массовое благоденствие. Необходимо 
добиваться такого положения, когда экономические цели и развитие 
человеческих ресурсов будут взаимно дополнять друг друга и тем самым 
усиливать процесс стабильного и устойчивого развития общества. Развитие 
бизнес-структур, основанное на гармонии экономических и социальных 
факторов, приведет к снижению нефинансовых рисков и сформирует 
репутацию социально ответственной организации, что становится все более 
существенным фактором рыночных отношений.  

актуальность данной проблемы подтверждается тем, что в 2007 году 
Международной ассоциацией стандартизации (ISOTMB) был разработан 
проект социальной ответственности (WC SR № 113, 2007-7-23; ISO/WD 
2600) [4]. В этом документе подчеркивается необходимость повышения 
уровня социальной ответственности бизнеса перед окружающей средой. 

Разработкой социологической категории ответственности занимались 
такие ученые, как А.И. Андрющенко, К. Буслов, В.П. Козырьков. Также 
внимание ученых акцентировалось на изучении проблем корпоративной 
социальной ответственности. Это работы Д.И. Акимова, С. Буко, А. Стижова, 
Л.М. Хижняк. На сегодняшний день актуализируются проблемы социальной 
ответственности бизнеса, изучением которых занимаются Е.Б. Боброва, 
М.И. Либоракина, В.В. Любинский, Л.В. Романова и др. 

Сегодня проблема социальной ответственности бизнеса (СОБ) 
рассматривается как одна из самых острых, от решения которой зависит не 
только уровень и качество жизни наемных работников, но и создание 
позитивного имиджа бизнес-структур в обществе. 

На сегодняшний день нет четкого определения категории социальной 
ответственности бизнеса, поэтому при трактовке целесообразно исходить из 
родовых понятий, а именно: «социальное», «ответственность» и «бизнес». 

«Социальное» в научной литературе трактуется как совокупность тех 
или иных свойств и особенностей общественных отношений, 
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интериоризованых индивидами или общностями в процессе совместной 
жизнедеятельности в конкретных условиях, которые проявляются в их 
отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и 
процессам общественной жизни. «Социальное» возникает во взаимодействии 
людей, детерминируется различиями их места и роли в конкретных 
структурах, что проявляется, в свою очередь, в различном отношении 
индивидов и социальных групп к явлениям и процессам общественной жизни 
[3]. 

«Ответственность», трактуется как философская категория, которая 
отображает, объективный, конкретно-исторический характер 
взаимоотношений индивидов, общностей, социальных групп, с точки зрения 
предъявляемых к ним требований со стороны общества [6]. 

Объектом нашего анализа является социальная ответственность. 
Предметом – изучение социального механизма формирования социальной 
ответственности бизнес-структур, что требует уточнения содержания и 
сущности этого феномена. 

Социальная ответственность является переменным условием 
эффективного взаимодействия индивидов или групп с другими социальными 
общностями [1]. В более широком смысле социальная ответственность 
является ответом на ожидания окружающей социальной среды со стороны 
социальных субъектов, осознанием ими своего долга перед обществом, 
коллективом, индивидами. 

Как социологическая категория, социальная ответственность выступает 
как объективно-субъективный феномен, который отражает, с одной стороны, 
объективные требования, ожидания общества, той или иной общности к 
поведению других индивидов, социальных групп и, с другой, осознание 
последними своего долга, обязанностей перед обществом, коллективом и т.д. 
[1]. 

Ответственность можно классифицировать по разным основаниям. По 
содержанию можно выделить экономическую, политическую, юридическую 
и социальную ответственность. Как субъекты экономической деятельности, 
бизнес-структуры несут все виды ответственности. Например, под 
юридической ответственностью подразумевается выполнение законов, 
указов, распоряжений и нормативных актов государства, регулирующих 
деятельность компаний и за нарушение которых применяются те или иные 
санкции в виде административного или уголовного наказания. Социальная 
же ответственность рассматривается как ответственность индивида перед 
обществом, отдельными социальными группами на основе сложившихся 
социальных норм и реализуется через формы социального контроля 
(общественное мнение, устав, закон). 

Также следует рассматривать ответственность как свойство личности, 
внутреннее ее качество. С этой точки зрения, ответственность – это 
понимание, осознание ответственности субъектов бизнеса перед другими – 
сотрудниками компании, перед обществом в целом.  
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Как внутреннее свойство личности, ответственность имеет сложную 
структуру, включая в себя: 

1) понимание своего места в системе общественных отношений, 
определение социальных обязанностей субъектов бизнеса перед социумом, 
неотъемлемой частью которого они сами и являются;  

2) осознание необходимости соблюдать сложившиеся в обществе 
нормы;  

3) самооценку последствий деятельности субъектов бизнеса для 
общества, т.е. умение оценить ее социальную направленность, которая бы 
способствовала повышению уровня жизни людей, снижению социальной 
напряженности в коллективе, созданию позитивного имиджа компании; 

4) готовность бизнес-структур выделять ресурсы для решения 
социальных проблем, так как они имеют в своем распоряжении значительные 
трудовые, финансовые и материальные ресурсы, которые могут направляться 
на социальные нужды не только своей организации, но и на развитие 
социальной сферы в целом [3]. В основе концепции СОБ должна лежать 
превенция широких общественных интересов, поскольку бизнес – структуры 
являются элементом социума [1]. Исходя из вышеизложенного, социальную 
ответственность бизнеса можно определить как ответственность субъектов 
бизнеса за соблюдение социальных норм и правил, влияющих на качество 
жизни отдельных социальных групп и общества в целом. 

Социальная ответственность  определяет социальную направленность 
бизнеса, его субъектов в процессе принятия решений и с учетом социальных 
норм и ценностей. 

В настоящее время большинство компаний (от малых предприятий до 
международных корпораций) нарушают принципы социальной 
ответственности, сокращают все возможные расходы, увольняют 
сотрудников, экономят деньги любым способом, т.е. совмещают должности 
без увеличения зарплат, отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска 
или переводят на сокращенные формы занятости со снижением выплат [8]. 
По такому сценарию проходит оптимизация в большинстве украинских 
компаний. Сокращение затрат на персонал – наиболее распространенный 
способ экономии в кризисное время. Ситуация, когда «погоду» на рынке 
труда делает работодатель, позволяет ему, пользуясь конъюнктурой рынка, 
снижать свои издержки за счет главного актива любого бизнеса – людей [5]. 

Это подтверждают данные исследования 110 украинских и 
иностранных в Украине компаний различных секторов бизнеса, 
проведенного компанией «Анкор». Они показали, что 38% структур решают 
задачу оптимизации своих затрат путем сокращения численности 
сотрудников. В том числе 30% – уменьшают штатные и административные 
расходы, 14% – меняют организационную структуру и перераспределяют 
функциональные обязанности, 9% – урезают заработную плату, 6% – 
вкладывают средства в развитие потенциала ключевых сотрудников, 3% – 
занимаются перепрофилированием и ротацией персонала [5]. Один из 
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последних опросов в Украине показал, что половина пользователей 
банковскими услугами вообще не доверяют банкам, а, как утверждают 
современные экономисты, доверие, или «социальный капитал», является 
необходимым условием нормального функционирования экономики, а его 
падение или отсутствие крайне затрудняет преодоление кризисных явлений 
[7]. 

По мнению специалистов бостонской исследовательской компании 
KLD, у социально активных компаний доходность продаж на 3% выше, 
активов – на 4%, а капитала и акций – больше на 10%, чем у структур, не 
проявляющих интерес к социальной сфере. 

Исследование, проведенное организацией Conference Board среди 
американских компаний разных отраслей, показало, что существует 
значительная положительная корреляция между доходностью активов, 
продаж, капитала, акций и социальной активностью компаний. Общая 
прибыль корпораций, имеющих высокие финансовые и социальные 
показатели, за 15 лет выросла на 43%, за тот же период этот показатель для 
«просто» финансово успешных компаний увеличился всего на 19%. Кроме 
того, на фоне падения мировых бирж акции социально активных компаний 
падают в цене намного меньше остальных и первыми начинают возвращать 
утраченные позиции [5]. Как видим, в том случае, если соблюдается принцип 
социальной ответственности в бизнес-стратегии компании, повышается 
эффективность их деятельности. 

 Кризис может стать поворотным пунктом в переосмыслении 
социальной ответственности и в Украине, в первую очередь, в сторону ее 
рационализации. Рационализация СОБ заставит компании: 

– трансформировать акценты социальной стратегии «извне» 
«вовнутрь» (например, на сохранение рабочих мест); 

– включать принципы СОБ в выработку антикризисных мер, при 
которых вынужденное частичное свертывание деятельности будет 
происходить с максимальным учетом интересов сторон; 

– связывать социальную эффективность с экономической 
деятельностью компании; 

– просчитывать потенциальные конкурентные преимущества, 
приносимые теми или иными социальными инвестициями; 

– перейти от фрагментированных спонсорских инициатив к 
конкретным программам, взаимосвязанным и соотнесенным со 
стратегическими целями бизнеса, что предполагает социально-ответственное 
поведение. 

Только при таком стратегическом курсе социальная ответственность 
украинских компаний станет реальностью [7]. Перспективами реализации 
принципов СОБ может стать их внедрение в жизнь компаний и стремление к 
их реализации. С одной стороны, это будет способствовать развитию 
бизнеса, т.е. увеличению и получению прибыли, а с другой – бизнес-
структуры смогут восстановить за многие годы утраченное доверие к своей 
деятельности, укрепить имидж компаний, так как общество ждет от их роста 
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не только высоких экономических показателей, но и социально-активных 
действий, т.е. реализацию социальных программ в таких сферах, как охрана 
труда, здоровья, окружающей среды и т.д.  

Однако, чтобы механизм социальной ответственности бизнеса 
действовал на практике, необходимо создать не только объективные условия 
– сформировать правовое, социальное государство, демократическое 
общество, – но и привести в соответствие  субъективные показатели, а 
именно: сформировать у социальных субъектов представителей бизнеса 
социальные установки действовать социально ответственно. 
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ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ  
ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ   

 
У статті розглянуто основні погляди на  організацію та її соціальний 

потенціал. Зокрема  представлено порівняння підходів до розвитку 
соціального потенціалу в бюрократичній організації за М. Вебером, за 
неокласичною моделілю організації М. Вітке та підходи до аналізу 
організації в сучасних соціологічних теоріях. Арґументовано необхідність 
створення сприятливих умов для активізації можливостей та підвищення 
ефективності роботи персоналу. Зроблено висновок про баланс у відносинах 
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людини і організації як чинник, який підвищує соціальний потенціал 
організації. 

Ключові слова: організація, соціальний потенціал, людський капітал. 
В статье рассмотрены основные взгляды на  организацию и ее 

социальный потенциал. В частности, представлено сравнение подходов к 
развитию социального потенциала в бюрократической организации по 
М. Веберу, неоклассической модели организации М. Витке и подходы к 
анализу организации в современных социологических теориях. 
Аргументирована необходимость создания благоприятных условий для 
активизации возможностей и повышения эффективности работы 
персонала. Сделан вывод о балансе во взаимоотношениях человека и 
организации как факторе, который повышает социальный потенциал 
организации. 

Ключевые слова: организация, социальный потенциал, человеческий 
капитал. 

Fundamental approaches towards analysis of organization and its social 
potential are explored in this paper. In particular, comparison between concepts of 
social potential development as in Max Veber`s bureaucratic organization, 
neoclassic model of organization and modern sociological theories is outlined. The 
paper contains arguments for creating favorable working conditions in order to 
activate personnel`s potential and to raise effectiveness. The general conclusive 
idea is about balance between person and organization to be a factor of improving 
social potential of organization.         

Key words: organization, social potential, human capital 
 
У період кардинальних змін, які переживало українське суспільство на 

межі XX і XXI століть, відбулося порушення динамічної рівноваги між 
економічними і соціальними процесами. Суспільство, що поринуло в 
економічний хаос, соціальне безправ'я та економічну нестабільність, стояло 
перед складною дилемою – визначенням нової моделі свого розвитку. 
Соціальна структура і в цілому соціальна організація суспільства піддалася 
сильним змінам. Природно, що в цей період соціальний потенціал 
суспільства не використовувався, а система управління, що склалася, значно 
відстала від потреб часу.  Не тільки суспільство в цілому, але і його складові 
схильні до процесу змін. Однією з таких складових є організація, яка 
представляє один з видів соціальних систем, первинних осередків 
суспільства; об'єднання людей, що спільно реалізовують загальну мету і що 
взаємодіють на основі певних принципів, норм, процедур. Функціонування 
організацій як складних системних утворень виражається в багатоманітних 
видах діяльності: виробничій, фінансовій, інвестиційній, науково-технічній.   

У науковій літературі термін «організація» має кілька значень і 
розглядається в соціологічній науці як: 

1) функціонально-цільова спільнота людей з властивою їй соціальною 
структурою, каналами комунікації, орієнтаціями, координацією, управлінням 
і контролем, яка формується на основі розподілу праці, спеціалізації функцій 
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і системи усталених зразків взаємодії між індивідами, групами та 
структурними підрозділами;  

2) процес визначення найбільш істотних зв'язків серед людей, завдань і 
видів діяльності з метою інтеґрації і координації організаційних ресурсів для 
ефективного виконання поставлених цілей;  

3) природна, органічна система, учасники якої керуються спільними 
інтересами та поєднують зусилля, щоб забезпечити її виживання, на що й 
спрямована їхня колективна, неформально структурована діяльність; 

4) відкрита система, що складається з відмінних за інтересами груп, 
цілі яких тимчасово збігаються; 

5) соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних  
специфічних цілей та формування високоформалізованих структур на основі 
спеціалізації або розподілу праці [10, 8, с. 366-368]. 

У цій статті термін «організація» вживається як такий, що означає 
структуровану сукупність людей (персоналу), які реалізують певні цілі і 
завдання в процесі групової взаємодії через призму організаційних процесів. 

Дослідники виділяють безліч різних типів організацій. 
Використовуючи загальні ознаки, організації можна розділити на кілька груп. 
Вибір конкретної підстави для диференціації залежить від методології 
аналізу, а також від поставленого перед дослідником завдання. Отже, можна 
виділити  такі основні ознаки: галузева приналежність (промислові, 
транспортні, сільськогосподарські, торговельні тощо), самостійність 
прийняття рішень (головні, материнські, дочірні і залежні), величина 
(залежить від чисельності членів організації). [9] Крім того, організації 
можуть бути урядові і неурядові; комерційні і некомерційні;  бюджетні і 
позабюджетні; суспільні і господарські; формальні і неформальні. [5] 

Досліджуючи організації, необхідно відзначити, що за минуле століття 
наукові погляди на організацію зазнали істотних змін. За значної 
різноманітності організаційно-господарських форм виробничої діяльності 
початковим і основоположним принципом їх структурування виступала 
концепція бюрократичної організації господарській діяльності, 
сформульована М. Вебером. 

Вебер вважав бюрократичну форму організації найбільш ефективною в 
сучасному йому суспільстві. Він  визначив основи ідеальної організації, що 
забезпечує максимум розумності в поведінці людини [1]. «Вирішальна 
перевага бюрократичної організації перед будь-яким іншим видом організації 
полягає в тому, –  відзначав М. Вебер, – що вона має суто технічну перевагу. 
Досконалий механізм бюрократичної організації,  порівняню з усіма іншими 
видами організації, дає такі ж переваги, як і машина порівняно з 
немеханізованими способами виробництва». На його думку,  така 
організаційна форма сприяє збільшенню ефективності найрізноманітніших 
організацій – як промислових підприємств, так і урядових установ, 
підрозділів армії і флоту, професійних об'єднань.  
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Вебер обґрунтував модель бюрократичного механізму за допомогою 
введення особливої влади суспільства, тобто якоїсь сили, яка узаконена 
суспільством і примушує людину іноді робити те, що  вона робити не хоче. 

Незважаючи на те що управлінські відносини історично формувалися й 
вивчалися в різному соціокультурному й ідеологічному середовищі, їх 
вивчення відбувалося в переплетінні уявлень про те, де краще шукати 
ресурси управління.  

У XX ст.  акцент робився на управлінні поведінкою працівників, 
організація якої могла б давати максимальний ефект від їх ініціативного 
ставлення до справи. Одним з перших емпіричних досліджень з цієї 
проблеми є «Хотторнський експеримент», проведений групою вчених 
Гарвардського університету у 30-ті рр. ХХ ст. [9, 10]. Так з'явилася 
неокласична модель організації, побудована з урахуванням можливостей 
людини. Цей погляд на організацію зводився не до раціональної моделі в 
теорії організацій, а до моделі, яка розглядала неформальні стосунки між 
особами в колективі, що заклало основи для подальших досліджень ролі 
міжособистісної взаємодії та психічних особливостей індивідів в успішному 
функціонуванні організацій [13]. 

Цікава неокласична модель організації, представлена у концепції 
радянського вченого Миколи Андрійовича Вітке, не набула значного 
поширення, хоча й була важливим кроком у розвитку управлінської теорії. 
Вітке виокремлював адміністративну функцію з ряду інших як функцію 
внутрішнього устрою організації, відзначав зростання ролі адміністратора-
керівника, наближеної до діяльністі соціального працівника, який є уважним 
до персоналу, заохочує ініціативу в підлеглих. Суть управлінської роботи, за 
Вітке, у створенні сприятливої соціально-психологічної атмосфери (духу 
вулика), яка здатна вдихнути життя в організацію [2]. Реальною силою, яка й 
може дати поштовх роботі організації, служить особлива психологічна 
атмосфера. І створюється   вона   двома   основними   «соціально-
психологічними»   напрямками відцентрового і доцентрового струмів, 
пронизуючи всю службову ієрархію. Змістом першого служить авторитет, а в 
доцентровому напрямку (від низу до верху) рухаються струм службової 
ініціативи і самостійне дослідження способів рішення поставленої задачі. 
Завершальними етапами в роботі адміністратора виступають координація – 
встановлення зв'язків з іншими організаціями, примирення, узгодження 
загальних і приватних інтересів усередині комплексу – і контроль як 
зіставлення результатів з наміченою програмою діяльності організації. 

Багато положень концепції Н.А. Вітке актуальні й на сьогодні. Він 
розумів управління як спосіб вивільнення соціального потенціалу 
працівників і як реалізацію індивідуальних здібностей у робочому процесі на 
загальне благо, вважаючи, що в умовах автоматизації виробництва людська 
складова залишається вирішальною: «Сама по собі машина сліпа і мертва. 
Лише доцільно побудована людська (соціально-виробнича) організація 
здатна витягувати з машини всі закладені в ній можливості» [2]. 
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На жаль, ця модель організаційної культури управління свого часу не 
прижилася. Тим самим знецінювалася управлінська праця керівника як 
організатора колективної ділової співпраці, а «живі» управлінські відносини 
підмінялися виробничими, з жорстко заданими зовнішніми параметрами. 
Адміністративно-командна система як крайній прояв режиму особистої 
влади забезпечувала жорсткий організаційний порядок на основі 
застосування надзвичайніших  заходів: з одного боку, тримала працівників 
«на ланцюгу», а з іншого – давала можливість працювати з повною віддачею, 
оскільки культивувала боротьбу за соціалістичні ідеали, виробляючи 
відчуття соціальної єдиності. Найяскравіше цей феномен виявився в період 
Великої Вітчизняної війни в роботі тилу, коли люди приймали 
адміністративно-командну систему, усвідомлюючи її неминучість, і 
схвалювали її як загальну організаційну силу. Ресурсна концепція управління 
виявлялася як організаційна сила у дії. Деякі вчені вважають, що дієвість 
адміністративно-командної системи управління пройшла перевірку часом у 
найекстремальніших умовах [7]. Проте в післявоєнному суспільстві ця 
система ставала гальмом розвитку управлінських відносин, способом 
придушення соціального потенціалу. 

Новий етап досліджень у галузі праці почався тільки в кінці 50-х –на 
початку 60-х рр. Спадкоємність поколінь була порушена. У теоретичній 
сфері передували принципи утопічного соціалізму, але у сфері методології, 
емпіричних досліджень був досягнутий міжнародний рівень. Провідні 
теоретики соціології праці на початку 60-х рр. (Ю.Н. Давидов, А.Г. 
Здравомислов, В.О. Ядов, Н.Ф. Наумова, Г.Б. Осипов, В.А. Отрут) зробили 
успішну спробу проаналізувати на трудову діяльність за допомогою 
методологічного апарату соціологічної науки. Вони розглянули трудові 
відносини в тісному зв'язку з внутрішнім світом людини: її мотивацією, 
задоволеністю змістом і умовами праці, ціннісними орієнтаціями особи 
робочого і його виробничою поведінкою. [6] Так, група соціологів під 
керівництвом В.А. Ядова довела, що працівник – не функціональний 
придаток машини, а особа, наділена надзвичайно складним і багатим 
внутрішнім світом [11]. Це був прорив у дослідженні  світу людини-
працівника, який заповнив прогалину між теоретичним і емпіричним рівнями 
вітчизняного соціологічного знання. 

У другій половині ХХ ст. серйозна увага приділяється діяльності 
організацій, пов'язаній з формуванням і використанням якісно нового 
людського ресурсу, людського капіталу, який є одним з найважливіших 
чинників підвищення ефективності й конкурентоспроможності організацій. 
Після виходу статті Марка Грановеттера про соціальну вкоріненість 
економічних відносин та низки робіт інших дослідників, що розглядали 
соціальний капітал як важливий елемент успішної діяльності компанії, 
спостерігається стрімкий розвиток соціології організацій крізь 
структуралістську парадигму, а згодом – і сітьовий аналіз. [13, с. 61- 65]. 
Дослідження особистісного потенціалу та сітьового капіталу акторів в 
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організації та поза нею в поєднанні з ідеями мотивації та індивідуальним 
підходом до розвитку кожного працівника – такими є основні тенденції 
сучасної організаційної теорії. Інвестиції в особистість, підвищення 
індивідуальної компетентності та професіоналізм, високий рівень освіти і 
культури співробітників розглядаються в управлінні як найбільш цінні 
активи організації. У цьому сенсі характерний вислів японського менеджера 
Моріто Акіо: «Багато іноземців, які відвідували нашу фірму, дивуються, як 
ми, використовуючи ту саму технологію, те саме устаткування, ту саму 
сировину, що і в Європі, і в США, досягаємо  вищої якості. Вони не 
розуміють, що якість дають не верстати, а люди». [3] 

Різні теоретичні підходи, результати вітчизняних та зарубіжних 
емпіричних досліджень щодо успішності організацій закладають основи 
методичних рекомендацій щодо формування в персоналу організації потреби 
підвищувати професійний та розвивати особистісний рівень, здійснювати 
неперервне навчання. Розробки щодо підвищення конкурентоспроможності 
персоналу шляхом удосконалення кредитної політики та механізму 
фінансування і стимулювання процесів його професійно-кваліфікаційного 
зростання, атестації і сертифікації в сучасній теорії організацій відсутні. [4] У 
зв’язку з постійним зростанням матеріальних, фінансових і людських 
ресурсів, пов’язаних з формуванням трудового потенціалу в кожному виді 
економічної діяльності, найбільш важливим практичним питанням стає 
удосконалення методів оцінки соціального потенціалу та пов'язаної з ним  
економічної ефективності етапів організації. 
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РОЗДІЛ 2 
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
УДК 316.334.52(477.6+477.83/.86) 

         Кононов И.Ф. 
 

ДОНБАСС – ГАЛИЧИНА: НАРРАТИВЫ ВЗАИМНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ  
(по материалам фокусированных групповых интервью) 

 
У статті на основі аналізу нарративів взаємних відвідувань мешканців 

Донбасу та Галичини показано, що у жителів цих регіонів домінують різні 
системи соціальної категоризації. У Донбасі вона базується на проекті 
співгромадянства, у Галичині – на проекті етнонації. Це слід враховувати в 
умовах формування моделі діалогічного вироблення управлінських рішень, що 
стосуються регіональної системи країни. 

Ключові слова: регіон, регіональна система, Донбас, Галичина, 
дискурс-аналіз, нарратив. 

В статье на основе анализа нарративов взаимных посещений жителей 
Донбасса и Галичины показано, что у жителей этих регионов доминируют 
разные системы социальной категоризации. В Донбассе она базируется на 
проекте согражданства, в Галичине – на проекте этнонации. Это следует 
учитывать в условиях формирования модели диалогической выработки 
управленческих решений, которые касаются региональной системы страны. 

Ключевые слова: регион, региональная система, Донбасс, Галичина, 
дискурс-анализ, нарратив. 

The article, upon analysis of the narrations of mutual visits, shows that 
among inhabitants of Donbass and Galichina dominate different systems of social 
categorization. This system in Donbass is based upon the co-citizenship project, 
but in Galichina – upon the project of ethno-nation. This should be considered 
when shaping the model of dialogical working-out of management decisions, 
which concern regional system of the country.  

Key words: region, regional system, Donbass, Galichina, discourse 
analysis, narration. 

 
В Украине региональная политика и практика управления 

межрегиональными отношениями должна опираться на разностороннее 
знание особенностей региональной системы страны. Дело в том, что в ней 
сосуществуют все известные науке типы отношений:  

1) между центром и регионами;  
2) между полюсами региональной системы;  

             3)между близкими регионами, что ведет к образованию 
макрорегиональных структур;  

4)между основным региональным массивом и гинтерландами, 
примерами которых являются Крым и Закарпатье [1, с. 435]. Особое значение 
в нашей стране приобрели отношения между регионами, являющимися 
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полюсами региональной системы. Таковыми стали Донбасс и Галичина, 
которые в процессе своей истории создали различные модели формирования 
нации в Украине. Нам уже неоднократно приходилось характеризовать 
проект Донбасса как проект согражданства, а проект Галичины как проект 
этнонации [2, 3]. Эти проекты не следует понимать как непроницаемые друг 
для друга образования. Ориентации на оба названных проекта фиксируются 
во всех регионах нашей страны, включая и сами полюса региональной 
системы [4].  

Наличие региональных полюсов в региональной системе Украины 
может быть предпосылкой богатой внутренней жизни страны. Однако для 
этого необходима особая культура диалога в межрегиональных отношениях. 
В случае упрощенного использования особенностей региональной системы в 
электоральном процессе могут возникать ситуации острой межрегиональной 
напряженности. К сожалению, особенности развития партийной системы 
Украины привязали наиболее мощные политические силы к макрорегионам. 
Чтобы избежать повторений социально-политических кризисов, подобных 
событиям конца 2004 г., необходимы институциональные и организационные 
противовесы силам, которые способны вести к расколу страны. 

Такими противовесами могут быть: развитие экономических связей 
между Востоком и Западом страны, которые на настоящий момент являются 
явно недостаточными [5], формирование партийных проектов, в равной мере 
ориентирующихся и на жителей Востока, и на жителей Запада Украины, 
кооперация между университетами, взаимодействие между организациями 
гражданского общества, между интеллигенцией, развитие внутреннего 
туризма [6]. Культура принятия управленческих решений в нашей стране 
должна существенно измениться. Необходима серьезная переориентация на 
согласование региональных интересов. Примером здесь может быть Канада 
[7].  

Успех переговорных практик выработки управленческих решений 
зависит не только от доброй воли государственных служащих. Важно знать, 
как жители разных регионов воспринимают друг друга. Задачей данной 
статьи и будет выяснение того, как воспринимают друг друга жители 
Донбасса и Галичины. После 2004г. контакты между ними участились. В 
этом опыте следует поискать формы, которые могут стать путем к развитию 
межрегионального диалога. 

Тонкие методы управленческой деятельности предполагают и тонкие 
методы получения информации о региональных сообществах. Особое 
значение в этом отношении приобретают качественные методы получения 
первичной социологической информации. Особое место в межрегиональных 
исследованиях приобретают фокусированные групповые интервью и 
глубинные интервью. Первые позволяют зафиксировать функционирующее 
общественное сознание региона со всеми его противоречиями. Вторые дают 
возможность проникнуть в особенности индивидуального опыта жителей 
регионов. Полученные таким образом данные позволяют корректировать 
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односторонние представления. Аналитическими стратегиями работы с 
качественными данными могут выступать дискурс-анализ и нарративный 
анализ. С нашей точки зрения, более широкую исследовательскую 
перспективу задает дискурс-анализ. Эта методологическая перспектива 
предполагает единство производства значений, выраженных в языковой 
форме, человеческой деятельности в индивидуальной и групповой форме и 
социальных структур как результата и предпосылки деятельности. Луиза 
Филлипс и Марианне Йоргенсен отмечают: «Основная идея теории дискурса 
состоит в том, что социальное явление никогда не бывает законченным или 
полным. Значение, в конечном счете, никогда не может быть 
фиксированным, и это открывает путь к непрерывной социальной борьбе за 
то, как определить общество и идентичность, и эта борьба влечет за собой 
социальные последствия. Задача дискурс-аналитика – выявить ход этой 
борьбы и зафиксировать значения на всех уровнях социального»[8, с. 53 - 
54]. Мы рассматриваем дискурс как совокупность фиксированных значений в 
пределах определенной области социальной реальности. Такое его 
понимание сформировалось благодаря работам Эрнесто Лакло и Шанталя 
Муфф. Их позиция такова: «Дискурс сформирован благодаря частичной 
фиксации значений вокруг узловых точек. Узловая точка – 
привилегированный знак, вокруг которого упорядочиваются и приобретают 
свое значение другие знаки» [8, с. 57]. Для дальнейшего рассмотрения мы 
выбираем в качестве узловой точки само понятие «регион». 

Основное внимание будет сосредоточено на образах регионов, 
переданных в нарративной форме. В этой связи необходимо отметить, что 
нарратив нами рассматривается как вид дискурсивных практик. Такое 
понимание расходится с очень распространенным утверждением, что 
нарративное исследование тождественно качественному исследованию [9, 
с. 9].  

Эмпирический материал, на который мы будем опираться, был 
получен в 2008 г. в ходе исследований в рамках очередного этапа проекта 
«Украина: образы регионов и межрегиональные отношения». Он реализуется 
с 2005 г. кафедрой философии и социологии Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко, кафедрой правоведения, социологии и 
политологии Дрогобычского государственного педагогического 
университета имени Ивана Франко и общественной организацией «Центр по 
изучению общественных процессов и проблем гуманизма» (Луганск).  

На данном этапе первичная социологическая информация собиралась 
при помощи метода фокусированных групповых интервью (в дальнейшем 
ФГИ). С целью триангуляции полученные данные сопоставлялись с 
результатами глубинных интервью [10]. Отметим, что различаем ФГИ как 
метод и фокус-группу(ФГ) как группу участников ФГИ. Иногда эти понятия 
употребляют как синонимы, что считаем недопустимым. Высказывания 
участников ФГ подаются курсивом на языке оригинала. После высказывания 
даются инициалы респондента, дата ФГИ и место его проведения.  
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В ходе нашего исследования было проведено по 5 ФГИ в Луганской и 
Львовской областях. Учитывая специфику вопроса, в обоих регионах 
формировались фокус-группы двух типов: состоящие из лидеров мнений 
(преподаватели, журналисты, политические деятели) и состоящие из простых 
людей. В Луганской области было проведено 3 ФГИ в Луганске и по одному 
– в г. Стаханове и селе Пархоменко Краснодонского района. Во Львовской 
области по два ФГИ было проведено во Львове и Дрогобыче и одно в селе 
Нижний Лужок Дрогобычского района. В Луганской области нам помогала 
преподаватель кафедры философии и социологии Луганского национального 
университета имени Т.Г. Шевченка Наталья Дробаха. Во Львовской области 
ФГИ не состоялись бы без организаторской работы заведующей кафедрой 
правоведения, социологии и политологии Дрогобычского государственного 
педагогического университета имени Ивана Франко Светланы Щудло. 

Опыт посещения другого региона носит индивидуальный характер. В 
дальнейшем мы будем анализировать только такие свидетельства. В ходе 
ФГИ были зафиксированы и рассказы, которые можно назвать «вторичными 
нарративами». Этим термином мы будем называть пересказы чужих 
рассказов. Часто во вторичных нарративах теряется реальный рассказчик. 
Таким образом, вторичные нарративы зачастую являются формой 
существования слухов. Слухи выполняют очень важные функции в обществе, 
Это касается и межрегиональных отношений. Однако в данном случае мы от 
них будем абстрагироваться. Это связано с главной задачей данного 
рассмотрения: понять как реальные взаимодействия влияют на восприятие 
другого региона. 

Запад Украины глазами жителей Донбасса 
Все нарративы посещений можно разделить дихотомически на 

нарративы удачных контактов и нарративы неудачных или даже 
травматических контактов. Последние нарративы в нашем случае чаще всего 
не содержали травматического компонента. Слом общения, как правило, 
исправлялся через уступки со стороны одной стороны контакта или 
компромисса обеих сторон. Приведу два резюме из этих типов рассказанных 
историй. Пример удачного контакта. «Вот я во Львове когда был. Знаете, 
как говорят: во Львове нас не любят. Вот такие вот отношения, 
настроения… Могу точно сказать, что это не так. Я сам не раз там был, 
сам видел и прекрасно знаю, как относятся там к нам. К Донбассу, к 
Донецкой, к Луганской области. Да так же, как мы относимся к ним. 
Дураков везде хватает. Везде хватает умных людей, которые настроены 
прагматично. И которые знают: мы одно государство. (К.П.Н., журналист, 
Луганск, 19.04.2008 г.). Пример неудачного контакта, который потребовал 
исправления программы поведения посетителя Галичины: «Я однажды была 
во Львове. Мы долго сидели на железнодорожном вокзале, и нам хотелось 
попить кофе. И когда мы подошли и по-русски сказали: «Дайте нам, 
пожалуйста, кофе», - даже в нашу сторону никто не повернулся. Нам 
подсказали: «А вы скажите по-украински». Мы подошли: «Будь ласка, панi, 
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дайте кави». И тут же нам була кава» (З.Н.В., инвалид 1-й группы, 
Луганск, 25.04.2008 г.). Эти примеры следует рассмотреть особо. Тезис 
первого нарратива: развенчанные предрассудки, которые бытуют в Донбассе. 
Структура этих предрассудков зеркальная. В Донбассе жители убеждены, что 
во Львове их не любят. В процессе неоднократных посещений автор 
убедился, что эти ожидания не соответствуют действительности. В Галичине 
люди разные, как и в Донбассе. Ориентироваться в этом регионе нужно на 
людей прагматических, которые понимают, что и жители Донбасса, и жители 
Галичины являются гражданами одного государства. Гражданская 
принадлежность является основанием взаимопонимания и минимально 
необходимой солидарности. Из сказанного следует, что автор высказывания 
встретил соответствующее понимание и солидарность в Галичине. Это 
пример резюмирующего заключения из собственной истории. Другой пример 
является сугубо конкретным. Но и в этом случае мотивация рассказа 
отсылает к некоему неопределенному времени. Что-то подобное сказочному 
зачину. Но дальше четко определяется место взаимодействия – львовский 
вокзал, субъект взаимодействия – продавщица кофе и предмет 
взаимодействия – покупка кофе. Сбой во взаимодействии происходит из-за 
употребления посетителем Галичины русского языка. Исправление 
происходит по внешнему совету. Переход посетителя на украинский язык 
исправляет ситуацию общения и потребность посетителя удовлетворена. В 
этом случае продавщице кофе не известно, что посетитель представляет 
именно Донбасс. Для неё важен русский язык, несоответствующий принятой 
программе общения. В этом случае фиксируется пример слома общения на 
уровне языковых групп, а не пример межрегионального непонимания. 
Сказанное не оправдывает подобное демонстративное поведение по 
отношению к носителю какого-либо языка. Подобные ситуации к тому же 
проецируются на межрегиональные отношения.  

Теперь рассмотрим более детально отдельные успешные случаи 
контактов. Наиболее успешный случай контакта – групповое посещение 
Галичины в составе делегации. В данном случае – это поездка группы 
журналистов с Востока. «Когда я только приехал, действительно, было 
немножко непривычно. Потому что они разговаривают по-украински так 
же быстро, как мы разговариваем на русском. Ну, знаете, вот так вот 
интересно. И вот просыпаюсь я утром, а она говорит: «Паша, я собi такi 
файнi мешти на великих обсцясах купила. Такi взагалi класнi!». Это туфли 
на высоких каблуках. <…> Мы отличаемся по степени культуры. У меня 
много примеров. Потеряла наша девушка бумажник в торговом центре. И 
стоял мужчина и громко-громко говорил: «Кто потерял бумажник?» У неё 
там 200 долларов было. Он, правда, спросил, что там внутри. Она ему 
рассказала. Отдал. Она ему даже пыталась шоколадку купить. Вот видите, 
даже моральные ценности там оказались в этом случае на высоте. Хотя, 
конечно, тоже все по-разному. <…> Что ещё удивило очень сильно. У них 
очень много внимания уделяется праздникам. К примеру, таким, как 
Рождество. Там у них колядуют, посевают. У нас тут часто многие 
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закрывают дверь, тушат свет – никого нет дома. Всё! У них все в 
костюмах, все наряженные. Красиво. И самое интересное, что меня 
удивило: не работает ничего на Рождество. Ни один ночной клуб. Вот эти 
барчики. Вот эти кнайпочки небольшие» (К.П.Н., журналист, Луганск, 19. 
04.2008 г.). Нашего респондента восхищает речь львовян и в особенности 
непонятные для жителей Донбасса полонизмы в этой речи. Он с 
удовольствием объясняет их. Так, по-польски каблук «obcas», закусочная 
«knajpa». Респонденту приятно быть экспертом по Галичине. Это – результат 
удачного контакта, который породил ощущение этого региона как своего 
иного. С таким иным приятно контактировать.  

Успешный контакт способствует отбору благоприятной информации 
про регион. Это тем более легко, когда бытовая культура там отличается в 
позитивную сторону от привычной для респондента. При интерпретации 
подобных нарративов следует принять во внимание игровую, праздничную 
атмосферу контактов. Поэтому респондент с радостью воспринимает обычаи 
празднования Рождества в Галичине. Это вовсе не означает, что он будет 
практиковать эти обычаи дома. Это – признак иной реальности, где приятно 
бывать и иногда погружаться в неё. В целом данный нарратив позволяет 
заключить, что у части жителей Донбасса сложилась определенная 
межрегиональная игра. Она связана с возможностью погружения в жизнь 
Галичины. Не покидая своей страны, мы можем практиковать культурное 
отстранение.  

Значительная часть жителей Донбасса, будучи двуязычными, в 
Галичине переходят на украинский язык. Это дает им возможность 
погрузиться в жизнь этого региона. Но при отъезде домой они сразу 
возвращаются к русскому языку. «Когда мы были во Львове, там тоже эта 
специфическая украинская мова. И я себя поймала на мысли, что мы тоже 
умеем говорить по-украински, и спокойно говорим. Да, мы думаем по-русски, 
переводим на украинский, говорим. А потом это вовсе забылось, и говорили 
только по-украински. А как только мы сели в поезд ехать домой, все наши 
луганчане заговорили на русском» (З.Н.В., инвалид 1-й группы, Луганск, 25. 
04.2008 г.). «И в Закарпатье был, и в Прикарпатье, в Ивано-Франковской 
области, был. Единственное только немножко различие языков, и то 
понимали буквально. Достаточно день-два, чтобы можно было понимать» 
(У.О.Б., инженер, с. Пархоменко, 23.04.2008 г.). Это тоже пример 
межрегиональной игры, где активно действуют как раз жители Донбасса. 

Некоторые респонденты разделяют контакты с простыми людьми и с 
представителями элитных групп Галичины. Первые, по их словам, всегда 
успешны, а вторые, наоборот, - всегда проблемны. «Я, работая в различных 
коммерческих структурах, и по роду занятий, значит, все 90-е годы, ну, с 
середины 90-х и в начале 2000-х, неоднократно был в командировках на 
Западной Украине. В Житомирской области, в Славуте и во Львове 
несколько раз. На уровне производства, рабочих, там, служащих, вопросов 
вообще никаких не возникало. То есть они разговаривали на своём суржике, 
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мы разговаривали на своём суржике. И мы друг друга отлично понимали, 
коммерческие вопросы решали, обмывали там после этого. Но когда 
начинаешь сталкиваться с так называемой интеллигенцией, прошу 
прощения, вот здесь начинается именно нестыковка. И в Славуте, и в самом 
Львове. То есть именно интеллигенция является носителем идей, которая, 
так сказать, на основное население их перекладывает» (М.С.В., завскладом 
на частном предприятии, Луганск, 19.04.2008г.). Однако, обвинение 
интеллигенции является достаточно абстрактным. Оно не подтверждается 
конкретным личным опытом. 

Неуспешные контакты, как правило, связаны с языковой проблемой, с 
игнорированием частью жителей Галичины русского языка. «В Ивано-
Франковске я была еще в школьном возрасте. Вы знаете, детские 
впечатления самые яркие. Вот два таких ярких впечатления. Первое, это 
когда заходишь в магазин и обращаешься к продавцу: «Дайте, 
пожалуйста!», - или: «Скажите, пожалуйста!» На нас просто не 
реагировали, как будто нас просто нет. Мы были настолько удивлены! Мне 
было лет двенадцать или тринадцать. Продавец просто сидит, смотрит в 
одну точку, как будто бы в магазин никто не вошел. Пока мы не обратились 
на українській мові. И она быстренько все показала, объяснила. Это было 
очень яркое впечатление. Мы долго, когда вернулись, смеялись. И второе 
такое яркое впечатление. Я еще тогда своим детским умом смогла оценить 
чувство национальной гордости. Когда мы приехали, то очень 
почувствовали, что они гордятся тем вот, что они - Западная Украина. 
Видно, что люди гордятся тем, что, они здесь живут. Вот они такие 
хорошие, а мы приехали на них посмотреть» (В.Н.Е., учитель, Луганск, 19. 
04.2008г.). В этом случае средством восстановления контакта является 
переход на украинский язык жителей Донбасса. Еще один пример 
проблемного контакта. «Я была во Львове. Было это ещё на заре нашей 
самостоятельности. Все люди как люди. Но вот эти выпады! Я ехала в 
транспорте. Слышала разговоры, что надо перестрелять москалей. Я 
спросила женщину, сидевшую рядом со мной: «Скажите, вам не все равно, 
на каком языке я разговариваю? Я могу перейти на украинский и точно 
также спілкуватися українською мовою. І ви до мене ніяких претензій не 
маєте. Але чому це так?» Мне сказали, что, в принципе, все равно, на каком 
языке я разговариваю. Сам город впечатление произвел потрясающее. Это, 
действительно, историческая ценность, прямо весь город историческая 
ценность» (Л.Н.В., библиотекарь, Стаханов, 13.05.2008 г.). В данном случае 
напряжение в общении обусловлено проблемой языка и этнической 
неприязни. Этническая неприязнь носит некий фоновый характер. 
Респондент услышала в трамвае разговор, интерпретированный ею как 
проявление антирусских настроений. Далее следует контакт с соседкой по 
сидению, которая демонстрирует готовность к языковому компромиссу. 
Нарратив заканчивается высокой эстетической оценкой архитектуры города, 
что можно расценить как одновременно и проявление удовлетворения от 
продемонстрированной компромиссной позиции жительницы Львова.  
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Конечно, наши респонденты говорили и о других точках 
непонимания между жителями Донбасса и Галичины. Приведу пример 
достаточно емкого высказывания на эту тему. «На обывательском уровне, 
когда мы просто общаемся, не касаясь исторически глобальных вещей, у нас 
не может возникнуть никакой разобщенности. Но как только заходит 
разговор, скажем, о Великой Отечественной войне, конечно, мы никогда не 
сможем принять, что националисты у нас – защитники и чуть ли не герои. 
<…> Когда возникают такие вопросы, тут и возникают какие-то трения. 
Все уходит так глубоко в историю! Наверное, еще в те времена, когда 
начали раздирать Украину между Австрией и Россией. Насаждалась там, 
опять же, религия. На религиозной почве мы тоже никогда не сойдемся. 
Православие – это православие, а у них там – и греко-католики и католики. 
Память у нас у всех разная» (К.Е.М., продавец в супермаркете, Стаханов, 
13.05.2008 г.). Однако это - не нарратив, связанный с опытом личного 
пребывания в Галичине, а заключение, основой которого является 
коллективный опыт межрегиональной коммуникации.  

Впечатления жителей Галичины о Востоке Украины 
Рассказы галичан о своих путешествиях по Востоку Украины, в том 

числе и по Донбассу, также относятся к двум типам. Большинство этих 
рассказов свидетельствует об удачном опыте общения. Правда, здесь есть 
одна особенность. Если жители Донбасса в большинстве случаев в Галичине 
переходят на украинский язык, то этого нельзя сказать о жителях Галичины, 
которые приезжают в Донбасс. Большинство из них достаточно хорошо 
знают русский язык, но принципиально не пользуются им даже в 
русскоязычной среде. В ходе ФГИ были зафиксированы высказывания, 
выражающие гордость респондентов по этому поводу. Для них этот принцип 
является одним из аспектов национальной гордости и мессианского 
комплекса галичан. «Я говорила тільки українською мовою, де б я не була: в 
Києві, в Дніпропетровську, в Криму, чи в Одесі. Я завжди говорю 
українською мовою. У мене такий принцип, що російською мовою я буду 
говорити тільки тоді, коли я буду в Росії. Українською мовою я буду 
говорить, якщо я в Україні, польською, якщо я в Польщі. І я питала 
українською мовою, і люди, старалися українською мовою мені відповідати. І 
це було дуже приємно, що вони старалися хоча би якісь звуки, якісь слова 
говорити українською мовою» (К.Н.Р., студентка, Дрогобич, 21.11.2008 р.). В 
данном высказывании отражен позитивный результат такой программы 
поведения. Однако он вовсе не гарантирован. Другие респонденты 
рассказывали о конфликтах на языковой почве. «Я про мову. Мова, мова. 
Так! Коли я була влітку, їздила до знайомих в Харків, коли я зверталась там 
українською мовою, то мені так грубо відповідали: «Говорите по-русски, я 
вас не понимаю!» От у Львові більш, ви знаєте, ліберально, толерантно 
люди відносяться. На якій мові не звернися! Піди на базар! Не те, що ми 
вихваляємося, чи що» (І.О.В., викладач коледжу, Львів, 20.11.2008 р.). 
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Конфликт оставляет травматический след при разовом 
взаимодействии. Респонденты сообщали, что при длительном общении, как 
правило, контакты налаживаются, а отличия даже подогревают интерес друг 
к другу. «Я була у Харкові, на олімпіаді. Коли нам дали завдання на 
російській мові, якби я не знала російську мову, я б не змогла нічого 
прочитати і зрозуміти, тому що тяжко читати технічний текст на мові, 
якої ти не знаєш. Там інколи кажуть «бендери», а ми можемо сказати 
«москалі»! У нас погане виховання. Нас не навчили лояльності. Так, наші 
помилки треба визнати! Вісімнадцятилітньою я була така сама і теж 
кричала: «Геть москалів, збережемо Україну!» А тепер сиджу і бачу, нас не 
навчили лояльності. Так само, я приїхала і мені кажуть: «О, бендерка! А у 
вас є автомати»? Я кажу: «Їздять танки і хто скаже російське слово, 
розстрілюють без попередження!» А насправді ми сіли, поговорили за 
стограмівочкою і вирішили наші справи. І виявилось, що там немає ніяких 
проблем, такі самі люди. Хай говорять хоч по-китайськи, якщо ми розуміємо 
одне одного» (К.І.М., студентський активіст, Дрогобич, 21.11.2008 р.). 

Для галичан язык является главным признаком этнической 
принадлежности человека. Поэтому переход украинцев на русский язык у 
них вызывает моральное осуждение. В ходе ФГИ в Галичине было 
зафиксировано несколько рассказов о том, что их родственники, 
переехавшие на Восток, приняли русский язык в качестве языка 
повседневного общения. При этом особенно подчеркивалось, что старшее 
поколение родственников в ситуации семейного общения переходили на 
родной язык, а молодое предпочитало пользоваться русским языком. Таких 
историй зафиксировано очень много. «От я була в Луганську. В мене сестра 
в Луганську. Я хотіла взяти газету, українську газету, щоб почитати. Я ніде 
газети не знайшла. Це уже років п’ять, може шість? Ну, і вони взагалі 
українську мову не визнають. Вони, не знаю як зараз, сказали, що то мова 
теляча. Не така як має бути. Якась теляча мова». (М.С.М., кухар, с. 
Нижній Лужок, 21.11.2008 р.). «У моєї жінки родичі в Луганській області, в 
Первомайську живуть. І от коли була революція, то ми там дзвонили до них. 
У нас фактично добрі стосунки, приїжджають. І от чомусь вони говорять 
на російській мові, хоча їх батьки звідси походять. А там живуть і вже 
діти чисто по-російськи говорять. Вони ж уміють говорити по-українськи, 
але не хочуть говорити. Сюди приїжджають, але не хочуть говорити» 
(К.Я.В., різьбяр по дереву, депутат сільської ради, с. Нижній Лужок, 
21.11.2008 р.). 

Искреннюю радость у жителей Галичины вызывает интерес жителей 
Донбасса к украинскому языку. Часто такие нарративы содержат мотивы 
межэтнического и межрегионального компромисса и культурного 
взаимообогащения. «Ми не тільки були на Донеччині, ми також приймали на 
Різдвяні свята до себе своїх колег з громадських організацій, а також 
викладачів. Дійсно, там люди завезені і з-під Орла, і з-під Воронежа. Є 
взагалі такі, котрі корінні росіяни з діда прадіда. Є греки, дуже багато. Ми 
безпосередньо знайшли мову і з тими старшими особами, з якими ми 
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спілкувалися. Вони вже спілкуються російською автоматично. Бо кажуть, 
ми на даний час не вивчили дуже добре української мови. Нам соромно 
говорити суржиком. Ми вже говоримо російською мовою, а молодь вже знає 
українську мову. Якщо ми різнилися в своїх поглядах, то просто обходили це 
питання толерантно. І жодних нюансів не було. Хочу зазначити, що там 
люди якісь людяніші, простіші. Там порядок ідеальний. Ми були не лише в 
Донецьку. Були в Тельманово, в Торезі, у Вугледарі, Сєдово, Єнакієво. 
Порядок на дорогах. Коли ми спілкувалися, а ми спілкувалися тільки 
українською мовою, і просили: «Скажіть, будь ласка, коли наша зупинка». 
Нам говорили: «Пані!». Ні, не пані. Просто: «Як ви гарно говорите 
українською!». Коли одна дитинка наших колег сказала: «Тьотю, подайте 
мені, будь ласка, це горнятко». Вона сказала: «Що? Що ? Я ще такого не 
чула. Як красиво!» Тобто дуже гарно, дуже добре нас сприймали, дуже 
радушно. Вони хотіли би вивчити нашу українську мову. Вони не хотіли, щоб 
було роз’єднання» (Н.М.І., голова громадської організації, Дрогобич, 
21.11.2008 р.). 

Приведенные высказывания свидетельствуют о важности для 
жителей Галичины этнической стороны общественной жизни. Подспудно у 
них существует представление о должном образе Украины. Этот образ 
предполагает доминирование украинского языка во всех её регионах. 
Отклонение от этого образа воспринимается как недостаток, требующий 
исправления. Во всяком случае, оно вызывает разочарование, а иногда и 
чувство боли за страну. Это мешает галичанам выработать игровые формы 
общения при посещении Востока Украины.  

Кроме языка, жители Галичины в качестве препятствия для общения 
с жителями Востока Украины называли общие предрассудки друг по 
отношению к другу в регионах. Эти предрассудки возникли исторически, во 
время травматических контактов жителей Востока и Запада Украины в 
послевоенный период. Именно с того времени в Донбассе для жителей 
Галичины и, шире, всей Западной Украины, возникло наименование 
«бендеры». Оно было произведено от «бандеровцев», но затем потеряло 
прямую связь с данным политическим течением. Наши респонденты с 
удовольствием рассказывали об опыте разрушения этих стереотипов. «У 
мене якось була років п’ятнадцять тому така робота, що я об’їздив всі 
електростанції України. І я відправляв людей там вони працювали. І, коли 
приїжджали в Луганську область чи Донецьку, чи Дніпропетровську казали: 
«Приїхали бендери». Але я привозив дівчат, які працювали в сфері 
обслуговування. Кухарів, продавців. Коли вже вони познайомилися, то 
повиходили заміж. Їх розхватували моментально. Значить, настільки було 
змінено враження. Вже не казали, що вони «бендерки». Вже всьо нормально» 
(В.І.Г., менеджер, Львів, 20.11.2008 р.). Данное высказывание примечательно 
не только тем, что описывает механизм разрушения негативных стереотипов. 
Автор утверждает высокую человеческую ценность представителей Запада 
для Востока. У него девушек «расхватывают». Применение к описанию 
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человеческих контактов понятия из советского опыта охоты за дефицитом 
должно подчеркнуть особую привлекательность представительниц Запада на 
брачном рынке Восточной Украины.  

Приведу еще один пример взаимопонимания между жителями 
Донбасса и Галичины. Он тоже относится к советскому времени. «Я завжди 
бував на тих курортах, тому що у мене професія машиніста, як шахтарі. То 
для них Жовтнева революція -  це, як для нас Пасха і Різдво. Ми святкували 
разом і нам було добре. І вважаю, нам і дальше було б добре, якби до нас не 
вмішались політики!» (К.Б.М., робітник, Дрогобич, 21.11.2008 р.). 

В ходе ФГИ в обоих регионах был зафиксирован интересный 
феномен. Их жители надеялись найти в другом регионе черты и свойства, 
которых, по их мнению, не хватает в собственном регионе. Галичане хотели 
бы увидеть в Донбассе организованность и государственную силу. Иногда 
они начинают даже идеализировать случайные черты жизни нашего региона, 
которые попадаются им на глаза и соответствуют их ожиданиям. Это видно 
из уже процитированного высказывания председателя общественной 
организации из Дрогобыча. Вряд ли сами жители Донбасса согласятся, что у 
нас в регионе идеальное состояние автомобильных дорог. Приведу еще одно 
высказывание этого плана, где есть элементы идеализации нашей бизнес-
среды. В целом здесь создается положительный и несколько 
идеализированный образ Донецка. «У Донбасі там є більш старі погляди. Я 
знаю багато комуністів. Вони кажуть: «Я був у Комуністичній партії. Все. 
Я не хочу ніяких партій, досить з мене. Я просто роблю  бізнес, роблю 
роботу». До речі, треба віддати належне, що вони дотримуються слова. 
Там виховані, не знаю як. По руському закону, чи як. Він як сказав, що він 
виконає, то він виконає. Він каже: «Та мені бошку срублють, як я щось не 
зроблю». Я два роки тому організовував велику виставку, з Чехії привезли 
вісім чеських фірм по опалювальній техніці. Ми її проводили у виставочному 
центрі у Донецьку. Вона тривала п’ять днів. Від 2004 року тут нагнітали 
ситуацію, що в Донецьку живуть, ледь не з рогами люди. Знаєте, як нас 
донецькими страшили, так і вони, думали, що тут бандерівці, кожний 
ходить з кулеметом. Ми нормальні люди. Що мені сподобалось? По-перше, 
Донецьк чистеньке місто, прибране; по-друге, те, як люди у відрядження 
ходили, вечорами по барах сиділи. Там собі сидить молодь, не кричить, не 
матюкається, там десь собі п’ють пиво, нема шумної музики, на відміну від 
барів наших, нема того накурення. У Донецьку ми ходили з рання до вечора, 
до пізньої ночі, я побачив двох п’яних. Одного там затягували у таксі 
побитого, і другий там лежав. Цих двох п’яних я побачив за тиждень часу. 
Я був дуже приємно вражений» (Г.М.І., директор підприємства, Дрогобич, 
21.11.2008 р.). 

Как в Донбассе, так и в Галичине респонденты охотно пользуются 
организмическими метафорами, говоря о регионе посещения. Так, если наши 
жители называют Львов сердцем Западной Украины, то галичане сердцем 
Донбасса называют Донецк. «Була в самому серці Східної України – в 
Донецьку на науковій конференції. Після конференції, як завжди, є 
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неофіційна обстановка і розмови. Донеччани як нам закидають? Кажуть: 
«От бачите, ми, наші батьки, діди-прадіди і наші діти ходять в нас тут на 
заводи, працюють, офіційно влаштовані, офіційно підтримують державний 
бюджет, наповняють його. А що у вас там на Заході, всі повиїжджали на 
заробітки, і ніхто не працює». Я передаю просто, цитую. І, певна річ, є 
арґументація в цих словах. Розводиш руки. А що робити? Їсти і жити якось 
треба нам? Їм там дозволяють і ресурси мати заводи, і взагалі 
промисловість розвивати. І водночас і правильно – вони по суті нам 
наповняють казну, той кошельок держави, з якої усі ми отримуємо пенсії і 
стипендії. А, з другого боку, я думаю, що ні батьки, ні діти не хотіли їхати 
на заробітки за кордон. Якщо б були тут такі самі умови, хоча б та сама 
зарплата, нормальна для самого існування, не для життя» (К.О.І., 
студентка, с. Нижній Лужок, 21.11.2008 р.). 

В заключение следует отметить существенное отличие в нарративах 
жителей Донбасса и Галичины. Путешествия по Западу Украины связаны с 
эстетическим наслаждением. На жителей Донбасса производит впечатление 
прекрасная архитектура городов Галичины, прежде всего Львова. Они 
восхищаются пейзажами. Им нравятся традиционные праздники. Мотивами 
поездку в Галичину являются отдых, познание, реже производственная 
необходимость. Жители Галичины чаще всего едут на Восток Украины, 
особенно в Донбасс,  по производственной необходимости. Они не ожидают 
здесь увидеть выдающихся культурных памятников. Поэтому 
сосредотачиваются на межчеловеческой стороне общения.  

Весь полученный материал позволяет сделать заключение, что 
отличия между нарративами жителей Донбасса и Галичины связаны с 
сетками категорий, при помощи которых они структурируют социальную 
действительность. В каждом из регионов сетки социальных классификаций 
обусловлены соответствующим региональным проектом, о которых я 
говорил в начале статьи. Для жителей Донбасса мир по определению 
разнообразен и разнороден. Индивид обладает свободой при включении в 
различные культурные сообщества, он способен на культурные игры. 
Объединяет же общество гражданская лояльность, отражающаяся в 
гражданской принадлежности. Для жителей Галичины культурная и 
гражданские лояльности сливаются, предполагая друг друга. Однако для 
жителей обоих регионов абсолютной ценностью является единство страны. 
Контакты между жителями Донбасса и Галичины толкают их к принятию 
этого единства в форме многообразия. Можно предположить, что жители 
этих регионов поддержат переход к открытой диалогической форме 
выработки управленческих решений на государственном уровне, 
затрагивающих разные регионы и межрегиональные отношения. 
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КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ  

ЕТНІЧНИХ ГРУП У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
 

У статті автор виокремлює та характеризує основні етнонаціональні 
спільноти в Україні, досліджує якісну й кількісну динаміку розвитку основних 
етнічних груп в незалежній Україні. На основі даних Державного комітету 
статистики України автор простежує динаміку чисельності населення 
України з 1 січня 2001 по 1 січня 2008 року, а також подає прогноз 
чисельності населення України до 2050 року. 

Ключоі слова: етнонаціональна спільнота, етнічні групи, населення, 
чисельність населення. 

В статье автор выделяет и характеризует основные 
этнонациональные общности в Украине, исследует качественную и 
количественную динамику развития основных этнических групп в 
независимой Украине. На основе данных Государственного комитета 
статистики Украины автор прослеживает динамику численности 
населения Украины с 1 января 2001 по 1 января 2008 года, а также дает 
прогноз численности населения Украины до 2050 года. 

Ключевые слова: этнонациональная общность, этническая группа, 
население, численность населения. 

In the article an author selects and characterizes basic etnonatsionalnie to 
community in Ukraine, explores the high-quality and quantitative dynamics of 
development of basic ethnic groups in independent Ukraine. On the basis of data 
of the Statutory broker of statistics of Ukraine an author traces the dynamics of 
quantity of population of Ukraine from January, 1 2001 on on January, 1, 2008, 
and also gives the prognosis of quantity of population of Ukraine to a 2050 year. 

Key-words: etnonatsionalnaya community, ethnic group, population, 
quantity of population. 

 
Розвиткові етнонаціональних спільнот в етнонаціональному 

середовищі деякою мірою властиві загальні закономірності. Але в кожному 
конкретному випадку варто враховувати умови й історію формування цих 
спільнот у тій або іншій країні. Це допоможе краще зрозуміти конкретні 
проблеми, які виникають як усередині таких спільнот, так і в їх відносинах з 
етнічною більшістю в країні, де вони проживають. Це особливо актуально 
для України, де етнонаціональні спільноти формувалися в умовах, коли 
етнічна більшість, тобто українці, змушені були вести боротьбу за 
збереження національної самобутності. 

Основу етнодемографічного потенціалу України становлять 18 
найчисельніших етнічних груп (українці, росіяни, євреї, білоруси, молдавани, 
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кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, вірмени, греки, татари, 
цигани, азербайджанці, грузини, німці, гагаузи). 

Формування етнічної гетерогенності населення України в історичному 
просторі відбувалося двома основними шляхами. По-перше, через 
автохтонів, до яких зараховують передусім українців, певною мірою росіян, 
білорусів, представників деяких інших етносів, тобто ту їх частину, яка веде 
свій родовід від племен, що населяли територію України в її нинішніх 
географічних межах у давні часи. По-друге, у процесі міґрації вихідців з 
різних народів під впливом найрізноманітніших чинників. 

Для сучасної етнонаціональної структури українського соціуму 
характерною ознакою є зростання етнічної самосвідомості усіх його 
структурних етнокомпонентів та прагнення зберегти власну ідентичність. 

У процесі історичного розвитку внаслідок дії різного роду чинників, 
передусім багатовекторної міґрації, в Україні сформувався поліетнічний 
склад населення: на території країни поряд з автохтонним українським 
етносом проживають представники інших народів. 

Стосовно України – держави, на території якої проживають 
представники понад 130 національностей, – питання дослідження динаміки 
основних етнонаціональних спільнот є особливо актуальним. Виходячи з 
усього вищевикладеного, ми ставимо перед собою мету – на основі 
порівняння результатів переписів населення України 1989 та 2001 років 
розглянути кількісну та якісну динаміку розвитку етнічних груп у незалежній 
Україні. 

Досягнення поставленої мети можливе шляхом вирішення наступних 
задач: 

1. Виокремити та охарактеризувати етнонаціональні спільноти в 
Україні. 

2. Розглянути кількісну та якісну динаміку розвитку основних 
етнічних груп в незалежній Україні. 

3. Дослідити динаміку чисельності населення України в період 1 січня 
2001 – 1 січня 2008 року, а також дати прогноз зміни чисельності населення 
України. 

Найбільший внесок у розробку цієї проблеми зробили такі авторитетні 
у вітчизняній науці вчені, як Ю.І. Римаренко, В.Б. Євтух, О.В. Антонюк, 
В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова, М.Т. Степико, 
В.А. Ребкало, О.М. Майборода. 

Загальний аналіз етнодемографічних процесів у 90-х роках XX ст. 
свідчить, що різких змін у розселенні національних меншин не 
спостерігалось. Ті міншини, які внаслідок перших міґраційних хвиль 
оселилися на території України компактно, зберегли цей тип розміщення 
(кримські татари, угорці, гагаузи, греки, румуни, болгари та ін.). Більшість 
етнічних спільнот не зазнала суттєвих кількісних змін, окрім євреїв, 
тенденція до зменшення кількості яких у 90-ті рр. лише пришвидшилася, та 
кримських татар, кількість яких суттєво збільшилася за рахунок повернення 
додому депортованих представників цього етносу. 
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З’ясувати кількісну та якісну динаміку розвитку етнічних груп в 
незалежній Україні допоможе порівняння результатів переписів населення 
України 1989 та 2001 років (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Чисельність і склад населення України за підсумками Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року 
В  %  до підсумку Національність Кількість  

(тис. чоловік) 2001 рік 1989 рік 
2001 рік в % до 

1989 року 
українці 37541,7 77,8 72,7 100,3 
росіяни 8334,1 17,3 22,1 73,4 
євреї 103,6 0,2 0,9 21,3 
білоруси 275,8 0,6 0,9 62,7 
молдавани 258,6 0,5 0,6 79,7 
болгари 204,6 0,4 0,5 87,5 
поляки 144,1 0,3 0,4 65,8 
угорці 156,6 0,3 0,4 96,0 
румуни 151,0 0,3 0,3 112,0 
греки 91,5 0,2 0,2 92,9 
кримські татари 248,2 0,5 0,0 в 5,3 р.б. 
вірмени 99,9 0,2 0,1 в 1,8 р.б. 
татари 73,3 0,2 0,2 84,4 
цигани 47,6 0,1 0,1 99,3 
азербайджанці 45,2 0,1 0,0 122,2 
грузини 34,2 0,1 0,0 145,3 
німці 33,3 0,1 0,1 88,0 
гагаузи 31,9 0,1 0,1 99,9 

 
Проаналізуємо результати переписів 1989 та 2001 років більш 

детально. 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року абсолютна і 

відносна кількість українців порівнянно з 1989 роком зросла в 13 областях 
(Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, 
Харківській, Херсонській, Чернівецькій), містах Києві та Севастополі. При 
цьому має місце скорочення абсолютної кількості українців у Вінницькій, 
Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, 
Сумській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській і Хмельницькій 
областях, хоча питома вага їх у складі всього населення збільшилась і 
коливалась від 58 % у Луганській області до 94 % у Вінницькій. 

Однією з особливостей перепису 2001 року є те, що в ході його 
проведення була облікована кількість осіб окремих етнографічних груп 
українського етносу, а саме: бойків, гуцулів, лемків, литвинів, поліщуків, 
русинів, які проживають в Україні. Загальна їх кількість становила 32,4 тис. 
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осіб і основним місцем проживання субетносів є дві західні області 
(Закарпатська – 10,2 тис., або 81,5 % усієї кількості та Івано-Франківська – 
21,5 тис., або 66,3 %). 

Серед етнографічних груп найбільшу становлять гуцули (21,4 тис., або 
66 %) та русини (10,2 тис., або 31,4 %). Лемки нараховували 672 особи, бойки 
– 131 особу, литвини – 22 особи, поліщуки - 9 осіб. 

За переписом 2001 р. в Україні, крім українців, проживає 10,7 мільйона 
(22,2 %) представників етносів інших державних утворень. Повторюючи тезу 
про те, що основу етнодемографічного потенціалу України становлять 18  її 
найчисельніших етнічних груп, розглянемо динаміку їх існування в період 
1989-2001 рр. 

Згідно з даними перепису 2001 року кількість росіян становила 8,3 
мільйона осіб і була на 3 мільйони (26,6 %) менша, ніж у 1989 p.; питома вага 
знизилася відповідно з 22,1 % до 17,3 %, або на 4,8 відсоткового пункту. Із 
розпадом СРСР та утворенням незалежної України та Російської Федерації 
міґраційний приріст росіян в Україні на поч. 90-х років навіть дещо зростає 
порівняно з попереднім десятиріччям, досягши 72,5 тис. осіб у 1991 р. і 69,9 
тис. у 1992 р. Однак уже у 1993 р. міґраційне сальдо росіян вперше за 
мирного часу стає від'ємним (-15,8 тис. осіб). У 1994 р. від'ємне сальдо 
міґрації російського населення досягає 85,5 тис. осіб. 

Головну роль у переважанні відтоку росіян з України над притоком 
відіграють, очевидно, економічні причини, зокрема дедалі більше 
відставання від Росії за рівнем життя. Крім того, не варто забувати, що 
частина росіян в умовах незалежної України могла просто змінити свою 
самоідентифікацію і назвати себе українцями. Цьому цілком сприяє 
культурна та мовна близькість двох етносів. 

Абсолютна й відносна кількість російського населення скоротилася в 
усіх регіонах. Українські росіяни розселені по території України 
нерівномірно. Крім Автономної Республіки Крим і Севастопольської 
міськради, де частка росіян становить відповідно 58,3 % і 71,6 % усіх 
жителів, найбільше їх проживає в Донецькій (1,8 млн. осіб, або 14,2 % від 
усієї кількості). Луганській (991,8 тис. осіб, або 11,9 %), Харківській (742 тис. 
осіб, або 8,9 %), Дніпропетровській (627,5 тис. осіб, або 7,5 %), Одеській 
(508,5 тис. осіб, або 6,1 %) та Запорізькій (467,7 тис. осіб, або 5,7 %) 
областях. Питома вага росіян відносно усього населення в цих регіонах 
також є високою і коливається від 17,6 % у Дніпропетровській до 39 % – в 
Луганській. Загалом на зазначених територіях проживає 54,3 % (5,2 млн.) 
усіх росіян, а з урахуванням Автономної Республіки Крим і м. Севастополя 
цей показник становить 71,6 % (6,6 млн.). 

Сьогодні 9 з кожних 10 росіян – жителі міст, передусім великих 
індустріальних центрів півдня і сходу країни. 

Національно-культурні інтереси етнічних росіян в Україні пред-
ставляють 27 всеукраїнських і регіональних громадських товариств і 
об'єднань. Зокрема в Києві працює 4 товариства: всеукраїнське товариство 
«Русь» (створене у 1990 p.), київське культурно-просвітницьке товариство 
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«Руське зібрання» (працює з 1990 p.), Пушкінське товариство (виникло у 
1991 р.) і національно-культурне товариство «Київська Русь» (діє з 1993 р. ).  

Державно-політична консолідація національностей України великою 
мірою залежить від вирішення росіянами проблеми своєї ідентифікації – 
формування в них почуття причетності до української держави. Як свідчать 
дані опитування, більшість росіян не відчувають себе в Україні чужими (таку 
відповідь дали 90 % російських жителів Криму, 89 % – у східному регіоні, 86 
% – у центральних і південних обл. та 68-72 % – у західних обл.). Близько 3/4 
опитаних висловили тверде бажання залишитися жити в Україні за будь-яких 
обставин.  

 Водночас, формування в росіян чіткої ідентифікації себе з українською 
державою, за всієї традиційної толерантності стосунків українців і росіян та 
значної  адаптованості до місцевих умов, є процесом психологічно складним 
і потребує певного часу.  

Щодо євреїв, то останнім часом,  порівняно з 1989 р.,  їх чисельність 
зменшилася майже на 79 %, з 486 тис. до 103,5 тис. (0,2 % населення України 
за переписом 2001 p.), з яких лише 3 % зберегли рідну мову; решта розмовляє 
російською (83 %) та українською (13,5 %). Дві третини (63 %) усіх євреїв 
проживають у Києві (18 тис. осіб), Дніпропетровській (13,8 тис. осіб), 
Одеській (13,4 тис. осіб), Харківській (11,6 тис. осіб) та Донецькій (8,8 тис. 
осіб) областях.  

Така динаміка стала результатом тривалої еміґрації євреїв в Ізраїль та 
країни Заходу. Найбільше дозволів на виїзд до Ізраїлю було видано в 1990 р. 
— 68 тис. Щодо напрямів єврейської ґрації, то, крім Ізраїлю, куди виїздила 
більшість еміґрантів (70 %), здійснювався виїзд і в інші країни, насамперед 
до США і ФРН. Упродовж 1991—1993 pp. еміґрація євреїв дещо 
уповільнилася, а в 1994 р. знову почала інтенсивно зростати у зв'язку з 
погіршенням економічної ситуації. У цілому євреї становили майже 50 % 
еміґрантів. У подальшому цей відсоток буде знижуватися, але лише 
внаслідок зменшення кількості євреїв, які залишилися, порівняно з іншими 
категоріями еміґрантів. 

В Україні створено велику кількість єврейських товариств різних 
спрямувань, які об'єднані у всеукраїнські організації. Найбільші з них — 
Асоціація єврейських організацій та громад України (у складі 120 об'єднань) 
і Товариство єврейської культури України, яке має відділення в багатьох 
містах. Офіційно зареєстровано також 29 релігійних юдаїстських громад. 

Згідно з переписом 2001 р., на трете місце за чисельністю, яке раніше 
посідали євреї, вийшли білоруси, яких нараховується 275,8 тис. осіб, що 
становить 0,57 % населення України (1989 р. – 0,9 %). Серед них: у 
Донецькій області – 44,5 тис. осіб (16 %), Дніпропетровській – 29, 5 тис. осіб 
(10%), АР Крим – 29,3 тис. осіб (10 %), Луганській – 20,6 тис. осіб (7 %), м. 
Києві – 16,5 тис. осіб (6 %). Рідною білоруську мову рідною вважають 19,7%, 
українську – 17,4 %, російську – 62,4 %, молдавську – 42%.  Головними 
причинами інтенсивного зменшення кількості білорусів в Україні (38 %) є 
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еміґрація та  асиміляція. Серед білорусів в Україні переважає міське та 
високоосвічене населення, яке є наймобільнішим у цих процесах. Щодо 
втрати характерних етнічних ознак, то у Донецькій області вважають рідною 
білоруську мову лише 10,4% білорусів, російську – 85,5%, українську – 3,9%. 
У Рівненській області, де білоруси є переважно сільськими жителями, 
вважають рідною українську мову 80%, а білоруську – 11,2%, що також є 
безперечним показником асиміляції. Навряд чи можна говорити про 
природне зменшення (навіть з урахуванням загального скорочення населення 
країни на понад 7 %). 

Однак, незважаючи на статистику, в Україні успішно й доволі активно 
функціонують ряд громадських об’єднань білорусів: Всеукраїнська спілка 
білорусів з осередком у Києві, Білоруське культурно-просвітницьке 
товариство у Сімферополі, Обласне земляцтво білорусів у Вінниці, 
Волинське товариство білорусів у Луцьку, Закарпатське обласне товариство 
білорусів «Сябри» в Ужгороді, Товариство білорусів «Мінськ» у Запоріжжі, 
Білоруська громада Львівської області у Львові, Рівненське обласне 
управління «Білорусь» та інші.  

На четверте місце за останнім переписом вийшла молдавська 
національна меншина (258,6 тис. осіб), що на одну п'яту менше, ніж 1989 р. 
Майже 74 % молдаван України – це жителі двох областей: Одеської (127 тис. 
осіб, або 47,8 % від усієї кількості представників цієї національності) та 
Чернівецької (67,2 тис. осіб, або 26 %). Ще 11 % їх розселено у трьох 
областях – Миколаївській (13,2 тис. осіб). Кіровоградській (8,3 тис. осіб) та 
Донецькій (7,2 тис. осіб), в решті регіонів нараховується від 1,4 до 4,4 тис. 
осіб. 

Молдавани  є одним із найменш урбанізованих численних етносів 
України (міське населення – 27 %), що дозволяє говорити про менший вплив 
на них асиміляційних процесів.  Підтверджує цю тезу й мовний показник – 
70 % молдаван вважають рідною мовою молдавську (17 %  – російську, 10 % 
– українську). 

За переписом 2001 р. в Україні нараховувалось 204,6 тис. болгар, або 
0,4 % усіх жителів країни. Загалом порівняно з 1989 р. їх кількість 
зменшилась на 29 тис. осіб. З них в Одеській обл. – 150,7 тис. осіб (73 %), 
Запорізькій – 277,6 (13 %), Миколаївській – 5,6 тис. осіб, Донецькій – 4,8 тис. 
осіб. Вважають рідною болгарську мову 131, 2 тис. осіб (64 %), українську – 
10,3 тис. осіб (5 %), російську – 62,1 тис. осіб (30 %), молдавську – 0,2 тис. 
осіб. У місцях компактного розселення: болгарську – 78 %, російську – 19 %, 
українську – 2 %.  

Нині основне болгарське населення України і Молдови зосереджене в 
57 болгарських селах, міське – переважно в містах Болград та Ізмаїл. 
Найкомпактніше болгарами заселений Болградський район на Одещині, 
створений у 1940 р. після возз'єднання Бесарабії з СРСР.  

Процес національно-культурного відродження болгар починається зі 
створення національних освітніх закладів, насамперед шкіл.  
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В Одесі виходить болгарський тижневик «Роден край». Річний обсяг 
радіомовлення для болгар Одещини становить 40 год., а через 
телерадіокомпанію «Крим» – 13 год. Культурно-мистецьке життя болгар 
представляють 107 самодіяльних художніх колективів. 

В Одесі створено Асоціацію болгарських національно-культурних 
товариств і організацій України, яка об'єднала 8 товариств: товариство 
болгарської культури «Содружество» (м. Приморськ Запорізької обл., 1992 
p.), товариство болгарської культури (м. Запоріжжя, 1991 p.), Київське 
товариство болгарської культури «Родолюбие» (1990 p.), товариство болгар 
«Алфатар» (с. Вільшанка Кіровоградської обл., 1990 p.), Болгарське культу-
рно-освітнє товариство (с. Тернівка Миколаївської обл., 1989 p.), Болгарське 
товариство ім. Кирила і Мефодія (м. Болград Одеської обл., 1989 p.), 
Кримське культурно-освітнє товариство (м. Сімферополь). 

На відміну від інших національних меншин, румуни у міжпереписний 
період (1989-2001) за своєю кількістю зросли на 12 % і становлять 151 тис. 
осіб, але їх питома вага серед усього населення не змінилася й залишилася на 
рівні 1989 p. – 0,3%. 

Румуни  територіально розміщені в Чернівецькій (75,9 %) та 
Закарпатській (21,3 %) областях. 

В Україні, за переписом населення 2001 p., проживало 151,0 тис. румун 
(1989 р. – 134,8 тис.); вони найкраще зберегли мову своєї національності як 
рідну (91,7 %). 

Серед радіопередач на першому місці (94,8 %) – румунськомовні. У 
румун (поряд з угорцями та самоідентифікованими русинами) найбільше 
розвинуті етнонаціональні потреби.  

Для задоволення потреб румунської меншини виходять такі газети, як 
«Конкордія», «Зоріле Буковиней», «Аркашул», «Жунімя», «Плай роминеск», 
«Курієрул де Чернець» та ін. 

Закарпатський книжковий фонд бібліотек мовами національних 
меншин видає 3,2 тис. книг румунською мовою. Важливу роль у 
національно-культурному житті румун відіграють такі громадські організації, 
як Всеукраїнська науково-педагогічна асоціація «Арон Пумпул», Товариство 
румунської культури ім. М. Емінеску, Християнсько-демократичний альянс 
румун України, товариство румун Закарпаття ім. Дж. Кожбука, товариство 
«Триколор» тощо. 

В Україні проживає 91,5 тис. осіб грецької національності, що на 7 
тисяч менше порівняно з 1989 р. З них рідною мовою вважають грецьку 6 %, 
російську – 88 %, українську – 4,7 %.  Незважаючи на такі показники, греки 
зберігають високий рівень самоідентичності. Проживають греки переважно у 
Донецькій області (85 % загальної чисельності), АР Крим (3%), Запорізькій та 
Одеській областях (понад 2 тисячі осіб в кожній). Чисельність українських греків 
зменшується внаслідок еміграції до країн Заходу, СНД та історичної 
батьківщини (особливо в 90-ті рр.). 
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Процес національно-культурного відродження греків почався з утворення 
національних освітніх закладів. У 1991 – 1995 pp. у навчально-виховних закладах 
новогрецьку мову як предмет вивчало 582 учні, факультативно – 226 учнів. Крім 
того, діти опановували рідну мову в 5 недільних школах. Річний обсяг 
телепередач новогрецькою мовою на Донеччині становить 27 год., у Криму – 26 
год. У Маріуполі щотижня виходить в ефір 30-хвилинна радіопередача 
новогрецькою мовою. Інтереси греків в Україні представляє Федерація грецьких 
товариств України, що об'єднує товариства, які функціонують у різних регіонах 
України та здійснюють різноманітну роботу, спрямовану на відродження та 
розвиток національних культурних традицій свого народу, проводять щорічний 
фестиваль грецької музики, пісні та танцю в регіонах компактного проживання 
греків в Україні. 

Нині в Україні п'яте місце посідають кримські татари, чисельність яких у 
міжпереписний період зросла у 5,3 рази і становила 248,2 тис. осіб (у 1989 р. їх 
було 46,8 тис. осіб). Такий стан обумовлений наслідком їх повернення в Україну 
з місць депортацій, яке розпочалося ще в середині 80-х років (у 1989 р. Верховна 
Рада СРСР формально засудила депортацію) і особливо набуло масового 
характеру наприкінці 90-х років XX ст. 

В АР Крим проживає 243, 4 тис. осіб, що становить 98 % загальної 
чисельності кримських татар в Україні та 12 % загального населення півострова. 
За переписом 2001 p., 92 % кримських татар  вважають рідною мову власної 
національності, 6 % – російську мову.  

Кримські татари сьогодні – консолідована  національна меншина зі знач-
ною політичною активністю та високим рівнем організованості й дисциплінова-
ності.  

 Кримськотатарський другий Курултай (перший у 1917 р.) ухвалив 1991 р. 
у Сімферополі декларацію про національний суверенітет, затвердив національні 
прапор і гімн. Постійне представництво – Меджліс (до якого, однак, входять не 
всі політичні організації) офіційно не визнаний, має свої регіональні меджліси на 
місцях. У Верховній раді Криму є депутатська фракція «Курултай». У 
Сімферополі діють Кримськотатарський національний театр, Кримськотатарська 
національна картинна галерея, Кримськотатарський фонд культури, Кримськота-
тарська бібліотека та ряд асоціацій, створених за професійною ознакою. Є 
кримськотатарські засоби масової інформації – радіо- та телепередачі, щоправда 
з обмеженою програмою, преса. Почалося відновлення культурно-освітньої 
мережі.  

За даними перепису населення 2001 p в Україні проживає 47,6 тис. циган 
(1989 р. – 47,9 тис. осіб). Нині 70,8% українських циган – мешканці міст. 

Найбільше циган проживають у Закарпатській області – 12,1 тис. осіб.  
Значна кількість циган проживає також на сході та півдні країни: у Донецькій 
області – 4,8 тис. осіб, Дніпропетровській – 4,1 тис. осіб, Луганській – 3,4 тис. 
осіб, Херсонській – 2 тис. осіб, у АР Крим – 1,7 тис. осіб. 

З початку 90-х рр. почали створюватися перші ромські організації, що 
спрямовують свої зусилля на збереження циганської мови, підвищення 
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освітнього рівня циган, дотримання прав людини. З 1999 року в Ужгороді 
циганською, українською та російською мовою виходить газета «Романі Яг». 

Нині в Україні діють 17 циганських національно-культурних товариств, 8 з 
яких – у Закарпатті. В Ужгороді функціонує 2 ромські школи; в м. Ізмаїлі 
Одеської області діє ромський центр, при якому працює недільна ромська школа. 
В Україні створено Асоціацію ромів України. 

Зараз в Україні проживає 33,3 тис. осіб німецької національності, що на 4,5 
тис. менше, ніж 1989 року. Розселені німці переважно у Донецькій (4,6 тис. осіб),  
Дніпропетровській (3,8 тис. осіб), Запорізькій (3,6 тис. осіб), Одеській (2,9 тис. 
осіб), Закарпатській (2,2 тис. осіб) областях та в АР Крим (2,5 тис.осіб). 
Вважають рідною мовою російську – 64 %, українську – 22%, німецьку – 12 % 
(1989 р. – 23,2 %). Упродовж останніх років до України повернулися 2 тис. 
німців, які поселилися переважно в південних областях, але загальна їх 
чисельність скоротилася за рахунок еміґрації до ФРН. 

Інтереси німців представляють 33 національно-культурні об'єднання. У 
1992 р. для сприяння реалізації та захисту громадянських, економічних, 
соціальних і культурних прав і свобод німецької меншини створено товариство 
німців України «Відербург». З 1992 р. у Києві працює центр німецької культури 
«Відерштраль». 

Як висновок, ґрунтуючись на наявному довідковому та статистичному 
матеріалі, можна виокремити головні тенденції етнополітичного розвитку 
України у ХХ – початку ХХІ ст.: 

1. Синхронізація розвитку більшості етнічних спільнот України у ХХ 
столітті. Вона дозволяє вивести кілька періодів, типових для всіх етнічних груп 
України: 

– Період Центральної Ради. Активізація діяльності етнічних груп, їх участь 
у вирішенні державних справ (шляхом обрання депутатів від етнічних груп). 

– Період політики «коренізації». Активна діяльність етнічних груп в усіх 
сферах життя суспільства: місцеве самоврядування, мистецтво, наука, освіта і т.і. 

– Період сталінських репресій. Введення жорсткої державної політики 
щодо етнічних груп, головними складовими якої стала тотальна русифікація та 
депортація окремих етнічних груп (кримських татар, болгар, німців та ін.). 

– Початок 60-х – кінець 80-х рр. Поступова активізація діяльності етнічних 
груп, початок національного відродження багатьох з них. 

2. Національно-культурне відродження більшості етнічних груп України, 
яке чітко демонструє аналіз міжпереписного періоду 1989-2001 рр. 

3. Зростання за міжпереписний період 1989-2001 кількості осіб, які 
ідентифікують себе як українці. Така тенденція обумовлена не природнім 
зростанням, а скоріше є результатом відновлення ідентичності частиною 
української етнічної спільноти та частковою асиміляцією українським етносом 
етнічно близьких груп (білорусів, росіян та ін.). 

4. Загальне зменшення кількості населення України, яке не може не 
впливати на кількісний склад та співвідношення етнічних груп України. Ця 
тенденція зафіксована переписом 2001, а її подальше продовження може бути 
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підтверджене порівнянням чисельності населення України в 2001 та 2008 роках 
(Таблиця 2). 

Таблиця 2 
Динаміка чисельності населення України у період 1 січня 2001 – 1 

січня 2008 роки (тисяч осіб) * 
чисельність населення України 

 на 1 січня  
2001 року 

на 1 січня  
2008 року 

2008 рік в % до 
2001року 

Автономна Республіка 
Крим 2100,7 1969,8 93,8 

Вінницька 1799,1 1670,5 92,9 
Волинська 1054,2 1036,2 98,3 
Дніпропетровська 3678,0 3395,2 92,3 
Донецька 4893,6 4533,8 92,6 
Житомирська 1420,5 1304,3 91,8 
Закарпатська 1282,0 1242,5 96,9 
Запорізька 1983,9 1831,3 92,3 
Івано-Франківська 1453,7 1382,2 95,1 
Київська 1810,5 1735,7 95,9 
Кіровоградська 1152,9 1038,3 90,1 
Луганська 2607,4 2352,4 90,2 
Львівська 2703,3 2558,2 94,6 
Миколаївська 1286,8 1202,4 93,4 
Одеська 2491,7 2394,2 96,1 
Полтавська 1660,2 1523,3 91,8 
Рівненська 1184,4 1151,7 97,2 
Сумська 1318,8 1195,4 90,6 
Тернопільська 1151,1 1097,9 95,4 
Харківська 2940,7 2793,4 95,0 
Херсонська 1213,0 1106,4 91,2 
Хмельницька 1447,2 1349,2 93,2 
Черкаська 1435,2 1314,2 91,6 
Чернівецька 929,2 904,1 97,3 
Чернігівська 1267,6 1134,1 89,5 
Київ (міськрада) 2637,1 2741,4 104,0 
Севастополь(міськрада) 388,4 379,3 97,7 
Україна 49291,2 46337,3 94,0 

 
* за даними Державного комітету статистики України 
Як бачимо, абсолютно в усіх регіонах України, окрім м. Київа, 

спостерігається тенденція до зменшення населення. 
Розрахунки зміни чисельності населення України (прогноз) показали, 

що до 2015 р. населення України може скоротитися на 8,4 млн осіб (16,1%). 
При цьому зменшення населення може перевищити втрати населення 
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України за період Великої Вітчизняної війни (8 млн чол.). До 2025 р. 
кількість населення може бути меншою, ніж у 1939 р. (зменшення на 12,9 
млн чол., чи 27%). До 2035 р. чисельність населення України може виявитися 
меншою, ніж у 1913 р. (зменшення на 15,3 млн чол., або 29,3%). А до 2050 р. 
кількість населення України може зменшитися на 25 млн осіб, чи на 47,9%. 
Причому результати розрахунків узгоджуються з прогнозом ООН, згідно з 
яким населення України до 2050 р. може скоротитися на 20 млн осіб (40%). 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕВІЗІЯ ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ 

 
Соціокультурний аналіз соціально-демографічних досліджень 

демонструє необхідність врахування набутків ґендерного підходу до опису й 
трактування сім’ї, народжуваності та батьківства, чутливість до «інакшості», 
критичне ставлення до ролі та місця академічних текстів у суспільстві. 

Ключові слова: соціокультурний аналіз, ґендерний аналіз, есенціалізм, 
соціально-демографічні дослідження  

Социокультурный анализ социально-демографических исследований 
демонстрирует необходимость учета особенностей гендерного подхода к 
описанию и трактовке семьи, рождаемости и родительства, чувствительности 
к «инаковости», критическое отношение к роли и месту академических 
текстов в обществе. 

Ключевые слова: социокультурный анализ, гендерный анализ, 
эссенциализм, социально-демографические исследования 

A social-culture analysis of social-demographical surveys has demonstrated 
the need to incorporate characteristics of gender-based approach (the sensitive to 
“others”, critical of the role and place academic texts in society and so on) to the 
description and interpretation family, birthrate and parenthood. 

Kaywerds: sociocultural analysis, gender analysis, essentialism, social-
demographical survey  

 
У нашому суспільстві, яке майже не толерує варіативність ґендерних 

ідентичностей, багатство індивідуальності людини може бути спрямоване 
проти неї ж. Чи не тому так багато чоловіків бояться проявів власної 
чуттєвості, щоб не скидатися на гея, і не менше жінок всіляко прагнуть 
підкреслити свою «жіночість», боячись бути запідозреною у фриґідності. 
Ксенофобія, расизм, гомофобія – не лише упередження окремого індивіда, 
вміло використані, вони стають обґрунтуванням злочину чи його потуранню. 
Особливо це стосується тоталітарних режимів: засудивши за статтею про 
гомосексуальність, радянське правосуддя позбавило Сергія Параджанова не 
лише волі, а й підтримки багатьох друзів та оточення. 

Есенціалізація соціальних статусів та відносин – це соціальні, 
культурні, етичні, економічні та політичні наслідки, які виводяться із наших 
тілесних чи інших незалежних від людини особливостей (стать, вік, раса, 
етнічна приналежність, соціальне походження, повносправність, деякі інші 
риси та особливості). Як приклад згадаймо горезвісне фройдівське «анатомія 
– це доля», що адресувалося жінкам, які трактувалися психоаналізом як  
неповноцінні чоловіки. Ці та інші виклики есенціалізації статі та 
сексуальності й покликали до життя жіночі, феміністські, а за тим і ґендерні 
студії. 
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Ґендерні дискусії дали потужний поштовх деконструвістським 
реконструкціям і стали засадами соціального конструктивізму, який усе 
більше завойовує позиції в соціології [4], закладаючи підґрунтя до 
соціокультурного аналізу нових, лише нещодавно «розчаклованих» проявів 
соціальної реальності. Зазвичай есенціалізація властива повсякденному 
знанню, де проявляється в рамках загального процесу стереотипізації, 
спрощення реальності. Проте навіть фахівці соціогуманітарного профілю, 
залучені до ґендерних проектів та дискусій, часом вдаються до 
есенціалізацій: у темі підприємництва можна почути гіпотезу, що жінкам 
притаманна взаємопідтримка, а чоловікам конкурентна боротьба тощо.  Саме 
таким чином із ґендерних (чи будь-яких інших) відмінностей як ресурсу 
розвитку ми конструюємо джерело соціального напруження, оскільки 
багатоманіття культур суспільства творить його багатство, а есенціалізація  
різності – поділи та розділення. 

У творенні та відтворенні щойно проблематизованих соціокультурних 
розділень найпомітнішу роль відіграють академічна та медійна сфери, які в 
модерному суспільстві витіснили з перших позицій древніших авторитетів 
про світ: усну традицію та сусідську громаду. Неомарксисти, 
постструктуралісти, деконструктивісти та постмодерністи: К. Мангайм, 
М. Фуко, Ж. Ліотар, П. Бурдьє, Б. Латур, Ю. Габермас – яскраво і гостро 
прокритикували самовпевненість експертної та академічної спільноти в її 
прагненні класифікувати й типологізувати, відносити до котроїсь із 
категорій, діагностувати й прогнозувати без рефлексії власної позиції та 
преференцій. 

Та ця критика мало уваги приділяє есенціалістським узагальненням, 
аналізованим представниками феміністських концепцій та ґендерних студій, 
хоча загалом увага до ґендерного напряму представлена в зарубіжній 
соціології досить потужно (Е. Гіденс, Дж. Прістлі, Дж. Томпсон). У 
вітчизняних же соціологічних дискусіях досвід ґендерного аналізу, як і вся 
традиція феміністських, ґендерних концептуалізацій мало ще представлена. 
Тим актуальнішим і нагальнішим видається потреба звернення до ґендерного 
аналізу з метою виявлення методологічних настанов, вартих подальшого 
розвитку в соціокультурному аналізі, а також тих проблем, з якими 
стикаються самі ґендерні дослідження, зокрема у вітчизняній науковій 
практиці. 
           Можливо, розуміючи всю цінність та невичерпність інформації, 
представленої численними показниками і статистичними даними, або 
прагнучи уникнути критики й неприйняття, яке і так виникає через 
дратівливість тематики дискримінації жіночої статі, але досить часто вже 
популярний термін «ґендерний аналіз» вживається на позначення статистики 
статі у демографічних та й соціологічних наукових розвідках чи проектах. 

Отже, дані відтворення населення, шлюбності та розлук, загалом 
статистика за статтю нині переважно перейменувалася в ґендерну 
статистику, але виникає питання: чи ґендеризувалася вона при цьому, чи 
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стала чутливішою до ґендерних розділень, питань і проблем? Як відомо, 
статистичні форми обліку населення, звітність, узагальнені звіти здавна1 
містили розподіл за статтю з багатьох (не всіх, і це обмежувало їх 
використання в ґендерних дослідженнях) фіксованих питань. 

Самі визначення терміну «ґендерної статистики» йдуть у розріз із 
визначенням терміну ґендеру як його складової. Це добре видно із цитат зі 
«Словника ґендерних термінів», укладеного російськими авторами. 
«Ґендерна статистика – це статистика про становище чоловіків і жінок у 
таких сферах: населення, сім'я, охорона здоров'я, освіта і комунікації, 
зайнятість, права людини і політика. Оцінка проґресу жінок в цих та інших 
царинах дала поштовх розвитку новій дисципліні, яка залежить від базових 
демографічних даних, а також соціальних і економічних показників. 
Одночасно важливу роль відіграє готовність країн посилити вимоги до збору 
даних, виконувати рекомендації всесвітніх конференцій». Порівняймо з 
визначенням з того ж словника: «Ґендер. Сучасна соціальна наука розрізняє 
поняття стать та ґендер (gender). … Ґендер створюється (конструюється) 
суспільством як соціальна модель жінок і чоловіків, що визначає їх 
становище і роль в суспільстві та його інститутах» 2. 

Очевидно, що дане у цьому словнику саме визначення поняття ґендеру 
і його лексичного гнізда далекі від досконалості, але навіть тут помітно, що в 
першому випадку відбулася підміна ґендеру на стать, яка значно зрозуміліша 
й звичніша для організації збору статистичних даних. 

Схожу ситуацію зустрічаємо й у західних колег: «Шведський 
парламент впровадив чергову інновацію, постановивши, що ґендерна 
статистика повинна бути частиною офіційної статистики (Women and Men in 
Sweden: Facts and Figures. – Stockholm, 2006). Тому статистична інформація 
розподіляється не лише за віком, регіоном країни, етнічною приналежністю 
тощо, а й за статтю» [5, с. 57]. Також не змогли уникнути цієї підміни й 
вітчизняні фахівці, які підготували брошуру «Ґендерна статистика для 
моніторинґу досягнення рівності жінок і чоловіків» [2]: виходячи із її 
структури та змісту, там йдеться про статистику статі і то, переважно, 
жіночої. 
            Поняття ґендеру уже добре відоме українським науковцям навіть поза 
межами поки вузького кола ґендеристів та ґендеристок і феміністських 
дослідників. Як відомо, його визначення хоча й спирається на стать, проте 
чітко відокремлюється від неї. Проте замість проголошеного ґендерного 
аналізу, отримуємо розподіл за статтю із подальшими коментарями й 
висновками про несхожість жінок і чоловіків, своєю логікою мало 
відмінними від побутового есенціалізму. Жінки чи чоловіки, таким чином, 
мисляться як однорідна, монолітна, зі спільними  інтересами група,  що уже 
                                                
1 Як це фіксувалося століття тому, демонструє перевидане нині дореволюційне видання: 
Статистический справочник по Харьковской губернии (репринтное издание). – Х. : Изд-во 
САГА, 2007. 
2 Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. - М.: Информация XXI век, 2002. 
http://www.owl.ru/gender/index.htm 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 173 
 

десятиліття тому критикувалося  за огульний універсалізм, більш того, 
деконструкція Джудіт Батлер опозиції «стать – ґендер» довела хибність 
асоціації її із опозицією «природне  –  культурне», а також розуміння статі 
через протиставлення жіноче – чоловіче як культурної спроби осмислення 
природного. 
           Певно, що такого радикального соціального конструктивізму вимагати 
від статистики марно. Та й чи можлива ґендерна статистика?! Справді, 
соціокультурні явища сучасного суспільства надзвичайно складно індексом 
чи якимось точним показником зафіксувати. І така ситуація склалася не лише 
стосовно ґендерного виміру суспільства, а й, наприклад, щодо якості освіти 
чи науки, котра фіксується через формальні, тому часом далекі від реальної 
дійсності показники (кількість випускників, кількість докторів), і тим самим 
провокується підлаштовування ВНЗ під вимоги звітів, а не досягнення вищих 
результатів. 
           Проте із наведеної у дисертаційному дослідженні Тамари Марценюк 
таблиці тих питань, щодо яких збирається інформація в розподілі за статтю 
[5, с. 157], вихідних даних з різних сфер суспільного життя маємо вдосталь, і 
ґрунтовний ґендерний їх аналіз дасть чимало корисної інформації як для 
подальших спеціальних соціальних та соціологічних досліджень, так і для 
управлінців різних рівнів. І ось тут натрапляємо на суттєву різницю підходів, 
адже з огляду на ґендерні методологічні установки соціологічної емпатії для 
інтерпретації мотивацій чи результатів поведінки (навіть таких усім 
знайомих, як матримоніальної, дітородної, шлюбної тощо) груп, в які 
дослідники самі не включені, недостатньо. Перенесення власного досвіду й 
бачення світу на інші спільноти та культури, їх поверхові узагальнення 
стають причиною есенціалістських висновків, а то й стигматизації, що 
зустрічаємо не тільки в публіцистиці, але й у наукових публікаціях. 

 Фахівці, спостерігаючи активне маніпулювання соціально-
демографічною проблематикою медіа, прагнуть розвінчати породжувані 
міфи [8]. Гарним прикладом деесенціалізації можуть бути висновки 
колективної монографії «Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні». 
Заяложені від ужитку всіма політичними силами та державцями теми 
демографічної кризи – заклики рятувати сім’ю, жінок, чоловіків, дітей, село, 
українців, націю і популяцію – нарешті отримали фахову відповідь. У 
післямові монографії написані ті хибні уявлення, які з опорою на зібрані 
соціологічні та статистичні дані вдалося розвінчати чи перевести в 
коректніше формулювання. Це міфи „про поглиблювану кризу сім’ї та 
прискорене відмирання інституту шлюбу”; „про незареєстрований шлюб 
(співжиття) як поширену форму шлюбних відносин переважно серед 
молоді”; „про виключно економічну обумовленість низької народжуваності”. 
А також стереотипи, що „повторні шлюби не компенсують втрачені 
внаслідок розлучення „репродуктивні можливості””; „про ставлення до 
багатодітності й багатодітних батьків з неабиякою часткою зневаги та 
снобізму” [9, с. 221-226]. 
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Та сам академічний текст, продовжуючи дискурс теми «шлюбу, сім’ї та 
дітородних орієнтацій», підходить до неї з позиції завдань та інтересів 
держави, включений в її демографічну політику, тож йому теж не вдається 
оминути міфологізованих положень та стереотипних суджень. На жаль, ця 
монографія не переламала змальовану Тетяною Журженко тягу до 
традиціоналізму в демографічній царині, а може слугувати ще однією 
ілюстрації для неї [3]. 

Дається взнаки неврахування ґендерного підходу, який дозволив би 
навіть на наявних даних отримати відповідь на сакраментальні питання щодо 
причин і чинників шлюбно-сімейної та репродуктивної поведінки.  І 
ґендерний паритет авторами пропонується досягати не шляхом більшого 
залучення батька до активного батьківства та соціально відповідальної 
позиції роботодавців, а через „збереження, почасти й відновлення надбань 
минулого (в частині доступного утримання дітей у дитячих дошкільних 
закладах, функціонування груп подовженого дня у школі тощо), 
використання можливостей, що їх надають традиційні „сімейні кооперації” 
(за участю прабатьківського покоління)” [9, с. 197]. Остання рекомендація 
нагадує те, як північні американки та західні європейки замінили себе на 
кухні й у дитячій афро-американками чи іммігрантками з тим, щоб мати 
змогу вийти в публічну сферу й реалізувати себе  професійно. 

Слід зауважити, ґендерний аналіз полягає в рефлексії ґендерованості 
порушуваної дослідником теми, власного місця й ролі в ґендерних дискурсах 
– і не лише суто академічних, а й найширших соціальних, культурних, 
політичних. Навіть, якщо науковці й не прагнуть цілеспрямовано долучитися 
до дискусій щодо ґендерних питань, проте сама тема сім’ї та відтворення 
населення, її дискурс настільки ґендеризовані, що це неминуче позначається 
й на самому тексті, втягнутому у відтворення більшості есенціалізованих 
образів сім’ї, її місця, ролі, функцій, складових тощо. 

Зокрема, цей внесок у владний ґендерний дискурс проявляється в 
асоціації сімейності, шлюбності, народжуваності, батьківства (sic!) винятково 
з жінкою. Таким чином не лише підтримується ґендерна сеґрегація в системі 
приватної – публічної сфер, а й оминається складна та велика тема 
батьківства. Аналіз актуальної демографічної картини українського 
суспільства на базі статистичних даних зазвичай одностатевий, чоловік не 
згадується зовсім. Проте завдяки активному поширенню передового досвіду 
Швеції в демографічній політиці у вітчизняних текстах так само почали 
згадуватися відпустки по догляду за дитиною для батька, звертати увагу на 
його репродуктивні права та обов’язки [5, 7]. 

Дослідницький інструментарій теж може хибувати на однобічність і 
певну спрямованість, що заважає здійснити зважений ґендерний аналіз 
отриманих даних. В опитуванні, покладеному в основу згадуваної 
монографії, цілеспрямовано визначалася готовність жінок присвятити себе 
материнству через повне використання власної фертильності на репродукцію 
та власного часу на догляд за дітьми. Це помітно у формулюванні для жінки 
репродуктивного віку (15-45 років) «правильного» і тим «природного» стану 
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– у зареєстрованому шлюбі з дітьми, а ідеального – у багатодітній сім’ї. На 
це націлені майже всі питання й спеціальний блок „Ставлення населення до 
багатодітності”. 

Питання „Чи погоджуєтеся Ви з таким твердженням: „Дитині, для того 
щоб рости щасливою, потрібний дім, де є батько і мати”?” (Скоріше, 
погоджуюся / Скоріше, не погоджуюся) – виконує не стільки вимірювальну, 
скільки ідеологічну роль. Адже не враховується, чи люблячі будуть це 
батьки, чи зашкодить психічному та фізичному здоров’ю дітей, партнера, 
родичів пристрасть до алкоголю матері чи домашня тиранія батька, чи буде 
щасливішою дитина, якщо поруч буде бабуся чи дідусь тощо. Есенціалізація 
„повної” сім’ї переважує ці деталі. Варто відзначити й те, що поняття «повної 
сім’ї» відповідає нуклеарній її моделі та належить модерністському 
суспільству, у той час як традиційна сім’я, яку ставлять за зразок 
«природного» стану в публіцистичному її дискурсі, – це родина (складена, 
багатопоколінна сім’я). Менший вплив романтизації традиційних та досить 
помітне засудження усіх інших форм шлюбно-сімейних відносин та 
репродуктивної поведінки, певно, був би, якби враховувалися роботи 
найвідоміших вітчизняних та зарубіжних антропологів у цій царині 
(Х. Вовка, М. Ковалевського, Р. Зідера, Ф. Арієса). 

Зрештою, не можливо не помітити акцентування багатьох авторів на 
шлюбі як одержавленій формі узаконення сімейних стосунків, і це також 
належить до головних тез сучасного українського ґендерного дискурсу. 
Центром та точкою відліку всіх сімейних станів і репродуктивної поведінки в 
демографічному дискурсі стає шлюб: людина може бути або ще не в шлюбі, 
або вже в шлюбі, або чомусь ще не в шлюбі, або ж поза шлюбом. Саме на 
міцність шлюбу автори покладають надію у здійсненні соціально-
демографічної політики. Хоча слід відзначити суттєво нейтральніше 
ставлення до незареєстрованого шлюбу в аналізі статистичних даних 
останніх років. 

У той же час у соціально-економічних статистичних дослідженнях за 
одиницю спостереження вже прийнято домогосподарство, яке може 
включати від однієї людини до кількох десятків. Тож ця прив’язка до 
соціального інституту шлюбу, що простежується в демографічних текстах 
віддавна, призводить до неврахування, зменшення, а то й осуду усього 
різноманіття форм сімейних стосунків. Так, у цьому тексті, як і в багатьох 
інших, присутнє мимовільне засудження та термінологічна стигматизація 
усіх інших можливих станів жінки і чоловіка – самостійності („безшлюбна 
самотність”), самостійного материнства / батьківства („мати одиначка”, 
„неповна сім’я”), вільного від дітей (свідома відмова від дітородності) – без 
їх детального розгляду й аналізу причин. Таке ставлення підсилюється 
наріканням на прагнення професійної реалізації та здобуття матеріальної 
незалежності як чинників відстрочення репродуктивних намірів, байдуже, чи 
виказують такі прагнення учнівська чи студентська юнь, чи жінки та 
чоловіки середнього віку. 
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Ґендерний аналіз далеко не завжди застосовується на повну силу, і в 
багатьох соціологічних дослідженнях фіксація відсутності кореляції ознаки зі 
статтю стає закінченням ґендерного аналізу, а мала б його розпочинати. 
Адже, наприклад, наступним кроком могла бути гіпотеза про існування 
взаємозгладжених відмінностей у поглядах всередині статевих поділів, про 
що могла опосередковано свідчити завелика варіація. 

Звіти про досягнення ґендерної рівноправності в тій чи іншій сфері, які 
ґрунтуються на статистичних та соціологічних даних, також можуть 
хибувати на есенціалізм. Очевидно, що тілесні чи інші незалежні від людини 
особливості не можуть самі по собі забезпечити покращення культури чи 
суспільства – проте у звітах досі помічається наївність в упованні на певну 
стать. І країни з ревністю слідкують за показником кількості жінок у 
парламенті, на деканській посаді чи ще десь у верхах політичних та 
економічних пірамід, куди що чоловіки, що жінки потрапляють уже скроєні 
на заданий ґендерний копил. 

Лише у випадку дискримінації чи значного поширення суспільством 
упереджень щодо чоловіків чи жінок у тій чи іншій іпостасі, нам опорою 
буде статистика статі. Вона підкаже ті сфери, де може бути відсутня рівність 
можливостей у доступі до тих чи інших ресурсів і позицій у суспільстві та 
можливі причини появи таких бар’єрів на шляху самореалізації індивідів. 

Коли ж хочемо унаочнити власні успіхи в питаннях досягнення 
ґендерної рівноправності, то вони можуть бути продемонстровані не 
абсолютною кількістю жінок у парламенті, а саме відсутністю 
есенціалістських міркувань вибору до цього органу влади, про які можна 
дізнатися з моніторинґових соціологічних досліджень або ж статистичних 
обслідувань, з кейс-стадійного аналізу партійних стратегій та кампаній з 
виборів Президента чи депутатів різних рівнів. 

 Отже, поділи даних за статтю скоріше працюють на есенціалістське 
утвердження, аніж деконструкцію дискримінаційних ґендерних стереотипів. 
Цей шлях підміни ґендерного аналізу розподілом за статтю має резон лише з 
огляду на необхідність порівняння з уже обробленими даними досліджень чи 
статистичних обслідувань, коли відсутній доступ до масиву, або ж під час 
роботи зі статистичними формами звітності. І то потребує численних 
припущень щодо можливих статусних, поколінських, професійних та інших 
соціокультурних чинників генези отриманої варіації поглядів чи поведінки. 

У решті випадків маємо справу з профануванням ґендерного аналізу – 
його евристичних можливостей і принципів. І мова йде не стільки про «гріх 
універсалізму» (зведення усіх представників тієї чи іншої статі до уявної 
однорідної групи з однаковими інтересами, умовами, позиціями!), скільки 
про те, що заява власної інакшості, право на свій голос – одна із провідних 
ідей самої історії ґендерних досліджень, феміністської її традиції. І вміщати 
багатолику ґендерну інакшість в абстракту середню статистичність статі, 
нехай і значно відмінну від протилежної такої ж абстрактної статі, означає – 
ігнорувати численність ґендерних ідентичностей, означених 
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постколоніальними, квір, візуальними, антропологічними дослідженнями, 
усіма соціокультурними текстами й контекстами. 

Що ж до запроваджуваного нині терміну «ґендерної статистики», то, 
можливо, слід би говорити про розширення фіксації статистичних даних у 
розподілі за статтю як крок до збільшення ґендерної чутливості статистики. І, 
зрештою, відрефлексувати саме це прагнення називатися ґендерною, що його 
спровокувало: яка політична та академічна кон’юнктура – це більше 
відповідатиме ідеї ґендерного аналізу. 

Здійснюючи соціокультурний аналіз такої актуальної нині в соціології 
управління теми демографічної політики, ми продемонстрували необхідність 
врахування набутків ґендерного підходу до опису і трактування сім’ї, 
народжуваності та батьківства. 

А також виявили, що в сучасній українській дослідницькій практиці 
сам ґендерний аналіз розуміється часто поверхово, як данина 
загальноєвропейським дискусіям та термінології. 

Водночас, саме чутливість до інакшості, яку дає змогу розвивати 
ґендерний підхід, його критичне ставлення до ролі й місця академічних 
текстів у суспільстві, зокрема щодо підтримки владних дискурсів, – той 
методологічний внесок, яким не можна нехтувати, розвиваючи соціально-
демографічні та соціологічні дослідження в Україні. 
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УДК 316.334.52: 316.462 

Хобта С.В.  
 

ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
 

 Предметом розгляду статті є відношення до чинної влади населення 
Сходу України – Донбасу. Вважається, що влада в цілому не представляє 
інтереси народу й діє виключно в особистих інтересах, а вище політичне 
керівництво країни ігнорує регіон та його проблеми.  
 Ключові слова: влада, регіон, Схід України, Захід України, Донбас, 
дискурс, демократія, засоби масової комунікації. 

Предметом рассмотрения статьи выступают особенности 
отношения к действующей власти населения Востока Украины – Донбасса. 
Считается, что власть в целом не представляет интересы народа и 
действует только в собственных интересах, а высшее политическое 
руководство страны игнорирует регион и его проблемы.  

Ключевые слова: власть, регион, Восток Украины, Запад Украины, 
Донбасс, дискурс, демократия, средства массовой информации. 

The article analyses features of attitude toward operating power of 
population of East of Ukraine – Donbass. It is shown, that political power on the 
whole is not presents of interest people and acts only on own behalfs. The top 
political management of country ignores a region and his problems. 

Key-words: power, region, East and West of Ukraine, Donbass, diskurs, 
democracy, mass medias. 

 
Для демократического общества проблема отношения народа к 

действующей власти – одна из ключевых проблем при организации 
управления. Власти не достаточно обладать определенными статусными 
позициями и сосредоточить в своих руках формальное управление 
институтами, она должна получить социальное признание, легитимацию. Это 
возможно тогда, когда она представляет интересы большинства населения. В 
демократическом обществе, власть, по определению, – власть народа. 
Насколько действующая власть представляет народ и видит ли народ свое 
представительство в действующей власти – ключевые вопросы 
функционирования любого демократического общества.  

В отечественной литературе представлены работы, изучающие 
механизмы взаимоотношения власти и граждан [8, 9], легитимации власти [2, 
1], циркуляции элит [3, 13]. Отношение народа к власти изучается, главным 
образом, количественными методами через измерение уровня доверия к 
разным институтам. Согласно опросам, в Украине существует кризис 
доверия власти: граждане не доверяют практически всем государственным 
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институтам [11]. Использование количественных методов позволяет 
фиксировать распространенность явления, но не позволяют понять мотивы, 
«услышать голоса» респондентов.  

Предметом нашего рассмотрения выступает отношение к действующей 
власти населения Востока Украины – Донбасса; целью – определение 
характера и специфики отношения к действующей власти на Донбассе. 
Эмпирической основой выступают данные глубинных интервью (далее при 
цитировании курсивом будет указан порядковый номер интервью) и кросс-
региональных опросов в рамках научного проекта «Украина: образы 
регионов и межрегиональные отношения» [5]. Глубинные интервью 
проведены в 2008 г. в Луганской области. Было опрошено 22 человека. Из 
них 12 мужчин и 10 женщин. Образование: 9 человек – высшее, 7 – средне 
специальное, 6 – среднее. Возраст: 20-39 – 7, 40-59 – 6, 60 и старше – 9. 
Интервью носили фокусированный характер. Фокусом интервью выступали 
отношения между Востоком и Западом Украины. При анализе мы 
ориентировались на стратегию анализа обоснованной теории [10] и теорию 
дискурс-анализа [4]. 

Не смотря на то, что изначально в фокусе внимания были отношения 
Востока и Запада Украины, главным способом структурирования нарративов 
о регионах и их взаимоотношениях выступило противопоставление власти и 
народа. Оппозиция «мы–они» фиксируется во всех интервью, где «они» – это 
власть, политики, а «мы» – народ, простые люди. В описании доминирует 
политический дискурс, проявляющийся в понятиях: электоральное поле, 
имидж, политическая борьба, кандидаты, стратегии, рейтинг, национализм, 
демократия. 
 Демократия, в украинском варианте, не воспринимается как 
представительство народа. О ней часто отзываются в пренебрежительной 
форме. Политиков сравнивают с грязным пятном, которое простой 
украинский народ несет на себе. Постоянно подчеркивается, что 
государственная власть абсолютно не представляет интересы народа и живет 
собственной жизнью.  

«Хотя при Советском Союзе было много недостатков, но, тем не 
менее, какая-то справедливость была. Куда-то можно было обратиться и с 
жалобой, и с предложением, а сейчас и пойти практически некуда и некому 
сказать» [22]. «Люди, которые сейчас находятся у руля, они чисто решают 
свои проблемы, хотя нам заявляют: «Да, мы решаем! Мы думаем о Вас, 
народ!», − но, к сожалению, на сегодняшний день я этого не вижу .. На 
сегодняшний день я не могу ни с одного, ни с другого бока назвать тех 
людей, которые действительно стремятся что-то сделать лучше для 
народа» [15]. «У них на их войне все средства хороши. И в то время о народе 
никто не думает. Им главное получить власть» [2].  

Данные массовых опросов также говорят о разрыве власти и народа 
(табл.1). Более 40% населения области считают, что политическое 
руководство, несмотря на выборы, вообще никого не представляет, оно 
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действует только в собственных интересах. Другие 40% считают, что власть 
представляет интересы богатых или же страны Запада. 

Таблица 1 
Как бы Вы определили отношения между политическим 

руководством Украины и народом? (% к ответившим) 
№ 
п/п 

Вариант ответа Луганская 
область 
N=1217 

февраль 
2009 г. 

Луганская 
область 
N=1147 
октябрь 
2009 г. 

1. Политическое руководство представляет 
интересы народа Украины 3 5 

2. Политическое руководство представляет 
интересы только богатых 24 22 

3. Политическое руководство, несмотря на 
выборы, вообще никого не представляет, 
оно действует только в собственных 
интересах 

48 42 

4. Политическое руководство Украины 
является зависимым от США и ЕС, а не от 
своего народа 

31 22 

5. Политическое руководство Украины 
является ставленником мирового 
правительства, а не своего народа 

11 7 

6. Другое (напишите, что именно) - 1 
7. Затрудняюсь с ответом  13 - 
9. Нет ответа - 1 
 Всего 130 100 

 
*В февральском опросе при ответе можно было выбрать несколько 

позиций, поэтому общая сумма в столбце больше 100%. 
 
Самым главным «пособником» власти считаются средства массой 

информации. Они главный инструмент формирования общественного 
мнения, и поэтому ответственны за ситуацию в стране, в частности, в 
отношении регионов. «Вони не працюють на консолідацію нації, вони 
працюють на політиків» [6]. «Они раздували огонь в костре и поддерживали 
это пламя довольно долго.<.> Они наталкивали население Запада и Востока 
друг на друга» [5]. Постоянно подчеркивается, что СМИ «делают события»: 
содержание репортажей спланировано, корреспонденты подкуплены, 
политики через СМИ озвучивают проблемы, не имеющие отношения к 
действительно волнующим народ вопросам. Наоборот, высшее политическое 
руководство «прячет» настоящее проблемы.  
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«За вот этими всеми национальными моментами скрывается, вернее, 
замещается главное. Заняться бы настоящим делом. Ну, зачем заниматься 
настоящим делом, если можно вспомнить этот голодомор. Можно 
подумать, что только украинский народ пострадал в голодоморе. 
Пострадала и Россия. И все это знают» [16]. « Мелкие какие-то вопросы 
были подняты и широко обсуждались <.> Я так думаю и мои знакомые меня 
поддерживают. Например, голодомор 33-го. <.> Ведь не только ж на 
Украине был голодомор. В России тоже был. Акцентируют внимание не на 
том, что важно. В настоящее время – это высокие цены, экономические 
вопросы, падение гривны, безработица» [11].  

По мнению респондентов, противостояние Запада и Востока, проблема 
НАТО, языка во многом надуманы и используются властью для получения 
политических дивидендов.  

«Где Вы видели, что бы просто вышли люди сами по себе и сказали: 
«Меня волнует проблема языка, меня волнует проблема НАТО!» Да это 
только оплачиваемые митинги <.> Это чтобы отвлечь народ от 
действительных проблем. А народ занят выживанием <.> В то время, когда 
ты думаешь, чем ты будешь кормить завтра семью, проблемы Запада и 
Востока Украины не возникает <.> Человек думает о своем насущном» 
[15]. «Жителей шахтерского края беспокоят обычные материальные, 
приземленные вещи. Когда кризис в стране, они начинают говорить о 
русскоязычии, украиноязычии, а на первом месте сейчас – обычные 
материальные вещи» [17]. 

Социология, кстати, не рассматривается как зеркало общества, как 
коммуникатор между властью и общественностью. «Таких институтов – 
социологических, которые бы спрашивали мнение простого человека о том, 
что действительно на сегодняшний день человека волнует, какие проблемы, 
– этим не занимаются» [15]. 

Однако, то, что навязывание значимой проблематики и моделей ее 
описания осознается, не означает, что они не функционируют и не 
укореняются в общественном сознании. В интервью люди воспроизводят 
политическую риторику, образы, транслируемые СМИ.  

Особенностью Востока Украины является неудовлетворенность 
статусом региона в системе Украины, и она устойчиво связана с мыслью о 
дифференцированным отношением к регионам действующей власти, 
особенно Президента В. Ющенко. Обратим внимание, что наряду с 
противопоставлением народа и власти, вторым контекстом различения есть 
различение регионов – Востока и Запада Украины. Высшее политическое 
руководство – «оранжевые», на Донбассе рассматривается как политическая 
сила, выбранная Западом Украины и представляющая исключительно Запад 
Украины. 

«Я от своих знакомых слышу: «Вот, это на Западне теперь произошло 
наводнение и мы, значит, все туда средства. Правительство все туда, а 
вот если у нас что-то на Востоке происходит, нам никто ничего не дает» 
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[15]. «Сейчас явно прослеживается политика Ющенко, защищающая 
интересы только Западной Украины» [7]. «Все как бы идет в их сторону, 
грубо говоря, он (Ющенко – Х.С.) на нашу сторону закрыл глаза. А почему? 
Ведь мы же одно государство! Мы же еще никуда не отделились. У нас 
Президент общий. Он должен быть на всю страну. Так нельзя, когда он 
просто закрывает глаза на Восток и всю силу, все эмоции, все внимание 
уделяет Западу, считая, что он там земляк!» [17]. 

Хотя главным способом структурирования нарративов является 
противопоставление власти и народа, по видимому, региональное «мы» 
сильнее, так как, когда речь заходит о регионе, оно включает как народ, так и 
политическую силу, его представляющую. Очевидно, что от политики 
«своих» ожидается «справедливое», «должное» отношение к региону.  

«Они (западные украинцы – Х.С.) сейчас берут в основной оборот 
развитие культуры, каких-то традиций, опять-таки украинский язык, 
установление памятников, в то время когда мы рассматриваем более такие 
основные моменты. Это, например, развитие индустрии, заводов, фабрик, 
чтобы не было безработицы» [17]. Сравните: «Янукович старается 
добиться взаимоотношений с Россией, старается повысить уровень 
экономического развития нашей страны, старается нашу промышленность 
заставить работать. А Ющенко старается больше приобщиться к 
западной культуре, политика направлена на поиск помощи у западных 
государств» [19]. «…со стороны Востока наши политические деятели 
отправили им несколько фургонов помощи. И, несмотря на это, их 
политический деятель, т.е. Ющенко, за которого они голосовали и 
агитируют, он не прислал им никакой помощи. Т.е. они остались в такой 
нелепой ситуации, когда со стороны их вождя никакой помощи не 
последовало» [17]. «Именно 2004 год стал точкой преткновения между 
Западом и Востоком нашей страны, поэтому наши усилия, усилия «Партии 
Регионов», значит, направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку, 
а такие партии как «Свобода», «Наша Украина», они вносят 
дестабилизацию в работу, значит, как страны в целом, так и парламента» 
[7]. 

Политическая борьба «своих» и «чужих» политиков, обнаруживает 
связанность элиты и населения регионов. Локализация политической и 
экономической власти определенной политической силы в регионе приводит 
к тому, что население зависит от благополучия данной политической силы. 
Она обеспечивает рабочие места и заработную плату. Некоторые прямо и 
говорят, что одна из причин высокой лояльности к власти на Востоке − 
занятость в промышленности: «Можно перечислить ряд причин, на которых 
сыграли политики. Первая − зависимость людей работающих на 
предприятиях от позиции руководства, больше, чем селян» [20]. Считается, 
что на Востоке местная власть обладает большей силой, материальными 
ресурсами и свободой. «На Западе бизнесмены находятся под прямым 
влиянием Киева и поэтому они не могут оказывать давление на людей, 
народ. Тогда как влияние народа значительное. Ну, а на Востоке влияние 
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народа не столь велико, как на Западе. Поэтому здесь чувствуется 
своеволие властей. Местные власти, что хотят, то и делают» [20].  

Политическая лояльность становится условием благополучия 
населения. Регион становится «точкой сборки» не только 
институциональных порядков, о чем пишет И. Кононов [6, 48], но и 
порождает феномен «региональной солидарности», которая обязана своим 
появлением наложению пространственных характеристик. 

Данные интервью и массовых опросов показывают, что, несмотря на 
низкий уровень доверия к власти как центральной, так и местной (в случае 
Востока, несколько выше уровень доверия к местной власти), главным 
субъектом изменений к лучшему выступают представители той же власти 
[12, с. 29]. Политики аморальны, но решение социально-политических 
проблем возлагают на тех же политиков.  

«Единство должно возникнуть на уровне власти. Проблема эта 
(между Востоком и Западом – Х.С.) она есть и будет существовать 
искусственно нагнетаемая, пока наши политики не прийдут к какому-то 
единому мнению» [15]. «У нас порядка не будет до тех пор, пока не прийдет 
какой-то новый политик, который всех объединит. Но это маловероятно. 
Годами мы не могли объединится» [12].  

Таким образом, люди снимают с себя социальную и политическую 
ответственность за ситуацию в стране. Отчетливо просматривается 
патерналистская модель отношений с властью. Респонденты для себя это 
объясняют распределением функциональных обязанностей. Основная 
статусная характеристика региона – «мы рабочие», «простой рабочий народ». 
Простой народ нуждается в грамотном управлении. Дело народа – работать. 

«Люди не в чем не виноваты, просто людям нужен хороший 
руководитель, которого, к сожалению, сейчас нет. Если бы был хороший 
руководитель, он бы этого (конфликта 2004 г. – Х.С.) не допустил» [3]. «А 
политики должны организовывать работу людей и заботится о людях в 
своем государстве. Народ, что, народ трудится <.> Дайте условия для 
работы, достойную зарплату, дайте ему жилье нормальное, тогда человек 
будет работать со всей отдачей. Это его долг во благо общества и 
страны» [22]. «…народ у нас остался еще советской закалки и он привык 
верить политикам. Поэтому слепо следуют тому, что они им говорят» 
[20]. 

В общественном сознании устойчиво сохраняется желание видеть 
сильную руку во власти. Власть должен представлять один сильный и 
высокоморальный человек. Как, например, Путин, который смог объединить 
страну и «вселить уверенность в народ» [19].  

«Нужен какой-то политический деятель, который будет думать не о 
своем обогащении, не о том, что бы их партия была во главе, а о том, 
чтобы людям было хорошо» [3] «Пока не найдется человек, который 
действительно будет думать о народе, а не о своих политических амбициях, 
о своем богатстве, у нас порядка никогда никакого не будет» [2]. В 
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вопросах рекрутинга политика появляются довольно любопытные 
предложения. Одно из них в духе Платона: «…нужен генеральный директор. 
Один! А всех остальных упразднить <.> Ну, допустим, взять того, не знаю, 
как он сейчас называется, председателя Академии наук Украины. Обычно 
назначается человек на такую должность из академиков. А академики – это 
самые умные люди в нашей стране. Вот его и назначить. Он же самый 
умный у нас в стране <.> А академик это теоретик и практик» [3]. 

При общей критичности и нелицеприятности в описании власти, в 
общественном сознании присутствует некая вера, условно говоря, в «добрую 
власть», которой обстоятельства или враги мешают служить народу. 
Например, одна из респонденток считает, что министры и олигархи не 
связаны: «наша экономика находится в руках нескольких олигархов, а у 
министров связаны руки» [16]. Или, она же о Президенте: «Я понимаю, что 
наш Президент хочет отставить след в истории, но он делает не ставни, 
может, он не понимает? Действительно человек попадает к власти и 
теряется. Может, он шел туда с хорошими помыслами, а в результате 
получается, что каждый думает о себе, а о нас, о народе, как всегда, никто 
не думает. И это плохо» [16].  

Какими же видятся перспективы развития отношений власти и народа в 
Украине? Доминирует конформистская позиция. Люди негативно оценивают 
ситуацию, но пассивно принимают ее, считая, что изменить ничего нельзя. 
Ход развития страны полностью зависит от властьимущих. 

«Мы для политиков разменная монета. Мы не играем никакой роли. 
Нами играют политики – наши избранники. А вот что им ударит в голову, 
никто не знает. Это большой вопрос, поэтому, к сожалению, что имеем, то 
имеем <.> Как говорится, каждый народ заслуживает своего правителя, 
значит, где-то мы провинились, забыли, что нам говорили родители, за что 
наши родители боролись в свое время» [16]. 

Слабо, но представлена «революционная» позиция. Признается, что 
народ занят выживанием, люди стали более циничными и руководствуются 
принципом «своя рубаха ближе к телу», но власть настолько оторвалась от 
народа, что «в общем-то, долго это не продлится, это все плавно движется 
к гражданской войне» [17]. «Мужик он такой степенный, медленный, 
меланхоличный. Он будет терпеть, терпеть. Но когда-то это же 
кончится. И он скажет: «До какого времени это будет продолжаться?» 
Единственная наша беда здесь, что нет такой силы, которая могла бы 
народ поднять <.> Своего рода украинская революция будет, а какая она уж 
будет. Только не помаранчевая. Помаранчевая революция – это купленная 
революция. Мы все знаем» [2].  

Полученные данные согласуются с данными фокусированных 
глубинных интервью, проведенных в Луганской и Львовской областях 7 и 
массовых опросов в рамках проекта 5. Идентичные результаты, полученные 
с помощью разных методов, позволяют говорить о надежности полученных 
данных. 
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Анализ данных глубинных интервью показал, что одной из основных 
проблем функционировании украинской демократии является отсутствие 
представительства народа властью. Фиксируется ситуация, когда фактически 
отсутствует легитимное руководство. Разрыв между властью и народом 
очень болезненно воспринимается украинскими гражданами. На Востоке 
Украины ощущают предвзятость, намеренное игнорирование со стороны 
высшего политического руководства страны.  

Общественное сознание демонстрирует противоречивость. Власть 
абсолютно не обладает моральным авторитетом, однако она же 
рассматривается как субъект перемен, в обществе отсутствуют выраженные 
протестные настроения. Людьми осознается политический характер, 
манипулятивность основных элементов дискурса, тем не менее, нет попыток 
«переопределять» их. Основные модели описания «усвоены» и 
воспроизводятся практически всеми респондентами.  

Социология не выполняет критической функции. Она, как и СМИ, 
считается ангажированной властью и не рассматривается как коммуникатор 
между властью и общественностью. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
У статті розглянуто поняття «негативна діалектика" і критична 

теорія Т.В. Адорно, що дозволяють проводити вивчення взаємозв'язку 
соціальної системи і культури; абсолютизація соціального або естетичного 
змісту мистецтва в процесі формування особистості і, як результат, 
негативні наслідки такого формування; соціалізація особистості засобами 
мистецтва в сучасному світі. 

Ключові слова: соціальна система, соціальна культура, зміст 
мистецтва, особистістість, соціалізація особистості, засоби мистецтва. 

В статье рассмотрены понятия  «негативная диалектика» и 
критическая теория Т.В.Адорно, позволяющие производить изучения 
взаимосвязи социальной системы и культуры; абсолютизация социального 
или эстетического содержания искусства в процессе формирования 
личности и, как результат, негативные последствия такого формирования; 
Социализация личности средствами искусства в современном мире. 

Ключевые слова: социальная система, социальная культура, 
содержание искусства, личность, социализация личности, средства 
искусства. 

Concepts are considered  «negative dialectics” and critical theory of T.V. 
Adorno, allowing to produce the studies of intercommunication of frame of society 
and culture; absolutization of social or aesthetic maintenance of art in the process 
of forming of personality and, as a result, negative consequences of such forming; 
Socialization of personality facilities of art is in the modern world. 

Key-words: frame of society, social culture, maintenance of art, personality, 
socialization of personality, facilities of art. 
 

Изучение взаимосвязи социальной системы и культуры имеет важное 
научное значение. В этой связи представляется эффективным и полезным 
анализ учения Т.В. Адорно о «негативной диалектики» как методе познания 
взаимосвязи и взаимодействия социальной системы и культуры. В тоже 
время, «критическая теория» Адорно пытается объяснить сущность 
общественной жизни. Процесс глобализации во всех сферах 
жизнедеятельности человечества вызывает нарастания противоречия между 
социумом и личностью, которая пытается отвергнуть всё, что подавляет её, 
иногда высказывая враждебность и в отношении культуры. Поэтому, автору 
представляется важным рассмотреть процесс социализации личности 
средствами искусства, заострить внимание на негативных последствиях 
абсолютизации социального или эстетического в процессе формирования 
личности, а также показать актуальность реализации эстетического и 
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социального содержания искусства в процессе социализации личности в 
современном обществе. В настоящее время решение проблемы реализации 
социального и эстетического содержания искусства в процессе социализации 
личности находится в начальной стадии. 

В рассмотренных работах авторов: Диденко В.Д., Моль А., 
Чернышевский Н. Adorno Th. W., Cassirer Е., Holbach P., Schwabe Ch., 
прослеживается важное значение искусства в процессе социализации 
личности, излагаются результаты из учения Т.В. Адорно взаимосвязи 
социальной системы и культуры на основе «негативной диалектики» и 
«критической теории». Всеми авторами выражается мнение о полезности и 
необходимости искусства и, в частности, некоторых его жанрах в процессе 
формирования личности в современном мире. 

Цель данной статьи – это рассмотрение понятий «негативная 
диалектика» и «критическая теория», позволяющих производить изучение 
взаимосвязи социальной системы и культуры; абсолютизация социального 
или эстетического содержания искусства в процессе формирования 
личности, негативное последствие такого формирования; социализация 
личности средствами искусства в современном мире. 

В процессе развития современной технической цивилизации и 
усиления глобализации во всех сферах жизнедеятельности человечества 
нарастает противоречие между социумом и личностью. Стремясь к 
разрешению этой трагической коллизии, личность отвергает все, что 
подавляет ее. Особую враждебность некоторые индивидуумы испытывают и 
высказывают в отношении культуры. В западноевропейском обществе 20 
века появились теории, обосновывающие изначальную, принципиальную 
несовместимость культуры и личной свободы. Так, немецкий социолог, 
музыкант, философ Теодор Визенгрунд Адорно (1902-1969) создал учение о 
«негативной диалектике» как методе познания взаимосвязи и взаимодействия 
социальной системы и культуры. В основу этого учения он положил тезис о 
духовной независимости ученого, вследствие чего диалектика оказалась 
чисто субъективным феноменом, объясняющим социальные процессы, 
позволяющим волюнтаристски относиться к морали, искусству и другим 
сферам духовной жизни общества. Адорно отвергает конструктивную роль 
«диалектики отрицания» и полагает, что вследствие «полного отрицания» 
исчезает необходимость «отрицания отрицания», поскольку отрицание в 
этом случае теряет свой аффирмативный характер. Сила отрицания по 
мнению Адорно - в отсутствии утверждения. Сущностью отрицания является 
«отрицание возможностей» [6, c. 160]. 

Негативно-диалектический подход к объяснению реальности имеет 
своей основой убеждение Адорно в основополагающем, «коренном слиянии» 
субъекта и объекта в философской рефлексии, научной деятельности и 
художественном отражении мира. Слитый воедино субъект и объект не 
может нуждаться в методе познания этого объекта. Поэтому, мышление 
Адорно безметодно, исключает всякий пафос и позволяет стать по ту сторону 
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идеологии. В противовес различным идеологиям «критическая теория» 
Адорно не доверяет внешнему, фасадному, создаваемому обществом; 
противоречивые данные она «организует» в соответствии с изначальным 
понятием данной вещи и понятие это вновь превращает в процесс 
объединения с этими же данными. Привнесенные из вне понятия 
превращаются в понятия, присущие самим вещам. Таким образом, 
критическая теория пытается объяснить сущность общественной жизни. 

Анализируя жизнь позднекапиталистического общества, Адорно 
увидел, что в нем «разум может сохранить себя только в отчаянии и 
чрезмерности; ему нужен абсурд, чтобы не покориться объективному 
безумию» [5, c. 266]. 

Это объективное безумие существует в виде «коллективных химер 
тоталитарного ужаса» [5, c. 312], т.е. произведений буржуазной и 
пролетарской культуры. Одной из таких химер является презрение к жизни, 
изображаемое как презрение к смерти. В произведениях киноискусства, на 
сцене, в литературе трупы являются просто «реквизитом представления». 
Эти трупы, хотя и похожи на людей, но они уже вещи, «аллегория того, чем 
они уже были до этого». В этом мире все поменяло свой смысл на 
противоположный «после массового производства и удешевления смерти». 
«Только такое человечество, для которого смерть стала столь же 
безразличной, как и его члены... может в административном порядке 
производить бесчисленные количества повешенных» [5, c. 313]. 

В искусстве, по мнению Адорно, ценностью стало уже не просто 
непосредственное восприятие в противовес рефлексии, а «великое 
неизвестное», нечто «массово будоражащее, деструктивно одурманивающее, 
шок как потребительское благо. Это великое неизвестное есть перспектива 
тоталитарного сущего. Личность стремится увидеть перспективу своего 
бытия и переживает душевное потрясение от увиденного. Шок от созерцания 
перспективы - это восприятие истины человеческого бытия, т.е. превращение 
«великого неизвестного» в относительно известное. Относительность эта 
абсолютна, как абсолютно различие воспринимающего и воспринимаемого. 
Уменьшение различия воспринимаемого и воспринимающего 
обнаруживается в моменте высшего эстетического наслаждения, 
наполненного Истиной и Красотой. Именно это свойство подлинного 
искусства порождать моменты высшего эстетического наслаждения является 
истинностной, познавательной, эстетической его стороной. А свойство 
искусства облекать в художественные образы идеи, настроения, 
представления людей и делать их притягательными для молодых поколений 
и всех иных воспринимающих, является социальной, идеологической 
стороной искусства. 

Единство социального и эстетического в искусстве наглядно 
проявляется во внутреннем мире личности, в которой  эстетический вкус 
гармонично сочетается с нравственным, политическим, идеологическим, 
мировоззренческим совершенством. В искусстве невозможно отделить 
эстетическое от социального. Вне общества нет искусства. Внеобщественное 
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искусство - это чистая индивидуальность художника. Совершенная, 
лишенная социальности чистота - это святость, поэтому она невозможна, ибо 
нет способа упразднить из себя свою социальность. Упразднение из личности 
ее социальности, составляющей сущность личности, равносильно 
ликвидации самого индивидуума. Поэтому в процессе социализации через 
эстетическое воспитание личность постигает искусство в единстве 
эстетического и социального. 

Идейно-политически ориентированное эстетическое воспитание есть 
возвышение социального за счет познавательного, истинностного, 
эстетического в произведениях искусства. В результате в души 
воспитанников глубоко внедряются политические, моральные и другие 
ценностные ориентации, нормы, представления, идеалы и слабо 
формируются эстетические вкусы, потребности в красоте и не прививается 
отвращение к безобразному. Если же в процессе эстетического воспитания 
развивать у личности только способность подходить к окружающему миру и 
жизнедеятельности с позиции поиска только чувства красоты во всем этом, 
то сформируется личность с деформированным эстетическим отношением к 
действительности [4, с.55]. 

Постижение индивидом в процессе социализации в одинаковой мере 
эстетического и социального содержания искусства превращает его в 
источник и силу общественного развития. Так, эстетически не развитые 
индивиды не испытывают жгучей потребности в красивом, гармоничном, 
совершенном, возвышенном и вследствие этого не реагируют на старания 
воспитателей или просто других индивидов (например, девушек на юношей) 
воздействовать на них своей красотой, эстетичностью, совершенством, 
изысканностью. 

Не воспринимаемая зрителем красота теряет способность к своему 
совершенствованию; вследствие этого сокращается спрос на средства 
создания и поддержания красоты (мода, украшения, косметика, фигура, 
манеры и т.п.). Происходит опрощение, примитивизация и вульгаризация 
общностей людей, социальных групп, не воспринимающих красоту (битники 
в США, хиппи, Толстой А. рассказ «Гадюка»). Экономические и социальные 
последствия в данном случае весьма ощутимы. Примитивное не может быть 
дорогим. Для производства простого, лишь удовлетворяющего 
функциональному назначению, не нужны высокие технологии и 
совершенный дизайн. Аркадий Райкин высмеивал в своих интермедиях 
неистетичность, безвкусицу, произведенных советской промышленностью, 
товаров. Даже красивая упаковка имеет большое эстетическое и 
экономическое значение. Поэтому, чем больше членов общества стремится 
жить красиво, тем выше общий уровень экономического и культурного 
развития этого общества. 

Искусство, зачастую, используется в качестве средства воздействия на 
сознание избирателей в период предвыборных кампаний. Поэтому, 
социализированные посредством искусства индивиды подвластны 
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манипуляциям посредством кино и телевидения в политических и иных 
целях. Умело сочетая в процессе социализации эстетическое и социальное в 
искусстве, можно совершенствовать социальную инженерию и эффективно 
управлять сознанием личности. 

Музыка и кино являются наиболее эффективными средствами 
запечатления эстетического и социального и донесения его до сознания, 
души индивида. 

В современном обществе наиболее полно реализуются ценностно-
ориентирующая и воспитательная функции искусства в среде молодежи 
через музыку. Музыкальное искусство является важнейшей сферой духовной 
жизни общества и личности. «В современном мире музыка представляет 
собой нечто очень важное», она «становится интимно близкой человеку», 
говорит французский социолог Абраам Моль [2, с. 268, 271]. Выдающийся 
польский композитор Кароль Шимановский подчеркивает связь музыки с 
общественной жизнью: «Всеобщность музыки, ее объединяющая и 
организующая сила, поистине являются основой социального воспитания». 

Некоторые ученые видят в искусстве главное средство 
гуманитаризации общества. Представители «утопической эстетики» 
высказывали предположения, что только на основе искусства может быть 
преодолено социальное отчуждение. 

Говоря о музыкальном искусстве и его связи с жизнью человека, 
следует отметить, что музыка привлекает людей, она дает возможность 
испытать прекрасные чувства, которые часто в реальной жизни 
недостижимы. Через общение с музыкой человек познает себя как духовное 
бытие. В этом ее «познавательная» ценность. Зная благотворное влияние 
определенного музыкального произведения, человек, включая музыку, 
одновременно «включает» (ожидает подкрепления) свои эмоции и чувства и 
тем самым регулирует свою эмоционально-чувственную жизнь. Ожидая 
наслаждения музыкой, индивид выходит из-под угнетающего воздействия 
трудностей и забот повседневного бытия. 

В процессе социализации посредством воздействия музыки на человека 
достигаются следующие цели: 

1) эмоциональная активизация личности; 
2) стимуляция готовности к межличностным контактам и ликвидация 

невротических моделей поведения, мешающая этому; 
3) достижение влияния на психовегетативные нарушения и мышечное 

напряжение; 
4) ликвидация невротических переживаний и воспитание способности 

к эстетическому наслаждению, как одной из черт всесторонне развитой, 
гармоничной личности [9, с. 55]. Так, по средствам музыкального искусства 
формируется социально-психологический облик личности. 

Разные музыкальные сочинения вызывают разный эмоциональный 
настрой индивида потому, что музыкальная ритмика и тональность 
соответствуют биоритмам, коррелируют с ними. Музыка положительно 
влияет на сердечную ритмику, состояние вестибулярного аппарата, нервной 
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системы, внутримышечное напряжение и т.д. Плотин говорил: «никогда не 
увидит солнце око, которое не стало солнечным. И ни одна душа не видит 
прекрасного, если она не стала прекрасной». Также Боэций отмечал, что «мы 
радуемся соответствующему строю звуков, ибо мы сами так устроены». 

Искусство повышает духовную силу человека-субъекта познания [1, с. 
37-46] Оно уводит его ум от односторонней ориентации только на получение 
логических истин в процессе познания и открывает перспективу 
безграничного интуитивного познания сути вещей. Искусство ориентирует 
человека в его познавательной деятельности, воспитывает в нем 
любознательность и упорство в этой деятельности. Картина мира, которую 
человек имеет в своем сознании, формируется не только при помощи 
усвоения наук, но и под воздействием искусства. Развивая эту мысль, Эрнст 
Кассирер писал в «Очерке о человеке», что формы искусства участвуют в 
воздвижении и организации человеческого опыта, что своим образом мира 
человечество обязано не только ученым, но и художникам» [7].  

Искусство - это «могущественное орудие осознания мира и средство 
духового развития людей», «познание жизни в образах, форма духовного 
освоения действительности» [3, с. 327]. Поэтому так велика его 
социализирующая сила. 

Конфуций, Пифагор, Платон, Аристотель и другие мыслители 
Древнего мира подчеркивали большую воспитательную роль искусства. 
Дионисий из Галиокарнаса называл искусство, особенно музыку, «жаром 
души»; Платон говорил, что искусство - это «припоминание истинного 
бытия»; Псевдо-Дионисий считал искусство «архетипом невидимого мира»; 
по словам Микеланджело, искусство «открывает полет к небу», для Гегеля 
искусство - это «радость души». Платон говорил, что «если стоит жить, то 
только затем, чтобы созерцать прекрасное». Дидро и Шефтсбери указывали 
на общественно-мобилизующую и нравственно-воспитательную функцию 
искусства. По мнению Шефтсбери, способность распознавать прекрасное в 
единстве со способностью чувствовать добро, быть добрым дают 
«нравственные чувства». 

Поль Гольбах в своей «Этократии» говорил, что искусство призвано и 
может «воспитывать граждан, устранять преступления, излечивать 
предрассудки, пороки и заблуждения народа» [8, с. 199]. 

Рихард Вагнер, указывая на ориентирующую функцию искусства, 
писал: «Истинное искусство есть высшая свобода... Выйти из ремесленного 
состояния и подняться на высоту артистичной  человечности, на высоту 
свободного человеческого достоинства - такова цель поступательного 
развития человечества... Задача искусства именно и состоит в том, чтобы 
указать этому социальному движению его настоящую дорогу». 

Безусловно, выразительные средства современного киноискусства и 
музыки являются наиболее эффективными средствами запечатления 
эстетического и социального содержания искусства и  донесения его до 
сознания и души индивида. 
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Следовательно, умело сочетая в процессе социализации эстетическое и 
социальное в искусстве, можно совершенствовать социальную инженерию и 
эффективно управлять сознанием личности. 

Процесс социализации личности должен предусматривать усвоение 
индивидом в одинаковой мере эстетического и социального содержания 
искусства, что даст возможность превратить его в источник и силу 
общественного развития. 

Создавая ценности, выбирая их и ориентируясь на них в своей 
жизнедеятельности, человек все дальше уходит от своего животного 
состояния по пути цивилизации. 
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УДК 316  
Бухтеев Н.И. 

 
    ОБЩЕСТВО КАК ОСОБЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕЙНИКА 
 
У статті зроблена  спроба прояснити  поняття «суспільство», його  

ознаки, мікро-, макро-, понадрівні й аспекти: діловий, комунальний і 
менталітетний. Підкреслюється, що суспільство – це єдиний соціальний 
організм. Комплекс його складових утворює особливий тип людяшника. 

Ключові слова: людяшник, суспільство, понадсуспільство, соціальний 
атом, соціальна організація суспільства. 

В статье предпринята  попытка выяснить  понятие «общество», его  
признаки, микро-, макро-, сверхуровни и аспекты: деловой, коммунальный и 
менталитетный. Подчёркивается, что общество – это единый социальный 
организм. Комплекс его составляющих образует особый тип человейника. 

Ключевые слова: человейник, общество, сверхобщество, социальный 
атом, социальная организация общества. 

An attempt to find  out a concept is undertaken  in the article « society», his  
signs, мікро, macro and superlevels and aspects: business, communal and 
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ideological. It is underlined that society essence single social organism. The 
complex of his constituents is formed by the special type of  thselowyinik. 

Key-words: thselowyinik, society, supersociety, social atom, social 
organization of society. 

 
В современной социологии сложилась парадоксальная ситуация. 

Ключевой категорией здесь служит «общество». Однако  её трактовки  не 
однозначны [7, с. 1-25, с. 164, с. 330-331].  Такая данность вносит путаницу в 
разработку понятийного аппарата общества как целостного социального 
организма. Как следствие – и на данный момент оно остаётся непонятым. 
Примером тому может служить  бытующее выражение «информационное 
общество». В реальности такого общества нет. Но имеются представления о 
нём в виде социологических дискурсов и  артефактов. В них учитывается 
только один, частичный,  пусть и явный, информационный фактор общества. 
На его основе невозможно при всём желании определить и 
классифицировать социальный объект как целое (это можно сделать при  
наличии самого объекта по совокупности организующих его компонентов). 
Тем не менее и в обществоведении,  и в профессиональной среде социологов 
такие и подобные им алогизмы стали обыденностью [6, с. 15-24, 55-63]. 
Похожая знаковость встречается и в материалах ΙΙΙ Всероссийского 
социологического конгресса (Секции 1-7) и Ι Конгресса социологической 
ассоциации Украины [10].     

Отсюда целью данной статьи является попытка научного прояснения 
понятия «общество» в качестве особого типа и уровня человейника 
(неологизм А.А. Зиновьева) [11]. Наша задача – описать, в чём именно 
заключается это качество. Методологической базой её решения служит 
зиновьевская социологическая теория [3].  Её интеллектологический 
фундамент (синтез диалектической логики, онтологии и гносеологии), 
методы мышления (понимания) исследования позволяют в рамках 
необходимого и достаточного уточнить определение  интересующего нас 
объекта. 

В самом начале определимся с  терминами. Существующее 
человечество представляет собой человейники. Среди них различают 
предобщество, общество и сверхобщество. Разумеется, разные народы 
находятся на различных стадиях созревания цивилизации, обусловленных 
множеством факторов их исторических черт и свойств.  

Предобщество – это зачатки общества, его нижняя эволюционная 
граница. Общество возникает там и тогда, где и когда в ограниченном 
пространстве скапливается определённый минимум разнородных людей и их 
групп (как правило, враждебных друг другу), вынуждаемых 
обстоятельствами на длительную совместную жизнь. Оно возникает как 
общее обязательное условие для удовлетворения их частных различных 
интересов. 
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Итак, общество – это совокупность людей (народ), проживающих на 
определённой территории и воспроизводящих себя из поколения в поколение 
как единое целое. Это определённая стадия (этап, форма) социальной жизни 
людей. Для неё характерно, что люди:  

1) из поколения в поколение живут совместной исторической жизнью, 
воспроизводя себе подобных людей;  

2) действуют как целое, обеспечивают его самосохранение и защиту от 
внешних угроз;  

3) выполняют разные функции, обеспечивая сложное строение целого;  
4) занимают определённую территорию и относительно автономны во 

внутренней жизни;  
5) владеют внутренней и внешней идентификацией;   
6) имеют государство как форму политической власти;   
7) экономику как форму ведения хозяйства;  
8) идеологию как форму коллективного менталитета; 
9) имеют права и собственность,  
10) имеют достаточно высокий уровень суверенитета, т.е. 

независимость от других человейников.  
Эти черты относятся к уже сложившемуся обществу. По мере 

складывания в нём некоторой устойчивой системы воспроизводства данной 
формы жизни принято говорить о социальном типе данного общества [1. 
с.45].  

Первичным и неделимым  строительным материалом общества 
выступают люди в качестве социальных атомов.  От их свойств зависят 
возможности общества.  В свою очередь, взаимосвязи и взаимодействия 
между людьми образуют его разного рода клеточные структуры. Среди них 
различают две группы. Первая – деловые клетки.  Они обеспечивают всё 
общество средствами удовлетворения  потребностей людей. Вторая – 
коммунальные. Они обеспечивают целостность и охрану общественного 
организма, общественный порядок, выработку и соблюдения правил 
поведения людей, и их объединений относительно друг друга. И те, и другие 
подлежат действию законов как делового, так и коммунального аспектов, но 
в разной степени и в разной форме. Данное обстоятельство играет 
существенную роль в определении характера общественного организма.  

Суммарным же вкладом организующих общество факторов выступает 
его социальная организация. Это:  

1) «сфера государственности»;  
2) управление как сфера реализации власти;  
3) «сфера экономики» («экономика»); 
4) «сфера идеологии» («идеосфера») как форма коллективного 

менталитета,  а также другие сферы, являющиеся результатом развития 
упомянутых основных [2, с.114-115].  И все они обусловлены социальными 
условиями и законами. 

В нормальном обществе компоненты социальной организации 
образуют единый комплекс. Это означает следующее. Во-первых, между 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 195 
 

ними имеет место такое разделение функций, при котором они совместно 
обеспечивают единство общества и условия жизнедеятельности всех членов 
общества. Во-вторых, между ними устанавливаются меняющиеся  
отношения, как-то: взаимного соответствия (адекватности) или 
субординации, координации, доминирования, производности. В-третьих, 
взаимозависимость между характером народа  и создаваемого им типом 
социального устройства. В-четвёртых, складывание опредёленного 
воспроизводственного механизма социальной организации новыми людьми.  

Его социомеханика и принципы предопределяет живучесть и 
дееспособность общества как  единого целого. Оно возникает, организуется, 
живёт и эволюционирует по законам имманентной социальной 
комбинаторики  одновременно в различных измерениях. Основные из них: 
деловой, коммунальный и менталитетный аспекты; микро-, макро- и 
суперуровень.  

 Их и рассмотрим. Деловой аспект – всё то, что люди совершают более 
или менее регулярно и что признано, как необходимое или полезное, что 
удовлетворяет какие-то потребности людей (добывание и производство 
материальных ценностей, создание культурных ценностей, средств 
развлечения, бытовое обслуживание, управление людьми и др.). Имеет два 
аспекта: исполнения дела и аспект обучения делу (образования и обучения 
профессии).  

Что касается коммунального аспекта, то он  отражает поведение людей 
и отношения между ними. Обусловлен тем, что людей много. Они 
вынуждены так или иначе общаться, сталкиваться друг с другом, распадаться 
на группы, подчинять, подчиняться. Данный аспект раздваивается на аспект 
экзистенциального эгоизма – совокупность правил (норм) поведения  членов 
общества – и аспект норм поведения – совокупность способов принуждения 
членов общества к соблюдению этих правил и наказаний за их нарушения. 
Без их соблюдения человек не может нормально существовать в своей 
социальной среде и добиваться успеха. Суть коммунальности состоит в 
борьбе людей за существование и за улучшение своих позиций в социальной 
среде, т.е. "человек человеку – волк", или "борьба всех против всех".  

Менталитетный аспект в форме идеологии  содержит в себе всё то, что 
касается сознания (менталитета, психики) членов общества. В него 
включается формирование сознания у новых поколений людей, поддержание 
состояния сознания взрослых, какое требуется условиями и интересами 
самосохранения общества, снабжение людей "духовной пищей", выработка и 
поддержание правил поведения, необходимых для выполнения упомянутых 
задач, манипулирование людьми путём воздействия на их сознание. 

Что же касается микро-, макро- и суперуровня общества, то они 
выглядят так. Объекты первого – суть отдельно взятые люди и их 
объединения в частичные группы: фабрики и заводы, конторы и магазины, 
больницы и школы, банки и театры, издательства, родственные группы, 
молодежные компании и спортивные команды, клубы и общины и т.д.  
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Объекты второго уровня – объединения объектов первого уровня. Их 
сфера деятельности – общество в целом. Это – органы власти и управления, 
полиция, армия, церковь, суды, организация хозяйства, культура и т.д. Они 
выполняют в обществе различные функции и совместно обеспечивают его 
жизнедеятельность как единого целого. Суперуровень образует 
структурирование его компонентов вне социальной организации 
микроуровня и макроуровня, но на их основе и в зависимости от них. Это 
различного рода партии, союзы, клики, гражданское общество и т.д. 
Взаимоотношения между уровнями варьируются в зависимости от условий, 
многосторонни и изменчивы. 

Их переплетения со связями другого рода образуют ткань или тело 
общества. Суть же общества проявляется  в его повседневности. То есть, в 
том, что считается в нём нормальным, обычным, принятым, допустимым. И 
лишь затем, во вторую очередь, суть общества проявляется в крайностях, в 
отклонениях от нормы.  Специфику общества обусловливает  природа его 
создания, функционирования, поддержания и развития. Реально 
существующие общества являются смешанными. То есть у них можно 
заметить элементы и свойства обществ разного типа. Их скопление образует 
цивилизацию. 

В обществообразующих процессах, по мнению А. Зиновьева,  полезно 
различать конкретно-исторический разрез формирования общества и разрез 
исторической жизни сформировавшегося общества. Эти срезы отчасти 
совпадают, а отчасти нет.  Обычно, чаще и более всего в силу законов 
социальности, они меняются на противоположные.  На это, в частности, 
указывают социальный перелом советского общества, возникновение и 
становление на его руинах национальных постсоветских социумов. В 
украинском сообществе «оборачиваемость»  стала господствующей 
национальной формой "решения" стандартных задач общественной жизни [9, 
с.  246], поскольку  локальные интересы властвующих и околовластвующих 
групп, одетые в благородную форму общего блага, доминируют над ним и 
тем самым препятствуют его воплощению в той или иной степени и форме. 

По мере эволюции обществ  человечество подходит к сверхобществу. 
Последнее складывается в западном мире с единой системой власти и 
управления. Границы национальные ликвидируются, возникают 
наднациональные экономические и политические системы (пример тому – 
динамика Западноевропейского Союза). Сверхобщество – общество в 
«снятом» виде, более высокого уровня организации, чем нынешняя (его 
верхняя эволюционная граница).  Главное здесь – переход развития истории 
из естественноисторической фазы в планово-управляемую и формирование 
единого глобального человейника.  Иными словами, способность системы 
власти и управления общества распоряжаться огромными человеческими 
массами и материальными ресурсами. Причём в соответствии с заранее 
выработанными планами организации и преобразования человейника. 
Например, СССР в годы коллективизации, индустриализации, военный и 
послевоенный периоды. В современных условиях этот процесс протекает в 
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рамках глобализации на основе западных ценностей и интересов и в 
соответствии с законами социальности. В силу них другие (незападные) 
народы и страны занимают подчинённое и периферийное положение [4].   

Таким образом, есть основание утверждать, что общество – это  
ступень человейника, в котором существует власть определённой социальной 
организации.  Социальное качество последней образует устойчивая система 
её элементов, признаков и свойств. В её пределах общество функционирует и 
развивается как особый тип человейника по своим социальным законам. 
Дальнейшее интеллектологическое восхождение к ним  формирует научное 
понимание общества в соответствующей ему системе понятий и величин.  
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ДО УМОВ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО 
ПОКАЗНИКА 

 
Стаття присвячена питанням соціологічного аналізу процесу 

соціальної адаптації в умовах суспільної нестабільності. Розглядаються 
поняття «соціальна адаптація», «психологічна адаптація», «інтегральний 
індекс», специфіка використання інтегральних показників під час емпіричних 
досліджень. Розглянуто основні аспекти розробки відповідної інтегральної 
оцінки соціальної адаптації  особистості 

Ключові слова: соціальна адаптація, психологічна адаптація, 
інтегральний індекс. 

Статья посвящена вопросам социологического анализа процесса 
социальной адаптации в условиях общественной нестабильности. 
Рассматриваются понятия «социальная адаптация», «психологическая 
адаптация», «интегральный индекс», специфика использования 
интегральных показателей при проведении эмпирических исследований. 
Рассмотрены основные аспекты разработки интегральной оценки 
социальной адаптации личности. 

Ключевые слова: социальная адаптация, психологическая адаптация, 
интегральный индекс. 

Article is devoted questions of the sociological analysis of process of social 
adaptation in the conditions of public instability. Concepts "social adaptation", 
«psychological adaptation», «an integrated index», specificity of use of integrated 
indicators are considered at carrying out of empirical researches. The basic 
aspects of working out of an integrated estimation of social adaptation of the 
person are considered. 

Key-words: social adaptation, psychological adaptation, integral index. 
Звернення до наукового аналізу процесу адаптації особистості до умов 

суспільної нестабільності зумовлене необхідністю поглибленого вивчення 
питань соціального адаптування, оскільки позначена фінансовою кризою 
економічна ситуація в Україні торкнулася всіх сфер суспільного життя, у 
черговий раз створивши прецедент, коли великі маси людей одночасно 
змушені адаптуватися до швидкоплинної та жорстокої реальності, 
балансуючи на межі економічного, а інколи навіть фізичного виживання. 
Також варто зазначити, що негативні тенденції в економіці регіонів, висока 
питома вага містоутворювальних підприємств, відсутність можливостей 
задля впровадження альтернативних видів економічної діяльності 
невідворотно позначилися на показниках соціального розвитку, вразивши 
ринок праці та сферу доходів населення, що на тлі стагнації банківської 
системи створило реальні загрози соціальній стабільності в Україні [2, 7]. 
Зауважимо, що за умов сучасної нестабільної соціально-політичної та 
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економічної ситуації в країні, наука і практика  потребують широкого 
запровадження універсальних показників, параметри яких можна 
порівнювати з іншими характеристиками суспільного життя. У цьому зв’язку 
інтерес до питань соціальної адаптації населення, механізмів формування 
стратегій адаптації особистості до сучасної соціально-економічної ситуації в 
країні та пошук адекватних показників для аналізу адаптаційних процесів є 
актуальним і виправданим. З огляду на актуальність проблеми, саме спроба 
пошуку відповідного індикатора соціальної адаптації за умов суспільної 
нестабільності є метою представленої роботи, реалізація якої зумовила 
необхідність вирішення наступних завдань: на основі аналізу наукового 
доробку з досліджуваної проблеми уточнити й висвітлити підходи, які 
застосовуються для вимірювання рівня соціальної адаптації; визначити 
найбільш ефективні методи дослідження й розробити алгоритм аналізу 
адаптаційних процесів.  

Поняття «соціальна адаптація» має міждисциплінарний характер й 
широко застосовується в соціальній антропології, культурології, соціології та 
соціальній психології, набуваючи актуальності у зв’язку з проблемами 
пристосування людини  до нових умов життя або глобальних соціальних 
змін. Цим значною мірою пояснюється інтерес до процесу соціальної 
адаптації вчених, які спеціалізуються в різних галузях суспільних наук. 
Однією з перших концепцій соціальної адаптації є концепція Г. Спенсера. За 
Г. Спенсером, основою прогресивного еволюційного розвитку суспільства є 
«закон виживання найбільш пристосованого та найбільш обдарованого» [5]. 
Йдеться про здатність будь-якого організму (у тому числі й соціального) 
взаємодіяти з зовнішнім середовищем з метою задоволення своїх 
функціональних потреб, які й приводять у дію механізми адаптації. 
Дослідження соціальної адаптації привертало увагу таких видатних учених, 
як Т. Парсонс, Г. Айзенк, Р. Мертон, Ф. Знанецький, У. Томас, А. Маслоу, 
К. Роджерс. Серед вітчизняних науковців (у межах колишнього СРСР), які  
розглядали у своїх працях категорію «соціальна адаптація» та різні підходи 
до вимірювання її форм, станів і типів, слід назвати Г. Андреєву, 
К. Альбуханову, Л. Бєляєву, Т. Заславську, О. Титаренко, І. Кона, 
А. Налчаджяна. Вагомим доробком української науки у цьому напрямку 
стали праці А. Ручки, О. Злобіної, В. Тихоновича, А. Донченко, Ю. Левади, 
Ю. Саєнко, В. Тарасенко, Н. Ходорівської, С. Хуткої, О. Якуби. Вдалим і 
змістовним індикатором соціальної адаптації особистості є «Індекс 
соціального самопочуття населення» Є. Головахи і Н. Паніної [1]. Оскільки 
соціальне самопочуття є похідною від системи соціальних благ у 
конкретному суспільстві, їх виробництва та розподілу, й визначається 
ступенем задоволення соціальних потреб людини [1, c. 95], то його можна і 
слід застосовувати як показник соціальної адаптації населення. У теоретико-
методологічному аспекті запропонований авторкою підхід до побудови 
інтеґрального індексу соціальної адаптації ґрунтується на концепції, 
відповідно до якої процесу соціальної адаптації передує процес адаптації 
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психологічної, а соціальна адаптація розглядається як «процес зміни 
поведінки й діяльності особистості за нових зовнішніх обставин відповідно 
до конкретних мега-, макро- і мікросоціальних умов» [6, с. 279] та 
попередньо розробленої концептуалізації понять соціальної адаптації 
особистості та соціальної адаптованості [5]. Під психологічною адаптацією 
розуміється сприйняття й усвідомлення людиною змін природного та 
соціального середовища. У соціальній адаптації виділяють дві форми: 
активну, коли суб'єкт прагне впливати на середовище з метою його зміни 
(наприклад, зміни цінностей, форм взаємодії і діяльності, які він повинен 
опанувати), та  пасивну, коли суб'єкт не прагне до такого впливу й будь-яких 
змін. 

Виходячи з того, що у періоди суспільної нестабільності (у тому числі 
й кризові) соціальні й політичні інститути можуть значною мірою втратити 
свій регулівний вплив, не можуть підтримати стабільність соціально-
економічних відносин і забезпечити нормальний спосіб життя людей, бо самі 
часто опиняються в стані неврівноваженості та невизначеності, що, доречі, й 
спостерігається в Україні. Кризові періоди набувають для людей 
особистісного характеру, люди відчувають безпосередню залученність до 
змін, що відбуваються. Саме тоді, коли доля людини переважно залежить від 
її особистісних зусиль та здатності адаптуватися до ситуації суспільної 
нестабільності, значно зростає роль психологічного чинника [3, с. 7]. Зміни, а 
інколи й руйнування особистісної картини життєвого світу, спочатку 
формують емоційне ставлення людини до нових соціальних реалій, 
складається образ нової соціальної реальності, коригується система очікувань 
і бажань, відбувається усвідомлення ризиків та пошук засобів зниження 
ризику та змінюється поведінка з урахуванням  нових умов. Таким чином, 
психологічна адаптація до нових соціально-економічних умов існування 
становить підґрунтя свідомої регуляції індивідом власної поведінки та є 
невід’ємною складовою процесу соціальної адаптації.  

Індикатором ефективності перебігу психологічної адаптації є 
психологічне самопочуття людини, методика вимірювання якого 
запропонована фахівцями інституту соціології НАНУ. Інтеґральний показник 
базується на узагальнених  багатофакторних підходах до оцінювання як 
апатичноподібних варіантів погіршення психологічного самопочуття, так і 
збуджено-агресивних його проявів та трьох найпоширеніших характеристик, 
які  представлені в психологічних тестах, розроблених для узагальненої 
оцінки самопочуття, соціальної фрустрованості, стратегій психологічного 
захисту та соціальної адаптації, та містить наступні аспекти: 1) спокій, 
урівноваженість; 2) роздратованість; 3) апатію, безсилля. З метою 
узагальнення варіантів відповідей запропоновану наступну шкалу: майже 
ніколи-інколи-часто-майже завжди, яка задля подальших розрахунків з 
вербальної переводиться в числову від 25 до 100 балів, причому оцінки 
негативних станів «переверталися» [6, с. 292]. На нашу думку, для  аналізу 
психологічного стану людини в період суспільної нестабільності може бути 
застосовано запитання: «Як довго Ви переживаєте певний стан?». 
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Інтеґральний показник психологічного самопочуття обчислюється за 
формулою середнього з трьох описаних показників: 

100*3

3

1

4

1

 


 i J

MijPij
Ips

 
Де: Pij – бальна оцінка; 
Mij – частка респондентів які оцінили психологічне самопочуття у Pij 

бала; 
Ips – індекс психологічного самопочуття [6, с. 293]. 
Спираючись на концепцію Г. Спенсера, адаптацію слід розглядати як 

цілісний, динамічний процес установлення відповідності між сукупним 
рівнем найбільш актуальних на цей момент  потреб особистості й наявним 
рівнем їхнього задоволення, досягнутим (передбачуваним) за рахунок певної 
адаптаційної стратегії. Для оцінки процесу перебігу адаптації людини нами 
запропоновано наступні показники: кількісний показник адаптації – індекс, 
який складається з сукупного індексу психологічного самопочуття та індексу 
потреб, який обчислюється за методикою, запропонованою П. Кузнецовим, 
якісний показник адаптації – рівень [4] та запропоноване автором 
співвідношення успішності процесу адаптації та типу адаптованості. 

Респонденту пропонується відповісти на питання анкети, яка має 
наступну структуру:  

– блок 1 – статево-вікові характеристики респондентів;  
– блок 2 – матеріальне становище респондентів; 
– блок 3 – індикатори перебігу процесу соціальної адаптації до сучасної 

соціально-економічної ситуації у країні ; 
– блок 4 – ставлення до сучасної політичної та соціально-економічної 

ситуації у країні;  
– блок 5 – протестні настрої;  
– блок 6 – міґраційні наміри;  
– блок 7 – практика адаптованості. 

          Базові одиниці третього блоку під час опитування оцінюються двічі: як 
потреби («хочу»); як ступінь реалізації потреб («маю»). 

Розрахунок факторного індексу наявної адаптації (Іна): 
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1 , де 
Іар – індекс актуальних потреб; 
Ірп – індекс реалізованих потреб; 
Raj – оцінка в балах за семибальною шкалою j індикатора під час 

вимірювання потреби; 
RRj- оцінка в балах за семибальною шкалою j індикатора під час 

вимірювання  реалізації потреби; 
m-кількість значущих для респондента індикаторів. 
Підсумковий індекс адаптації (ІА)  розраховується наступним чином:  

2
IpnIapIA 


 

На основі двох первинних змінних «Ставлення до життя» і «Оцінка 
матеріального становища» створюється типологія ефективності процесу 
адаптації, що має наступні значення: повна адаптованість; непомітна для 
адаптанта адаптація; матеріальний успіх із труднощами; виживання через 
обмеження потреб; відсутність адаптованості. Співвідношення успішності 
процесу адаптації та типу адаптованості наведено у таблиці 1 

Таблиця 1. 
Співвідношення ефективності процесу адаптації та типу 

адаптованості 
Успішність процесу адаптації Тип адаптованості 

Повна адаптованість Прогресивні адаптанти 
Непомітна для адаптанта адаптація 
Матеріальний успіх із труднощами 

 
Регресивні адаптанти 

Виживання через обмеження потреб 
Відсутність адаптованості 

 
Регресивні неадаптанти 

 
 «Прогресивні адаптанти» – це ті, хто в нових умовах уже знайшов більш-

менш надійні способи вирішення (пом'якшення) життєвих проблем, причому ці 
способи такі, що покращують можливості людини жити найбільш відповідним 
для неї чином. Інакше кажучи, адаптація до нових умов принесла їм більше 
надбань, ніж  утрат, вони стали жити навіть краще, ніж раніше. «Регресивні 
адаптанти» – це ті, хто більш-менш справляються зі своїми проблемами, але 
наявні способи вирішення (або пом'якшення) життєвих проблем і труднощів 
дозволяють освоїтися з новими умовами лише регресивно, тобто з перевищенням 
сукупного «значущого мінуса» над сукупним «значущим плюсом» (значущих 
втрат над значущими надбаннями). «Регресивні неадаптанти» – люди з 
обмеженими життєвими можливостями або ті, хто балансуює на межі фізичного 
виживання. У представників цього типу немає надійних способів подолання 
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життєвих проблем і труднощів, вони не знають, як жити у тих умовах, в яких 
опинилися сьогодні, та не можуть планувати власне майбутнє.  

Отже, у фокусі уваги представленої роботи знаходилася важлива й 
недостатньо висвітлена у вітчизняній науковій літературі проблема – розробка 
відповідного показника рівня соціальної адаптації та критеріїв оцінювання 
адаптованості особистості в умовах кризових явищ у країні. Більш докладний 
аналіз отриманої емпіричної інформації буде представлено у подальших 
публікаціях.  

Виходячи з вищевикладеного, маємо зазначити, що соціальна адаптація 
інтерпретується як процес і результат пристосування людини до економічних і 
соціальних змін, які  мають місце в умовах суспільної нестабільності ( до яких 
слід віднести й кризові явища). На основі аналізу сутності, структури й видів 
процесу адаптації до сучасної соціально-економічної ситуації в умовах кризових 
явищ уведене уточнене поняття процесу адаптації, під яким ми розуміємо процес 
активного пристосування до нових соціально-економічних умов, що включає 
активний пошук нових  легальних засобів для існування, активне залучення до 
нових видів діяльності, опанування нових видів діяльності, а також 
пристосування до нових умов у побуті. Основною характеристикою процесу 
адаптації є адаптованість. Адаптованість показує ступінь психічної стабільності 
індивіда, що сприяє успішній соціалізації. Усе це допомагає найкращому 
пристосуванню організму до здійснюваної діяльності, значно полегшує її та 
робить більш продуктивною. Основними характеристиками адаптованості є 
активність, універсальність, творчий підхід й інформованість. Успішним 
процесом адаптації на рівні суспільства можна вважати процес коадаптації двох 
комплексних адаптаційних стратегій – індивідуальної та системної. Ознаками 
відсутності адаптації виступають падіння рівня життя, зростання соціальної 
поляризації, посилення соціальної напруженості й конфліктності в суспільстві, 
збільшення еміґраційних намірів. 
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УДК 316.347  
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ 
СФЕРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА:  

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
 

У статті розглядаються основні особливості функціонування 
релігійної сфери сучасного суспільства, виокремлюються характерні риси 
проявів релігійності в умовах культурної диференціації та релігійного 
плюралізму. Серед провідних тенденцій, у межах релігійної сфери 
українського суспільства, відзначається зростання релігійного 
індивідуалізму та зміщення релігії у сферу «приватного». 

Ключові слова: релігія, секуляризація, індивідуалізація, релігійний 
плюралізм.   

В статье рассматриваются основные особенности функционирования 
религиозной сферы современного общества, выделяются характерные 
черты проявления религиозности в условиях культурной дифференциации и 
религиозного плюрализма. Среди ведущих тенденций, в рамках религиозной 
сферы украинского общества, отмечаются рост религиозного 
индивидуализма и смещение религии в сферу «приватного». 

Ключевые слова: религия, секуляризация, индивидуализация, 
религиозный плюрализм. 

The article is devoted to the basic features of functioning of religious sphere 
of a modern society; characteristic features of display of religiousness in the 
conditions of cultural differentiation and religious pluralism are allocated. Among 
leading tendencies, within religious sphere of the Ukrainian society, growth of 
religious individualism and religion shift in "private" sphere are marked. 

Key-words: religion, secularization, individualization, religious pluralism. 
 
Навіть являючи собою найбільш консервативну сферу суспільства, релігія 

як соціальний інститут під впливом цілого ряду соціокультурних чинників 
загальносвітового масштабу не змогла уникнути змін. Це знайшло прояв у двох 
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паралельних та тісно пов'язаних процесах: з одного боку, у секуляризації 
релігійної сфери, з іншого – у її модернізації. 

Відзначені процеси секуляризації є досить суперечливими. Релігія, значно 
поступившись своїми позиціями іншим соціальним інститутам, не зникла 
повністю. Процеси секуляризації призводять до послаблення впливу релігії в її 
інституціональних формах, поряд із цим на зміну старим приходять нові форми 
релігії, тобто, видозмінюючись і зазнаючи модернізації, релігія продовжує 
існувати в оновленому вигляді. Саме це підкреслював Т. Парсонс [9], 
розглядаючи зниження церковної релігійності як чинник виникнення нових форм 
релігії, адекватних вимогам часу.  

Серед основних характеристик сучасного суспільства виділяють культурну 
й інформаційну глобалізацію; кризу й трансформацію традиційних інститутів 
родини, шлюбу, школи; конструювання ідентичностей, в першу чергу, на основі 
індивідуального вибору і лише потім традицій; фрагментацію індивідуальної 
ідентичності, що змінюється як протягом життя, так і від одного соціального 
оточення до іншого; створення й функціонування малих (локальних) груп 
(постмодернізм стимулює розвиток локальних дискурсів, що функціонують у 
локальних групах).  

У ситуації соціальної та релігійної аномії, коли релігійне почуття є значно 
менш оформленим інституціями, коли релігійні традиції вже не мають тієї 
культурної очевидності, яку мали раніше, індивід повинен сам орієнтуватися в 
плюралістичному й складному світі та знаходити своє символічне прилучення: 
індивідуальна релігійна тотожність нині не стільки надається, скільки має бути 
побудованою самостійно. Слід зазначити, що якщо раніше релігії могли 
здаватися виявами традиційності, що протистояла модерності, котра, у свою 
чергу, сприймала їх як щось застаріле та приречене, то тепер вони можуть 
видаватися суспільно значущими угрупованнями за орієнтирами в сучасному 
суспільстві. Останнє є настільки секуляризованим, що часом є неспроможним 
надати орієнтири, які надавали б життєвого сенсу та спонукали до дії. У 
плюралістичному суспільстві релігійність як мажоритарних, так і меншинних 
груп зазнає перебудови, набуваючи форми субкультур. 

Так, аналізуючи процеси, характерні для сучасної релігійної сфери, 
П. Бергер [2] підкреслює не стільки світську спрямованість, скільки 
«єретичність» сучасної релігійної свідомості. Людина перебуває у ситуації, 
ключовим поняттям для якої є вже не «доля», а «вибір». Занепад релігії, 
основаної на традиції й авторитеті, компенсується зверненням людини до 
релігійного досвіду як досвіду «внутрішньої волі». Момент вибору при цьому 
може супроводжуватися релігійною творчістю: людина самостійно створює 
свою власну релігію з елементів відомих їй вірувань та доктрин. 

У контексті українського суспільства актуальність відзначених явищ 
пов’язана, насамперед, зі зростанням кількості релігійних організацій, 
посиленням їхнього впливу на соціальне життя суспільства, виникненням 
новітніх для України релігійних груп. Ці процеси обумовлюють принципово 
нову ситуацію в духовній сфері, призводять до «модернізації релігії», 
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виникнення її нових організаційних форм. Адекватне розуміння відзначених 
процесів є не менш актуальним для вироблення виваженої віросповідної 
політики з боку держави та використання демократичних механізмів 
регулювання відносин у релігійній сфері українського суспільства. 

 Метою статті є розгляд головних особливостей функціонування релігійної 
сфери сучасного суспільства, виокремлення характерних рис прояву релігійності 
в умовах культурної диференціації та релігійного плюралізму. 

Індивідуалізм і плюралізм релігійного життя відзначається цілим рядом 
західних дослідників – Т. Лукманом [14], А. Баркер [1], Б. Вілсоном [4], 
Д. Бекфордом [17], – які образно характеризують це явище як релігійний 
«бріколаж». Висловлювання «self-made» або «help-yourself» стосовно релігії 
означають відхід віруючого від встановлених церквою норм та його орієнтацію у 
вирішенні духовних проблем скоріше на себе, ніж на традицію чи церкву. Серед 
вітчизняних досліджень сучасної релігійної сфери України слід відзначити 
роботи  Л. Рязанової [13], М. Паращевіна [12], В. Єленського [7], Л. Филипович 
[5], Л. Титаренко [16], І. Боровик [3]. 

Французький дослідник Д. Ерв’є-Леже [8] розглядає індивідуалізацію як 
один з основних чинників, що впливають на релігію в сучасному світі. Релігія усе 
більш індивідуалізується, а віра стає актом вільного вибору кожного члена 
суспільства. Дуже часто релігійна істина вимірюється міркою комфорту, який 
завдяки їй відчуває суб’єкт – експериментатор. Розвиток індивідуалізму 
призводить до споживацької позиції в релігії, яка закликає людей обирати блага 
спасіння та визнавати свого духовного вчителя  залежно від суспільно-релігійних 
прагнень, наявних на цей момент. 

Поряд з індивідуалізацією та фрагментацією в сучасних суспільствах 
підтримуються цінності самостійності, конкурентоспроможності, ринку й 
приватного підприємництва. 

Оскільки релігійні «потреби» певних верств дійсних або потенційних 
споживачів схожі, релігійні установи, що обслуговують ці «потреби», неминуче 
приходять до стандартизації своєї продукції. Наприклад, П.Бергер підкреслює, 
що всі релігійні установи, орієнтовані на верхівку американського середнього 
класу, змушені секуляризувати та надавати психологічного забарвлення власній 
продукції – інакше їх шанси на збут різко знижуються.  

  Таким чином, твердження, що «сучасна релігійність – це індивідуалізм» у 
різних варіаціях, визначає провідний мотив більшості сучасних соціологічних 
підходів до вивчення релігії. Але основна проблема полягає у відповіді на 
питання, якими є наслідки цієї індивідуалізації. Із демонополізацією релігії та її 
суб’єктивізацією виникають труднощі, пов'язані з підтримкою її імовірнісної 
структури, що втрачає свою масовість, тривалість у часі та міцність. Ту чи іншу 
форму релігії, що стає «модною», досить важко підтримувати як незмінну істину. 
Сама варіативність імовірнісних структур створює ґрунт для релятивізації їх 
релігійних змістів. 

Розгляд подібних закономірностей у релігійній сфері українського соціуму 
дозволяє відзначити наступні особливості їх прояву.  

Зі здобуттям незалежності й скасуванням державного регулювання 
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релігійної сфери суспільства, закономірною складовою нового типу української 
соціальної системи стала свобода віросповідання або релігійний плюралізм.  

Cтаном на 1 січня 2009 р. релігійна мережа в Україні представлена 55 
віросповідними напрямами, в межах яких діє 34 465 релігійних організацій (на 
624 більше проти минулого року), у тому числі 33 083 релігійних громад, 85 
центрів та 255 управлінь, 432 монастирі, 340 місій, 74 братства, 196 духовних 
навчальних закладів, 12 633 недільні школи. Справами Церкви в Україні 
опікується 29 892 священнослужителі.  

Дослідження темпів зростання кількості церковно-релігійних інституцій 
свідчить про те, що,  досягши піків свого зростання в 1992 і 1994 роках – 15 % й 
13 % відповідно, починаючи  з  2000 р.  по 2005 р.,  розширення релігійної мережі 
набуло усталеного характеру й становило 4,1 – 4,7 % на рік. За підсумками 
останніх трьох років цей показник зменшився і становить: у 2006 р. – 2,7 %, у 
2007 р. – 2,3 %, у 2008 р. – 1,8 % (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка кількісного зростання релігійних організацій в 
Україні  за період з 1999 по 2009 роки [6] 

Розподіл церковно-релігійних організацій за конфесійною ознакою 
свідчить про домінування в Україні православ'я, до якого входить 17 071 
парафія, тобто 51,6 % від загальної кількості релігійних осередків віруючих. 
Водночас, прослідковується тенденція до зменшення їх питомої ваги в 
загальній складовій, а приріст релігійних громад є нижчим від 
загальнодержавного показника. 

Протестантизм в Україні нараховує понад 10 тис. релігійних 
організацій, що складає 30 % від усієї релігійної мережі. Однак 
симптоматичним є те, що соціологічні дослідження не завжди відображають 
подібний розподіл (див. рис. 2).  
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Віруючим якої церкви, конфесії Ви себе вважаєте?
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Важко відповісти

 
Рис. 2. Віруючим якої церкви, конфесії Ви себе вважаєте?3 [15] 
Пояснити це можна тим, що статистична інформація відображає лише 

кількість зареєстрованих організації, але невідомою залишається їх реальна 
наповненість віруючими. І якщо за умов багатоступеневої вибірки до неї все ж 
потрапляють респонденти, що ідентифікують себе як православні, то з 
протестантизмом це є проблематичним. Поряд з тим динаміка зростання саме 
протестантських та неопротестантських (у першу чергу харизматичної 
спрямованості) організацій та спільнот свідчить про те, що вони все ж таки є 
впливовою складовою релігійної сфери України. 

Після здобуття Україною незалежності та прийняття Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» отримали можливість розгорнути свою 
діяльність нові релігійні течії та напрями. В Україні частка новітніх релігійних 
організацій (НРО) за різними оцінками становить від 5 до 8 % від загальної 
кількості наявних у суспільстві релігійних організацій. Як правило, громади 
новітніх релігійних утворень зосереджуються в південному та східному регіонах 
країни. Релігійні організації харизматичних церков функціонують у всіх областях 
країни. Найбільше їх діє в Донецькій області (понад 10 % від їх загальної 
кількості). У переважній своїй більшості НРО є міським феноменом, де 
традиційна релігійність займає ще більш слабкі позиції. 

Таким чином, можна побачити: «релігійна карта» українського суспільства 
є дуже строкатою та представлена великою кількістю віросповідних напрямів. 
Але якщо звернутися до практичних проявів такої багатовимірної релігійності, то 
соціологічні дослідження скоріше підтверджують тезу про індивідуалізацію 
релігійного досвіду та секуляризацію, як процесу зміщення релігійності у сферу 
«приватного». Проілюструвати це можна даними дослідження «Релігія та 
                                                

3 Опитування проводилося соціологічною службою Українського центру 
економічних і політичних досліджень з 20 квітня по 12 травня 2006 року за вибіркою, що 
репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і 
статтю. Вибірка побудована як багатоступенева, стохастична з квотним відбором 
респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,0 %. 
Усього було опитано 11 216 респондентів.  
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релігійність в Україні», що проводилося у 2008 році в рамках Програми 
міжнародного соціального дослідження (ISSP), яке відбувалося одночасно в 
понад 40-а країнах Європи4 [11]. 

Відповідно до результатів опитування, релігійність українців є однією з 
найвищих у Європі (на рівні Ірландії, Італії, Іспанії). За результатами опитування, 
про власну релігійність заявило 85,5 % респондентів.  

Погодились з тим, що твердження «Я вірю у Бога зараз і завжди вірив» 
найкращим чином відображає їх переконання, 53 % респондентів; кожний п’ятий 
(21 %) не вірив раніше, проте став віруючим зараз, тобто три чверті населення 
України вважають себе віруючими людьми. Тих, хто не вірить, значно менше: 
кожний дев’ятий (11 %) або ж ніколи не вірив у Бога, або перестав вірити, і це, 
скоріше за все, констатація твердого переконання (15 % – не відповіли) [11].  При 
цьому відсоток тих, хто не вважає себе віруючим, залишається відносно 
стабільним порівняно із попередніми роками (згадане вище дослідження 
Українського центру економічних і політичних досліджень) (див. рис. 3).   
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Рис. 3. Чи належите Ви до якоїсь із церков, релігійних конфесій?  

(% до віруючих) 
 
Абсолютна більшість віруючих українців (91%) ідентифікує себе з 

християнством. Зокрема 39% віруючих належать до трьох основних 
Православних Церков: УПЦ (МП), УПЦ КП і УАПЦ, 44 % назвали себе 
православними без ідентифікації з певною Церквою. Греко-католиків в 
Україні – 8 %, протестантів соціологи нарахували трохи більше 1 % від усіх 
релігійних. Інші конфесії не набрали 1 %.  

Якщо звернутися до так званої реальної оцерковленості, то 
спостерігається абсолютна інша картина, оскільки велика частина опитаних 
                                                

4 Польове дослідження за модулем «Релігія» здійснив Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС): 11–20 жовтня за випадковою вибіркою було опитано 2 036 
респондентів, що  за  всіма  демографічними,  освітніми  та  регіональними  ознаками 
репрезентують  доросле населення  старше 18  років,  яке  постійно  проживає  на  
території  України. 
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християн не вірять або й зовсім не знайомі з основними положеннями 
християнської доктрини. 31% християн заперечили свою віру в життя після 
смерті (15 % висловили повну невіру і 16 % скоріше схилялися до такої 
невіри), 29 % не вірять в існування раю, 30 % – в існування пекла, 25 % – в 
релігійні дива. Лише 30 % опитаних християн вірять в усі чотири складові, а 
17 % не вірять у жодну з цих складових релігійного вчення [12].  

Теж саме стосується й частоти відвідування церкви серед тих, хто 
задекларував свою релігійність, адже саме цей показник у багатьох випадках 
відображає реальну або формальну належність до релігійної організації (див. 
рис. 4).  
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Рис. 4. Як часто Ви відвідуєте церковні служби чи зібрання 2006 рік?5 (% 

до віруючих) [11] 
 
Тобто з практично 80 – 90 % тих, хто заявив про власну релігійність 

лише 9 – 10 % відвідують церковні служби хоча б раз на тиждень. При чому 
для переважної частини респондентів, що відвідують храми, це пов'язано не з 
усвідомленою участю в богослужінні й таїнствах, а із здійсненням певних дій 
(запалюванням свічок, подачею заупокійних записок), що сприймаються як, 
свого роду, акт магічної дії з метою заручитися можливою підтримкою і 
сприянням у справах «на всяк випадок».  

Таким чином, можна припустити, що релігія та релігійність усе більш 
індивідуалізуються, а віра стає актом вільного вибору кожного члена 
суспільства. Для значної частини членів церковних організацій належність 
має здебільшого формальний характер. Становище релігійності в 
українському суспільстві цілком може бути охарактеризоване як ситуація 
believing without belonging (вірити, але не належати), так і як ситуація 
belonging without believing (належати, але не вірити). Тобто, з одного боку, 
спостерігається зростання декларацій про релігійну приналежність (майже 
90% опитаних), що мало пов’язані з вірою та практикою; з іншого – поява 
нових вірувань співіснує із занепадом та послабленням приналежності. При 
                                                

5 1) постійні  відвідувачі  церкви (анкетні  варіанти  відповідей  «Кілька разів на 
тиждень» і «Один раз на тиждень»); 2) часті відвідувачі церкви («Два чи три рази на 
місяць» і «Один раз на місяць»); 3) ті, хто відвідують церкву рідко («Кілька разів на рік»  і 
«Один раз на рік»); 4) ті, хто не відвідує церкву ніколи чи майже ніколи («Ніколи») 
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цьому така криза приналежності, пов’язана з загальним процесом 
деінституалізації, притаманна не лише релігійній сфері, а є характерною 
рисою сучасного суспільства. 

 В умовах релігійного плюралізму декларація своєї приналежності 
дуже часто виступає в ролі культурної та етнічної ідентифікації (Я – 
православний), при цьому втрачаючи змістову наповненість або й містячи 
взаємовиключні елементи. Також слід відзначити наступні тенденції:  
декларація власної релігійності під впливом моди на релігію та відверто 
споживацьке (інструментальне) ставлення. Водночас релігійність може 
виконувати й функції психологічного компенсатора. Так, за даними згаданої 
Програми міжнародного соціального дослідження (ISSP),  із тим, що релігія 
допомагає досягти внутрішнього спокою та щастя, погодилися близько 65 % 
опитаних. 
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УДК  316.334.56 

  Міхеєва О.К. 
 

КЛАСИКИ СОЦІОЛОГІЇ ПРО МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
У ВИВЧЕННІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
У статті осмислюються позиції класиків соціології щодо 

можливостей та обмежень у вивченні міського простору. Особливу увагу 
приділено творчості Г.Зіммеля та представникам Чиказької школи 
соціології. Також розглядаються найбільш відомі твори представників нової 
культурної географії. Зроблено висновки про можливі площини бачення 
міського простору. 

Ключові слова: простір міста, Г.Зіммель, Чиказька школа, школа 
нової культурної географії, соціологія простору. 

Рассмотрен опыт классической социологии в изучении городского 
пространства. Особое внимание уделено творчеству Г.Зиммеля и 
представителям Чикагской школы социологии. Рассмотрены также 
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наиболее известные труды представителей новой культурной географии. 
Очерчены возможные подходы к осмыслению городского пространства. 

Ключевые слова: городское пространство, Г.Зиммель, Чикагская 
школа, школа новой культурной географии, социология пространства. 

The experiences of classical sociology in the study of urban space are 
investigated. The main attention is paid to works of Georg Simmel, sociologists of 
the Old Chicago School and of the New Cultural Geography. The possibilities 
approaches to the understanding of urban space are outlined. 

Key-words: urban space, G.Simmel, Old Chicago School, New Cultural 
Geography, sociology of space.  

 
Досліджуючи соціальні прояви, соціологи намагаються виявити 

фізичні характеристики явищ, процесів, ситуацій, що вивчаються, знайти 
видимі та зрозумілі параметри щодо пояснення складного та не завжди 
видимого соціально-культурного підтексту. Такими характеристиками, 
зокрема, є територія та простір, які дозволяють через суто фізичні параметри 
зрозуміти складні смисли, соціальні знаки та коди, глибинні значення, які 
наповнюють собою місто в процесі соціальної комунікації, соціального 
життя.    

Коли ми говоримо про територію міста, то маємо на увазі цілком 
об’єктивні моменти – офіційно визнані межі міста, окреслені на карті його 
контури, адміністративно визначені кордони районів, певні соціально-
функціональні та приватні зони тощо. Однак коли ми переходимо до 
вивчення сприйняття людьми того міста, де вони проживають, стає 
очевидним, що крім адміністративних кордонів є ще й границі природні, які 
не нанесені на жодну з карт, але відомі мешканцям міста. Натомість, не 
тільки  людина «проживає» місто, а й місто формує людину. Вписана у 
ландшафт, оточена характерною саме для цього міста архітектурою, певним 
стилем міста, оповита інформаційними потоками, що тут циркулюють, 
людина набуває рис, притаманних мешканцям саме цього простору. 
Своєрідне поєднання специфіки території з просторовими практиками та 
знаками репрезентації, що її наповнюють, і породжує мешканця певного 
міста. Саме тому ми вирізняємо «киянина», «львів’янина», «харків’янина», 
«донеччанина» та інших. Для кожного з них «своє» місто буде особливим, 
неповторним, своїм, формуючи тим самим міську ідентичність, що врешті-
решт стає основою розрізнення мешканців різних міст [1].  

Місто насичене «соціальною інформацією» – символами, знаками, 
кодами, просторовими практиками, комунікаційними моделями та моделями 
поведінки, показниками ранжування та розрізнення окремих частин міського 
простору, ознаками сеґрегації та диференціації тощо. Усе це посилює 
науковий інтерес до вивчення просторових координат міста, що дають хоча б 
якоюсь мірою матеріалізовану його картину.   

Наукове завдання соціолога в цьому сенсі ускладнюється 
недостатньою методологічною розробленістю такого напряму,  як 
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«соціологія простору». Однак увага до нього дедалі більше зростає завдяки 
розумінню нетотожності території міста та його простору; через розуміння 
того, що простір є не лише тлом для соціальної комунікації, а може 
виступати в ролі чинника, що формує специфіку останньої.  

Етимологічно слово простір виводиться зі слів «смуга», «шар», 
«площина», «промінь сонця» - тобто щось, що має певні межі та 
виокремлюється з цілого, сущого. Поняття «соціальний простір» було 
уведене в науковий дискурс на межі ХІХ – ХХ ст. та швидко стало 
термінологічною складовою багатьох гуманітарних наук, зокрема філософії, 
географії, соціології. Однак контекст його використання відносив простір на 
марґінес наукового осмислення, оскільки сам простір розглядався як прозоре 
середовище, яке вміщує в себе певні смисли та в якому переміщуються та 
взаємодіють тіла. Однак якщо середовище прозоре, то, відповідно, й увага на 
ньому не концентрується, воно сприймається лише як тло для розгортання 
взаємодії, площина територіального чи соціального структурування тощо. Як 
безпосередній об’єкт дослідження міський простір «відродився» лише у 
1990-ті, разом з усвідомленням процесів глобалізації та нового просторового 
перевороту, що сформували нову академічну спільноту, здатну критично та 
без відторгнення сприймати ідею просторового розуміння міста.   

Зупинимось більш детально на основних теоретичних «віхах», 
важливих для розуміння міста та міського життя через просторові 
координати.   

Формальна соціологія простору Г. Зіммеля. Одним з перших у 
соціологічному знанні запропонував формулу «соціологія простору» відомий 
німецький соціолог Георг Зіммель. Певним підсумком окремих досліджень 
та публікацій у сфері осмислення простору стала його так звана «Велика 
соціологія», що містить розділ «Простір та просторові порядки суспільства». 
Г. Зіммель розглядав основні якості простору як форми (що в такому 
розумінні вже є просторовою характеристикою). На його думку, взаємодія 
людей є, окрім усього іншого, ще й наповненням простору. Кожна людина, 
яка оселяється на певній території та діє, заповнює собою, своєю субстанцією 
та дією певне місце. Між «заселеним» місцем однієї людини та таким самим 
місцем іншої розташований нічим не заповнений простір (або, по суті – 
ніщо), який наповнюється та оживає лише тоді, коли ці особи починають 
взаємодіяти. По суті, із самим простором нічого не відбувається, значущим 
стає лише той смисл, який надають йому ті особи, що взаємодіють між 
собою. Тобто значення має не абстрактний простір (який є нічим), а 
заселений, наповнений взаємодією, затребуваний [2].  

Просуваючись далі в осмисленні простору, Г. Зіммель звертає увагу ще 
на декілька важливих його характеристик. По-перше, це – виключність або 
унікальність простору, яка виникає через те, що певні соціальні утворення 
можуть бути настільки пов’язані з простором, що в цьому ж просторі не 
залишається місця для будь-яких інших соціальних інституцій (так, 
наприклад, держава виключає наявність на власній території іншої держави). 
І по-друге, він розглядає членування простору на окремі частини, які самі по 
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собі значущі як єдність та окреслені границями (останні він трактує не як 
просторовий факт, що має соціальні наслідки, а соціальний факт, який 
просторово оформлюється). Тобто є такі якості простору, що дозволяють 
людині пов’язати себе з його певною частиною, відчути власну 
спорідненість, єдність, солідарність саме з цією частиною простору. А це, у 
свою чергу, можливе лише за умови наявності границь. Границі є 
надзвичайно важливими, бо вони впливають на характер соціальної 
інформації, що проходить через них, зіштовхують або розводять по різних 
локалах смисли та тіла.  

Тож місто для Г. Зіммеля – це простір, який розділяють, у якому 
співіснують. Місто – це одночасно і простір (наприклад, спільний простір 
міської громади), і «шматок простору» (виключний, унікальний простір 
певного міста, на якому іншого міста бути не може), і центр точніше не 
окресленого простору, на який поширює свій вплив місто [3]. Усе залежить 
від різноманітного змісту (значення) простору в контексті взаємодії.  

Ще одним важливим моментом, з точки зору Г. Зіммеля, є просторова 
закріпленість, яка виявляє себе або у вигляді вимоги присутності в певному 
місці до члена групи (найвищою формою цього може бути громадянство), 
або як «точка обертання», тобто місце, де можуть стикатися між собою в 
цілому незалежні елементи (наприклад, це може бути суд чи лікарня). Таке 
Місце, за Г. Зіммелем, слугує центром кристалізації соціальних зв’язків, що 
не набули б чіткого оформлення без просторового закріплення. Розуміючи 
Місце таким чином, Г. Зіммель порівнює нерозвинені людські душі (що не 
вбачають великої відмінності між собою та оточенням та сприйняття 
простору в яких є чуттєво-конкретним) та сучасних мешканців великих міст, 
яким властиві інтелектуалізм та абстракція і яким може бути байдужим 
близьке, а просторово віддалене – цікавим [4]. Саме таким мешканцем 
великих міст є зіммелевський «чужак» [5], який є чимось середнім між 
кріпаком, однозначно фіксованим у просторі, та бродягою, що постійно 
переміщується з місця на місце. Чужак може переміщуватися, однак 
траєкторія його переміщення (або хоча б її окремі точки) чітко фіксована у 
просторі. Прикладом таких «чужаків», вважає Г. Зіммель, є середньовічні 
купці, які переміщувалися певними торговельними маршрутами від міста до 
міста. Саме для них віддалене в просторі рідне місто могло бути більш 
близьким, ніж близьке фізично, однак, по суті, чуже місто, де відбувалася 
торгівля. Риси, властиві «чужаку», сьогодні стають ознаками мешканця 
мегаполіса. Це такі риси, як мобільність (тобто неприв’язаність до землі як 
майна і, відповідно, здатність безперешкодно пересуватися, змінювати 
дистанцію до будь-якої точки простору), об’єктивність (що набувається через 
невключеність у групу, здатність зберігати незаангґажований, свіжий погляд 
на неї), свобода від конвенцій (тобто свобода від правил, ритуалів та норм, 
що розподіляються та виконуються членами групи, передусім завдяки їх 
об’єктивній оцінці) та абстрактні стосунки (за Зіммелем це означає, що члени 
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групи можуть порівнювати себе з «чужаком» лише за умови абстрагування, 
підняття на більш високий рівень узагальнень). 

Також з його концепції розуміння простору виходить і поняття 
соціальної дистанції, яка характеризує соціальні взаємодії у фізичному 
просторі. Наявність соціальної дистанції випливає з думки про виключність 
будь-якого об’єкта в просторі – якщо два об’єкти не можуть одночасно 
займати одне й те саме місце, то й логічно стверджувати, що між ними має 
бути дистанція.  

За прогнозом Г. Зіммеля, із зростанням фінансових та інформаційних 
потоків, збільшенням ритму міського життя, чуйні, емоційні стосунки все 
більше поступаються місцем формальним та відчуженим формам 
комунікації, скорочується дистанція фізична, але при цьому збільшується 
дистанція соціальна. У першу чергу означене стосується мешканців великих 
міст. З одного боку, вони отримують найвищий ступінь індивідуальної 
свободи, що робить усіх неповторними та унікальними. За таких умов буває 
важко виокремитися – і це підштовхує людину до нестандартних дій, що 
суттєво відхиляються від норм поведінки. Людина намагається довести свою 
оригінальність протягом короткотермінових зустрічей, бажає спілкуватися 
інтенсивно, різко та випукло подаючи себе. З іншого боку, інтенсивність 
міського життя, перевантаженість знаками та подіями викликає в людини 
перенасиченість. Вона стає нездатною глибоко продумати та емоційно 
пережити все те, із чим зіштовхується і, відповідно, відчужується від того, 
що відбувається, вибудовує соціальну дистанцію. Із зростанням міста, його 
мешканці дедалі щільніше стикаються один з одним, вступають у 
короткочасні контакти, однак така близькість носить формальний характер й 
одночасно поєднується з відчуженістю та зростанням соціальної дистанції. 
Останні є своєрідною захисною реакцією бо, на думку Г. Зіммеля, «якби 
безперервним внутрішнім стосункам з безліччю людей мало відповідати 
стільки ж внутрішніх реакцій, як у маленькому місті, де знаєш майже 
кожного і з кожним маєш безпосередні стосунки, – якби це було так, 
внутрішній світ розпався б на атоми, і душевний стан став би просто не 
можливим. Частково це психологічна обставина, частково – право на 
недовіру, яку ми відчуваємо стосовно елементів життя великого міста, що 
швидко проходять повз нас, ледь заторкнувши нашу увагу, примушують нас 
до тієї замкненості, внаслідок якої ми не знаємо навіть своїх багаторічних 
сусідів, замкненості, через яку мешканенць маленького міста часто вважає 
нас холодними та нечуттєвими» [6].        

Контакти у великому місті набувають рис деперсоніфікації, 
здійснюються групами людей. При цьому кожна окрема людина, з її 
неповторним світом та індивідуальністю, фактично зникає, розчиняється в 
групі. Натомість група випрацьовує власний стиль життя – комплекс знаків 
та відмінностей, коло товарів споживання, моделей поведінки тощо, 
вибудовуючи та підтримуючи тим самим соціальну дистанцію. Для цього 
мешканцю міста необхідна соціальна компетентність – здатність 
підтримувати дистанцію, розрізняючи ледь помітні деталі та знаки групи.  
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Перевагою концепції соціального простору Г.Зіммеля є те, що завдяки 
запропонованим ним поняттям можна вивчати суспільство в цілому, окремі 
соціальні утворення і навіть взаємодію двох осіб.    

Чиказька школа – проект соціальної екології. Блискучий 
зіммелевський проект формальної соціології простору певною мірою 
знайшов своє продовження в проекті соціальної екології Чиказької школи. 
Очевидно, останній виникає не без упливу ідей Г. Зіммеля щодо простору та 
можливостей його розуміння, однак набуває зовсім іншого наповнення – як у 
сенсі сформульованих ідей, так і в можливих методах дослідження міського 
простору.  

Поняття «екологія» було перенесене в соціологію з природничих наук 
– у природі живі організми розповсюджуються на поверхні землі за умов 
збереження балансу та рівноваги різних видів. Представники Чиказької 
школи, напряму соціальної екології, вважали, що під цим самим кутом зору 
можна поглянути на розташування різних міст, а також на розташування 
різноманітних кварталів у межах міста [7]. Тобто через просторове 
(фіксоване, вимірюване кількісно) можна дослідити соціальне (складне, 
різнобарвне, багатоаспектне, не завжди видиме). 

Започаткували цей напрям дослідники Роберт Езра Парк (Robert Ezra 
Park), Ернест Уотсон Бйорджесс (Ernest Watson Burgess) та Родерік 
Маккензі (Roderick D. McKenzie), які з другої половини 1920-х років почали 
активно та систематично досліджувати місто Чикаго та його околиці. 

Праці Роберта Парка, одного з засновників Чиказької школи, навряд чи 
можна віднести до так званої «великої теорії». Дослідницька практика 
цікавила його набагато більше. Тим не менше його роботи стали серйозним 
поштовхом до розвитку соціології міста, соціальної екології, проблем 
соціалізації, марґінальності тощо. Місто він розглядав як єдиний соціальний 
організм та природне явище, що вміщує безліч соціальних фактів, які 
розвиваються за власними законами, незалежно від волі та дій людей. 
Завданнями дослідницької програми соціальної екології стало виявлення цих 
соціальних фактів (зокрема, конфліктів, випадків злочинної поведінки, 
міґрацій тощо) з метою розробки системи соціального контролю.  

Типова міська спільнота, за Р. Парком, складається з географічно 
окреслених та просторово означених ареалів (у різний спосіб у кожному 
окремому місті, хоча за наявності певного взірця – патерна). Виявляючи 
різницю між окремими міськими ареалами, Парк підкреслює важливість 
місцерозташування цих ареалів, позиції й мобільності як показників, що є 
необхідними для вимірювання, описування і, врешті-решт, пояснення 
соціальних феноменів. На його думку, в природних ареалах міста виникає не 
менш природне середовище буття соціальних груп. У силу цього суттєво 
можуть відрізнятися між собою райони одного міста. Є, наприклад, міські 
ареали, в яких мешкають лише старші за віком люди і майже немає дітей; є 
ареали, в яких люди підтримують певну політичну силу або неактивно беруть 
участь у виборах; є райони, де багато готелів, тож вони виявляються заселені 
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«прибульцями» з інших міст; є райони з високим рівнем девіантної та 
делінквентної поведінки, а є спокійні та благополучні в цьому відношенні та 
таке інше [8].   

Тож соціальні стосунки та соціальні дистанції можуть бути 
співвіднесені з просторовими координатами (оскільки розподіл населення в 
місті задає для кожного окремого індивіда місце проживання та групу, з якою 
він змушений взаємодіяти). Відповідно й складні якісні процеси можуть бути 
зафіксовані та виміряні в кількісних показниках.  

Продовженням ідей соціальної екології, особливо з точки зору 
напрацювання методу дослідження, стали праці Е. Бьорджесса. Він поділяв 
думку Р. Парка з приводу того, що соціолог має залишатися осторонь 
політичних рухів та ідей, не заражатися проблемами однієї соціальної групи. 
Головне завдання соціолога – концентруватися на вивченні соціальних 
проблем, що найбільш гостро постали у суспільстві. У першу чергу його 
цікавила проблема зростання міст, поглинання містом дотичних до нього 
районів та переміщення звідти корінного населення, вплив імміґрантів на 
зміни в органічних спільнотах.  

Збільшення міста в будь-якому випадку призводить до дезорганізації 
спільнот в окремих районах міста. Це, у свою чергу, розхитує життя сімей, 
негативно впливає на окрему людину – тобто стає чинником зниження 
соціального контролю та поширення негативних явищ, зокрема злочинності 
[9]. Для розв’язання цих загрозливих для життя суспільства проблем 
передусім треба було зібрати про них об’єктивну інформацію, яка б у 
перспективі могла стати основою для розробки відповідних управлінських 
заходів на рівні міста. Е. Бйорджесс почав збирати таку інформацію методом 
соціального картографування – спочатку фіксуючи дані щодо розподілу 
підліткової злочинності, згодом – дані про розташування кінотеатрів, 
танцювальних майданчиків тощо. Складання таких карт наштовхнуло його 
до думку про наявність певної структури міста та можливість виявлення 
комплексу причин, що породжують негативні явища в тих чи інших його 
ареалах, а також і те, що ці причини корелюють одна з одною.  

Наступником Р. Парка та Е. Бйорджесса в Чиказькій школі став Луїс 
Вірт (Louis Wirth, 1897-1952). Продовжуючи розглядати соціальне в тісному 
зв’язку з просторовим, Вірт засвідчує цілу низку особливостей міського 
життя. Мешканці міста, що вступають у велику кількість фізичних контактів, 
мають при цьому вельми віддалені соціальні контакти. Вони випрацьовують 
нові засоби орієнтування в міському просторі, стають більш чутливими до 
світу артефактів, дедалі більше віддаляючись від світу природи. Для міста 
характерною є боротьба за простір, використання окремих територій з 
максимальною економічною віддачею.  

Усе більш розведеними у просторі виявляються місце проживання та 
місце роботи (бо значна концентрація в одному місці промислових 
підприємств та комерційних структур робить неможливим комфортне 
проживання поруч із ними). Як результат – різні частини міста набувають 
специфічних функцій, а місто в цілому перетворюється на мозаїку 
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соціальних світів. Перехід від одного до іншого «світу» може відбуватися 
абсолютно несподівано.  

Мешканці міста стають носіями «плаваючого статусу» - групи, до яких 
належить людина, не мають ієрархічного рангу; зникає домінантна група, з 
якою б у першу чергу ідентифікував себе індивід. Натомість людина отримує 
представництво в різних соціальних групах, де активізується якийсь бік її 
особистості. Ці групи можуть бути взагалі не пов’язаними між собою, або 
перехрещуватися в несподіваних варіаціях. 

Через високу мобільність відбувається швидка зміна членів спільноти, 
що зводить нанівець можливість підтримування в них тривалих стосунків. 
Люди виявляються відірваними від організованих колективів, тому змушені 
докладати масу зусиль для об’єднання в групи на основі спільних інтересів. 
Такі групи не обмежені певною територією, характеризуються сильною 
внутрішньою мобільністю, що й робить колективні дії в місті масштабними 
та непередбачуваними. А місто, як і спільнота, розпадається на низку тонких 
сеґментних зв’язків, що накладаються на певну територію з наявним 
центром, однак без периферії, та системою організації праці, яка охоплює 
територію, значно ширшу за найближчу місцевість та за своїм масштабом є 
всесвітньою [10].  

У цілому ж, завдяки вченим Чиказької школи був накопичений 
значний емпіричний матеріал щодо просторового «закріплення» тих чи 
інших соціальних явищ, а також розроблена ціла низка методів емпіричного 
вивчення міського простору.   

Нова культурна географія та її внесок у вивчення міського 
простору. Новий сплеск наукового інтересу до проблематики простору 
припав на 60-ті роки ХХ ст., коли означене поняття все більше проникає в 
науковий дискурс, стає предметом міждисциплінарних наукових досліджень 
на стику філософії, географії, соціології тощо. Поняття простору посіло одне 
з провідних місць у традиційній географії, де йому відводилася роль не лише 
об’єкта дослідження, а й фактора, що конституює соціальні процеси. Однак 
особливого значення це поняття набуло в межах культурної географії, або 
нової культурної географії (розквіт якої припадає на другу половину 1990-х 
рр.), для представників якої простір – це соціальний продукт, результат 
економічного та культурного виробництва, що приховує умови свого 
формування та видається натуральним [11].  

Найвідомішими представниками цього напряму є Анрі Лефевр (Henri 
Lefebre) французький географ, марксист, автор книги «Виробництво 
простору», написаної у Франції у 1974 р., його послідовник, американський 
культурний географ-марксист Едвард Сойя (Edward Soja), а також Девід 
Харві (David Harvey), Долорес Хайден (Dolores Hayden), Лінн Лофланд 
(Lynn Lofland). 

На думку А. Лефевра, розвиток суспільства можемо зрозуміти лише 
через вивчення міського життя, через реалізацію міської спільноти. При 
цьому соціальні стосунки залишаються абстрактними та нереалізованими, 
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доки вони матеріально та символічно не вписуються в населений простір. 
Тобто, усі форми соціального життя та соціальних стосунків виникають, 
розвиваються та змінюються як у матеріально реальному, так і соціально 
уявному контексті міст. Це відбувається завдяки «виробництву простору» – 
перманентному процесові сприйняття, осмислення та проживання, в якому 
втрачається первинне та вторинне – цей рух є циклічним та відбувається від 
одного до іншого рівнозначного компонента.  

Будь-який спосіб виробництва включає в себе просторові практики 
(відповідно вони будуть відрізнятися в різні епохи буття суспільства залежно 
від типу виробництва). Просторові практики (та їх репрезентація в просторі) 
створюються передусім фахівцями – архітекторами, дизайнерами, ученими, 
скульпторами та іншими, однак визначають життя пересічного споживача та 
задовольняють його потреби. На основі просторових практик виникають 
знаки, коди, типи знання, які А.Лефевр об’єднав терміном «репрезентація 
простору». У результаті цього формується певний просторовий код, який є не 
просто способом читання та інтерпретації простору, а й способом життя у 
цьому просторі та способом виробництва цього простору.  

Фактично А. Лефевр є одним з тих авторів, які приділяють увагу 
простору міста не лише як тлу, на якому розгортається життя суспільства, а і 
як чиннику, що впливає на соціальне життя через «виробництво простору».  

Продовжуючи ідеї А. Лефевра, американський соціальний географ 
Е. Сойя наполягає на необхідності повернення до географічного мислення. 
Необхідність у цьому обумовлюється тим, що історична парадигма мислення 
з такими її поняттями як розвиток, еволюція, циклічність та криза поступово 
поступається місцем новій парадигмі – парадигмі простору: «ми живемо в 
епоху одночасності, епоху безпосереднього сусідства, епоху близького та 
далекого» [12].  

Процес творення міста – водночас і просторовий, і соціальний процес. 
Ще за Аристотелем, він був пов'язаний з утворенням своєрідної політичної та 
культурної конфедерації навколо полісу чи метрополісу (дослівно – 
материнське місто) та складав сутність міської політики, націленої на 
утворення міської спільноти, громадянського суспільства тощо. Урешті-решт 
це формувало стійку міську ідентичність, допомагаючи відрізнити між собою 
політес (громадянина) та ідіотес (варвара або мешканця сільської 
місцевості) [13]. Е. Сойя належить до тих теоретиків, які вважають, що міста 
самі по собі справляють казуальний вплив на соціальне життя, що історичний 
розвиток людських суспільств не лише відбувається в містах, але й багато в 
чому обумовлений містами й особливо стимулювальним впливом міської 
аґломерації [14].  

У фокусі його досліджень опинилося капіталістичне виробництво в його 
географічному контексті як нерівномірно розгорнута просторовість, тобто 
хвилі нерівномірного розвитку, що були властиві капіталізмові від початку 
його виникнення, наклали відбиток на простір сучасного індустріального 
міста в якості етапів еволюції міських форм (ранньокапіталістичне 
торговельне місто, ринково-індустріальне, корпоративно-монополістичне 
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місто). Кожна з цих форм має характерні лише для неї схеми розподілу 
капіталу, житлового та виробничого секторів, багатства та бідності. 
Конфіґурація міського простору прямо залежить від класового складу 
населення. Ціна на міський простір зростає залежно від того, як він 
сприймається його мешканцями – як комфортний чи некомфортний. 
Відповідно, дедалі більше витрачається коштів на створення якісного та 
безпечного простору, ціна якого суттєво зростає. Тож простір стає 
додатковим джерелом класового розшарування та сеґрегації. 

У книзі «Справедливість, природа та географічне розрізнення» Д. Харві 
розглядає не лише масштабні зміни простору та ландшафту, пов’язані з 
розповсюдженням капіталістичного способу виробництва, як Е. Сойя, а й 
окремі локуси, окремі географічні об’єкти, «місця». Він вважав, що будь-які 
смисли, що породжуються сакральними, архітектурними, природними та 
іншими об’єктами та які ми вважаємо природними, насправді є похідними 
від відповідних соціальних та економічних механізмів. Будь-яке місце, у 
тому числі й місто, являє собою поле декількох дискурсивних систем, і те, 
що нам видається природним, рідним, аутентичним – є результатом перемоги 
тієї системи, на боці якої стояла або політична, або символічна влада. При 
цьому сакральність міста є майже не віддільною від його «диснейфікації»: 
культурна політика надихає на створення місць – центрів духовного життя 
так само часто, як і банальне бажання отримати прибуток.  

У цьому відношенні Д. Харві наводить цікавий приклад, аналізуючи 
соціокультурні процеси, що призвели до створення своєрідного серця Нью-
Йорка – Таймс Сквер. Ця площа виникає як результат спекулятивних угод у 
центрі розважального кварталу. Наприкінці 1980-х років вона отримує свою 
назву на честь газети «New York Times», оскільки тут було розташовано 
штаб-квартиру останньої. З метою популяризації власного продукту, 
редакція газети почала організовувати на цій площі різноманітні рекламні 
акції, святкування Нового року, придумала відомий на весь світ новорічний 
ритуал пускання кулі під феєрверки – яскраве прощання зі старим роком та 
зустріч нового. Площа наповнилася рекламою, комунікаціями, посиденьками 
в кафе, стала серцем Нью-Йорка, місцем колективної радості чи скорботи, 
місцем, де мешканці Нью-Йорка відчувають свою єдність та цілісність. Це 
цілком демократичний публічний простір, який, в єдиному відчутті себе нью-
йоркцем, змішує багатого та бідного, імміґранта та корінного мешканця міста 
тощо. Площа по суті є нічим, «псевдомісцем», ерзацем, чистою відсутністю – 
однак вона існує, зберігається та захищається мешканцями міста від будь-
яких змін, завдяки її унікальному символічному наповненню та ролі в 
конструкті колективної пам’яті [15].  

Архітектор та професор урбаністики та американської історії Д. Хайден 
так само, як й Д. Харві, концентрується на вивченні «міста», однак останнє 
цікавить її як носій соціальної та культурної пам’яті народу, етносу чи 
спільноти. Місця вона розглядає крізь призму боротьби соціальних та 
расових спільнот, що конфліктують за право збереження власної історії. 
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Наслідком такої боротьби стає те, що в мультикультурному та 
мультимасовому просторі рішення про збереження будь-яких міських 
об’єктів буде завжди рішенням про те, чия версія історії та пам’яті буде 
панівною [16].  

У цілому ж, нова культурна географія дозволяє прокласти місток між 
такими категоріями як пам’ять, історія та простір міста, пов’язати їх в єдину 
систему, що перебуває в постійному русі, перманентно трансформується під 
впливом цілої низки політичних, економічних, культурних та соціальних 
чинників.    

Підсумовуючи побіжний огляд найбільш яскравих концепцій 
просторового розуміння міста, зауважимо, що через наявні дискусії з 
приводу того, чим є простір – тлом або казуальною причиною, у науковому 
дискурсі спостерігається багатоаспектність його розуміння. На думку 
російського соціолога А. Ф. Філіппова [17], варто розрізняти три основні 
аспекти розуміння простору: 

1. Простір взаємодії соціальних акторів; 
2. Соціальний простір як порядок соціальних позицій; простір, що 

структурується статусами соціальних акторів; 
3. Простір як умістилище тіл.  
Через недостатню методологічну увагу до простору, у працях 

соціологів, що займаються означеною проблематикою, указані вище аспекти 
в більшості випадків не відокремлюються, а навпаки, переплітаються, що 
фактично унеможливлює віднесення авторів до того чи іншого напряму. 
Однак розрізнення цих аспектів важливе для окреслення можливих площин 
дослідження міського простору.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВТРАТИ СОЦІАЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ 

У ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
 

У статті на архівних матеріалах вивчаються характер та 
особливості соціально-психологічних процесів на території Донецького 
басейну в 1917-1920 рр. Продемонстровано поступове зростання суспільної 
анархії, руйнування соціальних зв'язків, перехід владних повноважень до 
нелеґітимних груп і структур. 

Ключові слова: анархія, соціальні зв’язки, нелеґітимні групи, соціальні 
структури, соціальні процеси. 

В статье на архивных материалах изучаются характер и 
особенности социально-психологических процессов на территории 
Донецкого бассейна в 1917-1920 гг. Продемонстрировано постепенное 
нарастание общественной анархии, разрушение социальных связей, переход 
властных полномочий к нелегитимным группам и структурам. 

Ключевые слова: анархия, социальные святи, нелегитимные группы, 
социальные структуры, социальные процессы. 

In the article on the archived materials a character and features of social-
psychological processes on territory of the Donetsk pool in 1917-1920 are studied 
Gradual growth of public anarchy, destruction of social communications, is 
shown, transition of imperious plenary powers to the nelegitimnim groups and 
structures. 

Key-words: anarchy, social sanctify, nelegitimnie groups, social structures, 
social processes. 

 
 Глибокі соціальні зміни завжди приводять до серйозних наслідків для 

суспільної свідомості. У ній відбувається зростання, з одного боку, апатії та 
байдужості, з іншого – нетерпимості й агресивності. У період суспільних 
трансформацій порушується синхронність соціальних процесів, змінюються 
цінності певного соціуму – деякі втрачають своє попереднє значення, інші 
набувають нового змісту або замінюються новими цінностями. 

Для збереження хоча б відносної стабільності необхідно прогнозувати 
поведінку великих соціальних спільнот і розробляти варіанти подолання 
негативних явищ. Перед наукою стоїть завдання пошуку причин зрушень у 
суспільній свідомості в періоди великих перетворень та потрясінь і шляхів їх 
виправлення. Великий фактичний матеріал для теоретичного узагальнення і 
порівняння з сучасною ситуацією надає період революції та громадянської 
війни в Україні в 1917-1920 рр. Ситуація в суспільній свідомості в ті роки 
багато в чому нагадує стан суспільної свідомості в 90-х роках ХХ століття, і 
дещо – сьогоднішню ситуацію. Це відбувається внаслідок того, що люди 
позбулися багатолітнього порядку життя, не змогли негайно зорієнтуватися у 
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новій реальності та відчували розгубленість та неспокій. Таким чином, 
виведення уроків з минулого актуальне до цього дня. 

Проблема, яку ми намагаємося розглянути в запропонованій статті, 
стала предметом уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Різні 
аспекти трансформаційних процесів у суспільстві висвітлюються в 
теоретичних розробках Д. Ольшанського, Д. Муздибаєва, А. Прігожина, О. 
Коротаєва, В. Кременя і В. Ткаченка, Є. Головахи та інших [1]. 

Мета статті – розкрити сутність окремих процесів, що відбувалися в 
суспільній свідомості під час соціальних потрясінь, принесених у життя 
суспільства революцією та громадянською війною. Виходячи зі стану 
розробки теми на цей час, найбільш яскравими аспектами вбачаються такі, як 
зміни в ідейно-політичних поглядах населення, у тому числі в середовищі 
керівників нижчої ланки, руйнування соціально-класових ознак, бажань та 
очікувань певних соціальних груп, занепад леґітимних важелів регулювання 
суспільними процесами. Аналіз історичних фактів обмежений територією 
Донецького промислового басейну. 

Для соціуму, що знаходиться в стані перманентної трансформації, 
характерні не просто зрушення в суспільній свідомості, а поступове 
наростання її хаотичності й еклектичності. 

Наприклад, селянська маса зі стійким неприйняттям ставилася до 
спроб формування місцевого самоврядування, незважаючи на вікову 
традицію громади. Так, восени 1917 р. активісти намагалися пропагувати 
переваги вільного самоврядування й зустрічали «недовіру до волосного 
земства з боку селян» [2]. Для поведінки основної селянської маси була 
характерна відстороненість від будь-якої ініціативи, яка надходила з міста від 
інтелігенції. 

Спроби модернізації суспільного устрою і відкидалися, і приймалися з 
позицій релігійного віровчення. Так, під час складання списків до 
Установчих зборів селяни говорили, що «це антихристи переписують, а потім 
накладатимуть печатку на руки». «Чорносотенці» звинувачувалися в тому, 
що йдуть «проти Христа і його навчання» [3, арк. 16зв.] У Костянтинівці 
було створено добровільне товариство «людинолюбства». Звертаючись до 
громадян, організатори волали: «Де ж наша мета заповітна і слова великого 
нашого вчителя Ісуса, який заповідав нам любити один одного? Кожний 
вільний запитає себе – де ми і куди йдемо?» [3, арк. 10]. Здається, на початку 
революційних зрушень релігія була найбільш авторитетним та майже єдиним 
орієнтиром для селян у бурхливому світі, за її допомогою вони оцінювали 
нові реалії. 

Спостерігається ідеологічний вакуум навіть у штатних радянських 
пропагандистів. На одному з мітинґів пролунав заклик «об'єднатися «під 
пурпуровими прапорами інтернаціоналу», боротися «за ті ідеї, які на них 
написані» [4]. Сумнівно, що сам аґітатор зміг би чітко сформулювати, що 
саме за «ідеї» написані на «пурпурових прапорах». 
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Політизування суспільства наростало, досягнувши за декілька років 
максимуму. Журналіст відмічав у березні 1919 р., що «кожне маленьке 
крилечко являє собою політичну трибуну, де сходяться сусіди під час 
вечірнього відпочинку для вирішення своїх насущних питань». Якийсь 
молодий оратор закликав на цьому крилечку «до боротьби з кулаками, 
мародерами й усіма дармоїдами села» [4]. Ймовірно, оратор відносив до тих, 
що «дармоїдствують», членів сільських комітетів незаможників, майбутніх 
організаторів розкуркулення. Знову ж таки ми бачимо ситуацію, коли, 
готуючись до боротьби з міфічними «ворогами», активісти слабко уявляли, з 
ким, власне кажучи, треба воювати. 

Для громадян старшого віку значення «свободи» визначалося 
матеріальною складовою. «Немає ні хліба, немає мануфактури, немає і 
життя» [4]. Відзначимо, що «життя» як таке асоціюється з хлібом і 
мануфактурою, і більше ні з чим. Тобто питання стояло про забезпечення 
фізичного існування. Спостерігається картина, схожа на недавнє минуле, 
коли вкрай примітивним виглядало масове уявлення про свободу, яке 
містило лише економічний добробут. 

Комуністичні функціонери причину суспільної апатії бачили в цілком 
конкретній причині: «Відсутність аґітаторів шкідливо діє: населення починає 
втрачати віру в справжній світлий лад» [5]. І знову ж таки звернемо увагу на 
абсолютно абстрактне поняття «світлого ладу». Навіть ритуали нового 
режиму несли на собі відбиток «проклятого минулого». На святкуванні 1 
Травня, на думку репортера, «спів «Інтернаціоналу» озивався 
«церковщиною» [5]. Мабуть, комуністичний гімн виконував якийсь 
церковний хор. 

Місцева влада була  не в змозі відповісти на найпростіші питання. Так, 
читач «Донецької комуни», що поцікавився в травні 1919 р., як 
ставитиметься радянська влада до дрібної торгівлі, отримав таку інформацію: 
«Пряму відповідь дати важко. Радянська влада ще не встигла виробити свою 
остаточну конструкцію, вона ще в процесі творення» [6]. Цікаво згадати, як 
за радянських часів народу навіювалося, що будівництво комуністичного 
суспільства з перших днів здійснювалося шляхом суворого дотримання 
постулатів марксистсько-ленінської теорії. 

Зберігалася традиція будь-якої влади списувати сьогоднішні проблеми 
на владу попередню. Більшовицька влада не була винятком. Звинувачення на 
адресу більшовиків у продовольчій розрусі зустрічали з їх боку рішучу 
відповідь: «Шліть звинувачення гетьману! Жоден уряд не зможе створити 
хліба з нічого. Терпіть!» [6]. 

Відомо, що інформаційний вакуум, як правило, заповнюють чутки. 
Характерно, що в період громадянської війни чутки, які стосувалися 
поведінки більшовицької влади, були близькі до істини, а часом і відповідали 
дійсності. Так, губернський апарат давав таку вказівку всім виконкомам 
повітів: «Орна земля не повинна залишатися незасіяною. Спростовуйте 
помилкові чутки, що уряд реквізуватиме хліб селян» [6]. 
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Чітко простежується в джерелах марґіналізація найманих робітників, 
або пролетарів, від імені яких здійснювали свої повноваження більшовики і 
Ради. Самозвана правляча еліта надсилала на адресу робітників 
демонстративні компліменти, що абсолютно не відповідали реальному стану 
справ: «Робітники скинули ярмо пригноблювачів і самі уклали мир. Правда, 
мир Брестський, але вони знали, що цей мир недовгий» [4]. По-перше, мир 
був заключений більшовицькою верхівкою, без урахування громадської 
думки; по-друге, чому саме робітники повинні були уявляти 
недовготривалість Брестського миру, залишається на совісті авторів 
згаданого тексту. 

Анархія поступово призвела до падіння зацікавленості пролетаріату у 
сумлінній праці. Так, уже влітку 1917 р. персонал промислових підприємств 
не відрізнявся трудовим ентузіазмом, а сприймав перебування на заводі як 
спосіб відхилитися від фронту. «Продуктивність усіх підприємств падає, а 
кількість робітників збільшується» [1]. 

Подальший розвиток революції сприяв розширенню, так би мовити, 
непрофільних функцій пролетаріату. На нараді з оборони в Нікітівці 7 квітня 
1918 р. було заявлене наступне: «З огляду на те, що заводи стоять, то можна 
б виставити озброєні сили з числа робітників» [3, арк. 75]. 

Із поглибленням кризи в економіці було пов'язано скорочення загальної 
кількості робітників: «Унаслідок відсутності продовольства і фуража 
робітники розбіглися в пошуках хліба» [5]. 

У боротьбі за виживання індустріальний пролетаріат перестав 
цікавитися навіть розвагами. Коли на честь 1 Травня в клубі «Комуна» 
відбувся музично-вокальний літературний вечір, на якому виступали «кращі 
сили міста», то робітників на цьому заході «було трохи». Вони «втомилися 
від святкування» [5]. Проте після закінчення громадянської війни в Донбасі й 
відходу білих, коли багато шахт було затоплено, «робітники довели, що вони 
можуть не тільки руйнувати, але й створювати». Так відгукнулася газета 
«Всеросійська кочегарка» на відкриття шахти «Пролетар» в Кадіївці [7]. 

Громадянська війна внесла в суспільство ворожнечу, недовір'я навіть в 
однорідному соціальному середовищі. У березні 1919 р. провінційна газета 
«Червоний вал» відзначала: «Деякі групи трудящих піднімають меч проти 
своїх же братів» [4]. 

Для масового скупчення людей стали властиві істерія, схильність до 
психозів, напади паніки. Під час похорону загиблих червоноармійців у 
Бахмуті «в небі з'явився шуліка, якого всі прийняли за ворожий аероплан. 
Відбулося замішання, багато хто почав бігти, не знаючи куди» [4]. 

Зустрічаються випадки відвертих провокацій, нагнітання напруженості. 
У вересні 1917 р. в м. Бахмуті відбулося зіткнення біля винного складу між 
бойовими дружинами робітників і юнкерами, у ході якого «офіцер порізав 
руку склом і кричав, що її прострелили робітники» [8, арк. 2зв.]. 

Зміна влади, розвал колишнього апарату управління призвели до 
ситуації правового нігілізму. Його ознаками сталі правове безправ'я, перехід 
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правоохоронних функцій до незаконних структур, стихійне здійснення 
юридичного процесу. 

Так, у квітні 1918 р. у м. Єнакієві члени «Товариства правильного 
полювання», що порушили його правила, повинні були відповідати перед 
військово-революційним судом [9]. 

Далі, згідно ухвали коменданта м. Єнакієва Синіцина про заборону 
винокуріння в приватних заводах і квартирах, за порушення заборони 
слідував штраф 500 р., за повторне порушення – штраф 1 000 р. і виселення 
[10]. 

У цей же час загальні збори караульної команди при районному 
радянському штабі Червоної Армії Горлівсько-Щербінівського підрайону, 
ухваливши рішення про штраф за винокуріння, в процесі обговорення 
намагалися визначити суму штрафу [11, арк. 40зв.]. 

Покарання за ту саму провину з часом ставало суворішим. У березні 
1920 р. навіть не за винокуріння, а за зберігання вина передбачалася «вища 
міра покарання згідно законів військово-революційного часу» [12]. 

У серпні 1917 р. якісь «летючі комісії», що перевіряли 
військовозобов'язаних з відстроченнями, отримали право позбавляти 
громадян відстрочення від призову [2]. 

Безпорадність влади, невміння притягти до відповідальності 
правопорушників простежуються в кожному слові публікації, присвяченої 
кризовій ситуації в сільському господарстві. «Цілі повіти Південної Росії 
покинуті, забуті й гниє в них єдине наше багатство. Хліб майже не скошений, 
а той, що скошений, гниє на полях». Автор пропонує посадити на лаву 
підсудних «усю Росію, увесь багатомільйонний народ». Висновок: «Вирок 
ухвалить історія» [13]. 

Загальні збори караульної команди в березні 1918 р., як уже 
згадувалися, ухвалили «присікати хуліганські витівки (хоч анархістів, хоч 
більшовиків) до застосування зброї», а також заявили про необхідність 
«виробити програму з покарання за злочини членів команди» [11, арк. 40, 
41зв.]. 

У районі станції Попасна, оголошеному на військовому стані, 
передбачалося вживання заходів «аж до розстрілу» стосовно темних осіб і 
контрреволюціонерів» [14]. Неможливо уявити, хто міг бути віднесений до 
«темних осіб» в обстановці революційного хаосу й за наявності службового 
завзяття – у принципі, хто завгодно. 

За декілька років громадянської війни повсякденною практикою стали 
позасудові розправи. Так, центральна республіканська газета у вересні 1920 
р. сповіщала, що селяни поблизу Маріуполя за власною ініціативою 
влаштували облаву на «бандитів». Невідомо, до речі, за якими критеріями 
ініціатори розрізняли бандитів. Так чи інакше, «вони впіймали декілька 
бандитів, частина яких була там же розстріляна з присуду надзвичайної 
трійки, а решта передана до рук повітової ЧК» [15]. Ясно, що доля переданих 
у ЧК не відрізнялася від розстріляних на місці, але характерно, що так звані 
«надзвичайні трійки» могли бути створені в будь-якому селі. 
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Яскравим показником наростання правового нігілізму й падіння 
авторитету державних правоохоронних органів стало розповсюдження 
вогнепальної зброї – по-перше, з усе більшими труднощами контрольоване 
чинною владою, по-друге – яке надавалося за класовим принципом, так би 
мовити, «соціально близьким верствам» населення. 

Відповідальні особи намагаються вести облік зброї, яка є на руках. Так, 
комендант міста Єнакієва зажадав «зареєструвати у триденний термін 
вогнепальну зброю в канцелярії» [16]. Можна зробити висновок, що до 17 
квітня 1918 р. вогнепальна зброя ставала надбанням широких мас не тільки 
без дозволу, але й без якого-небудь обліку. 

Зброя використовувалася з будь-якого приводу. З явно злочинною 
метою – перш за все для організації пограбувань, про що свідчить черговий 
наказ коменданта: «Забороняються провокаційні постріли з метою 
відволікання охорони» [16]. Характерні запропоновані заходи впливу – 
«таких осіб доставляти до мене» [16]. Крім того, зброя безпосередньо 
застосовувалася в ході озброєних нападів. Так, на приватний будинок напали 
4 грабіжники в солдатських шинелях і масках, поранили господаря та втекли. 
У джерелі нічого не сказано про спробу затримати злочинців, скоріш за все, 
вона так і не була зроблена. Потерпілий отримав першу допомогу від лікаря 
[16]. 

Стрілянина на вулицях велася і з хуліганськими намірами. Так, у 
жовтні 1917 р., знаходячись у нетверезому вигляді, використовував 
револьвер якийсь торговець Лебедєв, у вигляді покарання позбавлений зброї 
[8, арк. 10зв.]. Згодом Лебедєв безуспішно намагався повернути револьвер, у 
чому йому було відмовлено [8, арк. 23]. Досить м’яко каралися винні в 
незаконному використанні інших видів зброї. Так, за «кидання динаміту в 
другий став Петровських Державних заводів» слідував штраф 500 р. і 
громадські роботи [16]. 

Із наростанням анархії влада намагалася все більш жорсткими 
заходами боротися з безконтрольним володінням вогнепальною зброєю. Так, 
у квітні 1918 р. комендант Єнакієва наказав здати в міліцію зброю, що є у 
громадян міста. За непокору він загрожував оточити місто, обшукати житлові 
будинки й розстріляти на місці власників зброї [17]. 

Можливості влади на цей час були ще невеликі. Робітники, дізнавшися 
про розпорядження коменданта, негайно кинули роботу й зібрали мітинґ. 
Вони виступили проти обшуків, зажадали переобрати коменданта й притягти 
його до відповідальності за підписане оголошення про обшуки та розстріли. 
Більш того, робітники звернулися з проханням до ешелону червоних військ, 
що знаходився на станції, видати їм 300 гвинтівок з патронами для 
організації охорони міста і заводу [17]. 

Безладдя у сфері контролю над зброєю демонструють архівні 
документи. Вони рясніють фактами реквізиції зброї – у власників вилучений 
браунінґ, наган, револьвер [11, арк. 36, 37, 38]. І тут же видається дозвіл на 
носіння зброї. Поряд – ще одне прохання радянського працівника про видачу 
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револьвера його знайомому, «за революційну чесність і сумлінність якого я 
ручаюся». Товариство споживачів скляних, хімічних і дзеркальних заводів 
звертається в революційний штаб у зв'язку зі складанням річного звіту: 
„…службовці працюють уночі, носять великі суми громадських грошей. 
Просимо дати дозвіл на право придбання і зберігання зброї. Надати 
тимчасово 3 револьвери до придбання нами таких» [3, арк. 39, 51, 65]. Цей 
факт свідчить і про відсутність офіційної охорони – сподіватися можна було 
лише на власні сили. 

Протокол загальних зборів солдатів Ртутного і Вугільного рудників у 
березні 1918 р. містить звернення до мітинґувальників з проханням про 
озброєння солдатів [11, арк. 45]. Характерно, що солдати звертаються саме до 
мітинґувальників, а не до офіційної влади. До речі, ті задовольнили 
прохання, і, у свою чергу, звернулися до Ради з проханням «видати зброю 
місцевій організації солдатів для охорони рудників» [11, арк. 47]. У паперах 
виконкому Горлівської ради зберігається «Список зброї». У списку – більше 
п'ятисот прізвищ власників зброї. До 481 номера список надрукований на 
машинці з указівкою номерів зброї. Потім 32 прізвища записано від руки й 
уже без номерів, з них 6 прізвищ закреслено [11, арк. 67, 67зв.]. 

Декілька років громадянської війни зробили наявність зброї звичайним 
явищем у будь-якій соціальній групі. Уже згадувані селяни поблизу 
Маріуполя, за наслідками облави на бандитів, самостійно розстріляли 
частину з них, не вдаючись до послуг ЧК [15]. 

Це дозволяє зробити певні висновки. Трансформаційні процеси ведуть 
до наростання в суспільстві недовіри до будь-якої влади. Її ініціативи 
зустрічаються або з нейтральним, або з негативним ставленням, і можуть 
бути нав'язані тільки за допомогою сили. Подібне ставлення поглиблюється 
непрофесіоналізмом нових управлінців, які компенсують недолік освіти й 
досвіду адміністративним тиском. 

Поступово втрачаються колишні регулятори поведінки, відбувається 
пошук нових орієнтирів. Зовнішні ознаки нових відносин поєднуються зі 
збереженням колишнього змісту. Нагромаджується психологічна втома, 
суспільство схильне до різних видів масового психозу. 

У галузі права панує повний хаос, суцільна імпровізація самозваних 
владних структур. У правозастосовній і правоохоронній діяльності беруть 
участь громадські організації та окремі соціальні групи. Виходить з-під 
контролю процес розповсюдження зброї. Уся сукупність цих процесів веде 
до посилення анархічних настроїв в суспільстві, до порушення й повної 
втрати соціальних зв'язків. 
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НЕРІВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ У МЕЖАХ 

СТРАТИФІКАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ 
 

У статті досліджуються поняття нерівності, рівності й 
справедливості, а також робиться спроба графічного відображення 
співвідношення цих суспільних явищ у рамках різних ідеологій нерівності. 

Ключові слова: нерівність, рівність, справедливість, ідеологічна 
нерівність, соціальне розшарування.  

В статье исследуются понятия неравенства, равенства и 
справедливости, а также предлагается вариант графического 
представления соотношения этих общественных явлений в рамках 
различных идеологий неравенства. 

Ключевые слова: неравенство, равенство, справедливость, 
идеологическое неравенство, социальное расслоение.  

The concept of social inequality , equality and justice are investigates in the 
article.Besides proposes options such as graphical representation of the relations 
of these social phenomena within the various ideologies of inequality. 

Key-words: inequality, equality, justice, ideological inequality, social 
stratification.  
 

Протягом усієї історії людства спостерігається розділення суспільства 
на соціальні страти, шари, класи, групи, звичайно, за винятком первісних 
суспільних формувань. І це явище не залишалось поза увагою філософської, 
історичної, економічної, політичної і, особливо, соціологічної думки.  

До цього питання звертався ще Аристотель, який був прихильником 
теорії природної нерівності людей. Він вважав розподіл на панів та рабів не 
тільки справедливим, але й корисним: „для них корисно і справедливо, 
одному бути у рабстві, іншому – панувати, і як наслідок, щоб один 
підкорявся, а інший – владарював” [1].  

Цікаві ідеї запропоновані декабристом П.І. Пестелем у 
республікансько-демократичній програмі, відомій під назвою „Російська 
правда”. Другий параграф цієї праці називається „Поділ членів суспільства 
на тих, хто велить, і тих, хто кориться”. П.І. Пестель доводить, що такий 
поділ: 1) існує завжди й усюди; 2) він необхідний, бо походить від „природи 
людської”, котрій, якщо такого поділу не має, притаманні довічні усобиці, 
чвари, розлад; тому люди усвідомили необхідність такого поділу заради 
процвітання суспільства [10, с. 60].  

Існування поділу суспільства підтверджував і російський філософ і 
соціолог М.О. Бердяєв. Він вважав, що з часів створення світу завжди 
правила, править і буде правити меншість. Це вірно для всіх форм і типів 
управління, для монархії та демократії, епох реакційних і революційних. З 
управління меншості немає виходу, і всі демократичні спроби створити 
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царство більшості, по суті, є самообманом. Питання лише в тому, управляє 
краща  (аристократія) чи гірша (охлократія) меншість. Навіть у революціях і 
бунтах „панування черні створює свою обрану меншість, свій підбір кращих і 
сильніших у хамстві, перших із хамів, князів і магнатів хамського царства” 
[1, с. 127].  

Отже, нерівність людей у суспільстві та групах, які вони утворюють на 
основі певних критеріїв, є об’єктивною необхідністю їхнього співіснування. 
Але громадська думка приділяє багато уваги й таким явищам, як рівність 
членів суспільства та їх угрупувань і суспільна справедливість. Як правило, 
три поняття – нерівність, рівність і справедливість – аналізуються в тісному 
зв’язку одне з одним. Це стародавні соціальні ідеї людства, вони проходять 
через усю його історію. Саме в боротьбі за соціальну справедливість і 
рівність знаходить своє найяскравіше вираження суспільна природа людини. 
Оскільки в суспільному житті, а відповідно, і в суспільствознавстві проблеми 
справедливості, рівності й нерівності невід’ємні одна від одної, ці поняття 
часто плутають, ототожнюють, хоча насправді кожне з них має свій 
особливий сенс, свій зміст.  

Сучасні соціальні концепції, що зачіпають проблему соціальної 
рівності і нерівності, досить умовно можна розділити на два напрями: 1) 
концепції, які обстоюють тезу, що нерівність – природний спосіб виживання 
суспільства: теорії функционалізму (Е.Дюркгейм, К. Девіс, В. Мур та ін.), 
теорія статусних груп М. Вебера та ін.; 2) концепції, які стверджують, що 
можна встановити соціальну рівність і знищити або звести до мінімуму 
економічну нерівність шляхом соціальних революцій або на основі 
реорганізації економічної і соціальних систем – це теорія класів Маркса, різні 
соціал-демократичні теорії (демократичний, етичний, кооперативний 
соціалізм та ін.), теорії «соціальної держави».  

На сучасному етапі складного суперечливого процесу суспільних змін 
на пострадянському просторі виникають нові форми соціальної 
диференціації, які в багатьох аспектах змінюють структуру та динаміку 
життєдіяльності людей як на макрорівні, так і на рівні первинних соціально-
виробничих утворень. Формується нова система нерівності в соціальному 
просторі. Змінюються співвідношення форм власності, інститутів влади, 
відбувається зникнення одних груп та поява інших, розподіл третіх, зміна 
соціальної ролі та статусу четвертих і т.п. З урахуванням цих суспільних 
процесів досліджують певні аспекти цієї проблематики О. Куценко, 
Н. Коваліско, С. Оксамитна, С. Макеєв,  З. Голенкова,  
Д. Константиновський, В. Локосов, Н. Тихонова та ін.  

Що стосується соціальної справедливості, то вона виступає як 
категорія, за допомогою якої характеризується об'єктивно обумовлений 
рівнем матеріальної і духовної зрілості суспільства ступінь рівності і 
нерівності в життєвому положенні різних соціальних спільнот та індивідів 
(В. Давидович, О. Дубко, В. Титов). 
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Завдання цього дослідження полягає у визначенні понять нерівність, 
рівність та справедливість у межах стратифікаційної концепції.  

П. Сорокін, який вперше застосував термін «стратифікація» до 
суспільства, визначив соціальну стратифікацію як диференціацію певної 
сукупності людей (населення) на класи в ієрархічному ранзі. Вона 
виражається в існуванні вищих і нижчих шарів. Її основа – у нерівномірному 
розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов’язку, наявності й 
відсутності соціальних цінностей, влади та впливу серед членів тієї або іншої 
спільноти. Конкретні форми соціальної стратифікації різноманітні й 
численні. Проте все їх різноманіття може бути зведено до трьох основних 
форм: економічної, політичної та професійної стратифікації. Як правило, усі 
вони тісно пов’язані. 

Соціологи намагаються виділити реальні чинники стратифікації 
сучасного суспільства, створити новий образ соціальної структури, що 
формується. Загадку про стійкість соціальної стратифікації, основаної на 
нерівності, соціологи пояснюють функціональною корисністю пірамідальної 
побудови суспільства, що дозволяє оцінювати й винагороджувати 
індивідуальні внески пропорційно заслугам особи і просувати вгору 
індивідів, які більше на це заслуговують. 

Можна говорити про те, що соціальна стратифікація описує 
розшарування людей на класи, а можна говорити, що вона вказує на те, як 
люди розподіляються в соціальному просторі відповідно до своїх ієрархічних 
рангів. Основа стратифікації – нерівномірний розподіл прав і привілеїв, 
відповідальності й обов’язків, влади і впливу. 

За визначенням Е. Гідденса, стратифікація – це структуровані 
нерівності між різними групами людей [3, с. 251].  Отже, стратифікація 
ґрунтується на нерівності. Бідні і багаті не рівні за своїми доходами, 
престижем свого роду діяльності, політичною вагомістю. Іншими словами, у 
них різний ранг, тобто місце в суспільній ієрархії. Нерівність, в основному, 
визначається за критерієм нерівного доступу до влади, багатства, освіти й 
престижу. Системи стратифікації – це одночасно і причина, і наслідок 
нерівності.  

К. Маркс пов’язує соціальну нерівність з різним станом щодо 
власності. Панує той, хто володіє засобами виробництва. Уся історія 
суспільства – це історія боротьби класів. З розвитком суспільства зростає, за 
К. Марксом, соціальна напруженість, багатства зосереджуються в руках 
небагатьох, розвивається конфлікт, який завершується вибухом, ліквідацією 
експлуатації.  

Згідно з К. Марксом, мінімальна нерівність або її повна відсутність 
спостерігалася в первіснообщинному ладі. Нерівність виникла й стала 
заглиблюватися в часи рабовласництва та феодалізму, досягла максимуму в 
період класичного капіталізму і наростатиме швидкими темпами відповідно 
до ступеня розвитку цієї формації. Теорію К. Маркса можна назвати 
“ескалацією нерівності”. Його теорія абсолютного і відносного зубожіння 
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пролетаріату свідчить, що «багаті стають багатшими, а бідні – біднішими». 
[9, с. 139 – 140]. 

Критики концепції марксизму виступили проти абсолютизації 
критерію відношення до власності й спрощеного уявлення про соціальну 
структуру як взаємодію двох класів. Вони посилалися на різноманіття страт, 
на те, що історія дає приклад не тільки загострення відносин між стратами, 
але й зближення, стирання суперечностей [15, с. 26 - 27; 6, с. 69 - 70].  

На противагу К. Марксу, П. Сорокін стверджував, що постійного 
збільшення або зменшення нерівності в історії людства не існує. У різні 
епохи й у різних країнах нерівність то збільшується, то зменшується, тобто 
коливається. 

Конфліктний підхід К. Маркса розвиває М. Вебер, який виділяє три 
компоненти соціальної нерівності: майнова нерівність, статусна, владна. В 
основі соціальної нерівності, за Вебером, лежить не тільки володіння 
власністю й рівень доходів, хоча це дуже істотно, але й нерівність статусів, 
які дозволяють виконувати ту або іншу соціальну роль і забезпечують 
можливість досягнення певного положення, а також рівень володіння 
реальною владою, зокрема приналежність до тих або інших політичних сил. 
Кожний з цих компонентів може забезпечити підйом по соціальній драбині.  

Отже, К. Маркс орієнтувався на вироблення істинного знання про 
суспільство, хоча й абсолютизував класовий підхід у дослідженні 
суспільства, а М. Вебер – на ціннісну інтерпретацію суспільства [9, с. 139 – 
140]. 

Першими на захист соціальної нерівності як необхідного елементу 
стратифікації, що виконує позитивні функції, виступили в 1945 р. К. Девіс і 
У. Мур. Під стратифікацією вони розуміли нерівномірний розподіл 
матеріальних благ, владних функцій і соціального престижу залежно від 
функціональної важливості (значущості) позиції. Важливість позиції 
визначається оцінкою її, по-перше, самою особою як об’єкта соціальної дії, 
по-друге, самого суспільства. На думку К. Девіса і У. Мура, кожне 
суспільство, незалежно від того, чи є воно простим або складним, має 
диференціювати людей за престижем і пошаною та повинне мати певний 
ступінь інституалізованої нерівності. Таким чином, соціальна нерівність 
виконує ряд дуже важливих функцій. Навпаки, загальна рівність позбавляє 
людей стимулів до просування, бажання докладати максимум зусиль і 
здібностей для виконання обов’язків. 

Отже, під нерівністю розуміється неоднаковий доступ великих 
соціальних груп людей (страт, шарів, станів, каст, класів) до економічних 
ресурсів, соціальних благ і політичної влади. Нерівність існує у всіх 
суспільствах. Як зазначає П. Штомпка, «соціальна нерівність має відношення 
до тієї ситуації, в якій проявляється нерівність людей не за будь-якими 
фізичними ознаками, а на основі їх приналежності до різних груп, на тій 
підставі, що вони мають різний соціальний статус» [14, с. 348]. Отже, 
соціальна нерівність має соціальні, а не індивідуальні ознаки та особливості. 
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ЇЇ загальним критерієм виступає не проста різниця, а нерівні (більші чи 
менші) шанси доступу до певних благ, які цінуються в  цьому суспільстві. 

У сучасній соціології стратифікаційний аналіз стає ще більш 
багатовимірним. У ньому враховуються й такі чинники, як ґендер, вік, етнос 
та ін., тому нерівність не завжди можна звести до певних типів соціальної 
нерівності, наприклад – класового. 

Справедливість, у процесі співвідношення людей і їх вчинків, визначає, 
у чому і як люди неодмінно повинні виступити як рівні, а в чому і як вони 
можуть і повинні відрізнятися. Як писав великий російський філософ 
І.О. Ільїн, «…справедливість є мистецтво нерівності. У її основі лежить увага 
до людської індивідуальності та до життєвих відмінностей» [ 5, с. 91]. 

Існують різні трактування справедливості: справедливість як рівність 
перед законом; як можливість узяти участь у вирішенні долі своєї країни на 
всіх рівнях владної ієрархії; справедливість можливостей; міжнародна 
справедливість; справедливість стосовно предків, до природи; ґендерна 
справедливість як відсутність статевої дискримінації, расова або етнічна. Але 
якщо акцентувати увагу на інтеґрувальному значенні справедливості, то 
переважає концепція соціальної справедливості, та, що забезпечує консенсус 
різних верств населення, що, в цілому, не викликає серйозних заперечень, а 
тим більше обурення впливових груп, а також широкого поширення серед 
населення відчуття заздрості. Суспільство (держава), в якому це загальне 
уявлення про справедливість порушено, де взаємостосунки визначаються 
тільки вигодою (корисністю), приречено на деґрадацію, революції, 
громадянські війни, а в багатьох випадках – на повний розвал і загибель. 

Як визначають Г.Г. Пирогов і Б.О. Єфимов, справедливість – це 
основний принцип життя суспільства, який базується на традиції та відіграє 
роль одного з головних інтеґрувальних елементів суспільства [11, с. 4]. 
Платон визначав справедливість як угоду про те, кому що належить.  

Ідея соціальної рівності як принципу організації суспільства в різні 
історичні епохи розумілася по-різному. Філософія античного світу, починаючи з 
Платона, намагалася вирішити проблему вибору між рівністю й становими 
привілеями через формулу «Кожному своє»: рівність у рамках кожного стану й 
нерівність станів між собою. У християнській філософії середньовічної Європи 
рівність була релігійною нормою, яка визначає ставлення людей до Бога («перед 
Богом усі рівні»), і яка не має ніякого відношення до станової нерівності в 
суспільстві. Усі ці філософсько-етичні погляди на проблему заслуг і винагород 
відображали соціально-політичну специфіку станово-кастових суспільств: 1) 
спадковість привілеїв або безправ'я; 2) релігійно-юридичний характер суспільної 
диференціації. Але вже в соціальних утопіях Відродження й у філософії 
Просвітництва ідея соціальної рівності набуває світського характеру, ставиться 
питання про природну рівність людей. У період становлення буржуазного 
суспільства цю тезу взяли на озброєння прогресивні ідеологи і феодально-
становому світопорядку протиставили ідею «свободи, рівності й братства».  

П. Сорокін визначав, що поняття соціальної рівності було б  завузьке, якби 
воно означало вимогу рівномірного розподілу тільки економічних благ, 
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виключаючи інтелектуально-моральні блага: знання, пошани, добра, поваги та ін. 
[13, с. 106]. 

Сьогодні рівність має три значення: 1) рівність перед законом, леґальна 
(формальна) рівність – виражається в рівності всіх громадян перед законом (це 
відносно нове розуміння рівності, що з’явилося в Західній Європі в ХVII – ХVIII 
століттях); 2) рівність можливостей – кожний має однакові шанси досягти в 
житті всього, на що заслуговує завдяки своїм перевагам і здібностям (із цим 
пов’язана проблема соціальної мобільності; бажань, які не здійснилися; 
невдалого збігу обставин, які перешкодили реалізуватися; недооцінки заслуг і 
невизнання; нерівного життєвого старту); 3) рівність результатів – кожний 
повинен мати однакову стартову нагоду незалежно від таланту, зусиль і 
здібностей. 

Тут слід зазначити, що інакше з рівноправністю. Усі мають (або повинні 
мати) однакові суб'єктивні права («первинна рівноправність») і відправні 
стартові умови самореалізації («рівноправність можливостей»). Ці теоретичні 
тези на практиці породжують наступні парадоксальні суперечності. Перша: 
рівність неминуче спричиняє руйнування рівноправності з огляду на те, що 
зрівняння людей у розподілі суспільних благ несправедливе і, отже, заперечує 
рівноправність. Друга: рівноправність – закріплене в законі рівне положення 
суб'єктів права в реалізації своїх можливостей – об'єктивно стає джерелом 
нерівності, оскільки самі можливості в різних людей досить різні [7, с. 122]. 

Отже, повна рівність людей нездійсненна, а рівноправність, насправді, 
нерідко звужується до такого ступеня, що стає своєю протилежністю. Проте 
правова держава виходить з ідеалу рівності громадян, прагне зробити їх 
рівноправними та вільними.  

За визначенням Дж. Масіоніса, головна причина існування соціальних 
ієрархій полягає в ідеології – культурних переконаннях, які виправдовують 
соціальну стратифікацію [8, с. 348]. Саме ідеологія виправдовувала, 
леґітимізувала нерівність чи, навпаки, вимагала її усунення. Вона задавалася 
таким питанням, чи може бути нерівність справедливою, яке співвідношення 
нерівності, рівності та справедливості оптимальне. 

 П. Штомпка у своїй праці визначає три типи ідеологій нерівності – це 
елітарні, еґалітарні та меритократичні [14, с. 373-375]. Перші – елітарні 
стверджують, що існують такі групи, які через саму свою природу «вищі» за інші 
й тому повинні займати більш високу позицію в суспільстві, що виражається в їх 
привілеях, які повністю обґрунтовані та виправдані. Такі групи можуть 
формуватись за правом народження чи приналежності до певної раси, за 
наявністю особливих факторів, неабияких здібностей, інтелекту.  

Другий тип ідеологій нерівності – еґалітарні. У такому разі нерівності 
створюються групами, які дискримінують, чи від їх імені. У більш радикальному 
варіанті не сприймається будь-яка соціальна нерівність і всі привілеї, 
вимагаються рівні умови життя для всіх людей. У більш реалістичному сценарії, 
посилаючись на біологічну схожість усіх представників людства, стверджується 
однаковість потреб – і тому необхідно забезпечити всім членам суспільства 
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однаковий мінімальний рівень задоволення цих потреб. І лише поза цим 
мінімальним рівнем є можливою нерівність. Третій варіант еґалітаризму 
спрямований не на рівність досягнень, а на рівність шансів досягти. Тобто мова 
йде про забезпечення однакового старту, рівних можливостей доступу до 
суспільно важливих благ без виключення будь-яких груп. Четвертий варіант – 
рівність перед законом, що забезпечує однаковий рівень відповідальності, 
застосування до всіх, незалежно від посади, багатства чи походження, єдиної 
міри справедливості. І останній – рівність суб’єктивних прав, тобто гарантії 
реалізації прав, які належать кожній людині, незалежно від її положення. 

Відповідно до третього типу ідеології – меритократичного – нерівність у 
суспільстві виправдана тією мірою, у якій вона є результатом власних заслуг. 
Соціальна нерівність стає певною винагородою за власні зусилля (інтенсивність 
праці, рівень витрат та жертв чи наявність рідких талантів, умінь) та суспільну 
користь (внесок, ступінь задоволеності та вигоди, які отримують люди, інші 
соціальні групи й суспільство в цілому від діяльності такої групи).  

У цій роботі ми графічно представили співвідношення нерівності, рівності 
та справедливості в рамках різних ідеологій нерівності (Рис. 1).  

 
  
 
 

 
 

Рис. 1. Графічне представлення співвідношення нерівності, рівності та 
справедливості в рамках різних ідеологій нерівності 

 
Якщо дихотомію соціальна рівність – соціальна нерівність представити 

у вигляді відрізку НР, то реальні прояви нерівності в будь-яких суспільствах 
будуть знаходитись між цими крайніми точками. Справедливість, на нашу 
думку, розташовується на місці «золотої середини» – С1С2. Тому що не 
можна досягти соціальної справедливості ні за умов крайнього прояву 
нерівності (це майже очевидно), ні за умов повної рівності (виходячи з 
різниці людських здібностей і відносної важливості окремих спеціальностей, 
«рівність небажана, тому що вона досягається лише за допомогою 
репресивних заходів, які спрямовані на нав’язування одноманітності» [8, с. 
361]). 

У зв’язку з тим, що елітарні ідеології нерівності у своїх крайніх формах 
роблять нерівність апріорною, тобто леґітимізують її, вона встановлюється і 
на рівні закону, і на соціокультурному рівні, то вони розташовуються на 
відрізку НМ1. Еґалітарні ідеології – на відрізку М2Р через намагання, у своїх 
крайніх проявах (наприклад, комунізм), встановити повну рівність. На думку 
політолога Чарльза Е. Ліндблома, «саме комунізм дозволяє досягти певного 
ступеня рівності в розподілі прибутків і добробуту, що наближає 
комуністичні вимоги до гуманітарного бачення світу. У цьому значенні 
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комуністичні системи в цілому, імовірно, стоять вище, ніж поліархічні 
капіталістичні демократії» [16, с. 226]. 

Відрізок М1М2 включає в себе меритократичні ідеології нерівності. 
Його розміщення між елітарним та еґалітарним пояснюється доповненням 
об’єктивних джерел нерівності (походження, спадкове багатство, раса, ґендер 
та ін.) суб’єктивними (власні здібності, таланти, навички, уміння, жертви та 
ін.).  

За нашим припущенням, відрізок С1С2 має бути в межах М1М2, через те 
що, всупереч розхожій думці, рівність може бути джерелом конфліктів і 
несправедливості, а нерівність – згоди і справедливості. Практика показує, 
що ці два явища необхідно розглядати й досліджувати в тісному 
взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємодії: одне без іншого не існує [4]. 
Зрозуміло, що проблема соціальної нерівності має конкретно історичне 
звучання та жорстко прив'язана до національної специфіки, особливостей 
історичного розвитку тієї або іншої країни.  

Треба особливо зазначити, що визначені відрізки є досить умовними і в 
реальності не мають таких чітких меж, тобто на прикладі конкретних 
суспільств розміри відрізків (НМ1, М1М2, С1С2, М2Р) можуть змінюватись, 
але не їх послідовність.  

Таким чином, максимальний прояв соціальної справедливості 
можливий у рамках помірних меритократичних ідеологій нерівності, які 
виступають певним компромісом між елітарними ідеологіями, які визнають 
нерівність як належне і необхідне суспільне явище, й еґалітарними, основним  
гаслом яких є максимізація рівності і мінімізація нерівності. 
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УДК316.4.051 

Скок Н.С. 
 

ВПЛИВ СУБ’ЄКТИВНОГО ЧАСУ НА ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЖИТЕЛІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

 
За умов суспільних трансформацій соціальній реальності властива 

випадковість і крихкість. Автор наголошує, що актуалізується дослідження 
впливу суб’єктивного часу й зростає роль чинників, пов’язаних зі змінами в 
соціальній поведінці, ціннісних настановах особистості. Суперечливі 
соціальні умови формують негативні ціннісні настанови, орієнтації 
населення, невпевнене позиціонування себе в суспільстві, що може призвести 
до несформованих соціальних практик й негативно позначитися на розвитку 
суспільства. 

Ключові слова: суб’єктивний час, соціальна поведінка, ціннісні 
орієнтації, соціальна справедливість. 

В условиях общественных трансформаций социальной реальности 
присуща случайность и хрупкость. Автор подчеркивает, что 
актуализируется исследование влияния субъективного времени и возрастает 
роль факторов, связанных с изменениями в социальном поведении, 
ценностных ориентациях личности. Противоречивые социальные условия 
формируют отрицательные ценностные установки, ориентации населения, 
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что может привести к несформированным социальным практикам и 
отрицательно отразиться на развитии общества. 

Ключевые слова: субъективное время, социальное поведение, 
ценностные ориентации, социальная справедливость. 

In conditions of public transformations of a social reality accident and 
fragility is inherent. The author emphasizes, that the urgency of research of 
influence of subjective time and a role of the factors connected to changes in social 
behaviour, valuable orientations of the person grows. Inconsistent social 
conditions result in formation of negative valuable installations, orientations of the 
population that can lead to not generated social практикам and negatively to be 
reflected in development of a society. 

Key words: subjective time, social behaviour, valuable orientations, social 
justice. 

 
Сучасне суспільство, перебуваючи в стадії інтенсивних змін, повністю 

підпорядковується загальному руху, результати якого в майбутньому досить 
важко передбачити, а зараз вони є чинниками безладу. Досить упевнено можна 
стверджувати, що суспільних явищ поза часом не існує, саме тому актуалізується 
дослідження впливу суб’єктивного часу як одного з чинників формування 
соціальної поведінки особистості в суспільстві, що трансформується.  

Передумови для вивчення часу з соціологічної точки зору закладені у 
роботах Е. Дюркгейма, Дж. Міда, К. Ясперса, Дж. Гурвича, П.А. Сорокіна, 
Р.К. Мертона. У соціологічному розумінні соціальний час пов’язаний з 
людською діяльністю. Можна сказати: починаючи з Ейнштейна, який вважав, що 
існує суб’єктивний час особистості, який сам по собі не підлягає вимірюванню, 
виникає питання дослідження суб’єктивного часу, котрим особистість визначає 
свій індивідуальний, внутрішній час, який дозволяє  вимірювати її надії, 
прагнення, потреби. Проблема суб’єктивного часу здебільшого досліджується в 
соціологічних теоріях з феноменологічною та екзистенційною орієнтацією 
(Ж.П. Сартр, Е. Ґусерль, А. Берґсон, М. Гайдеґер, А. Шюц та ін.). У кінці ХХ – на 
початку ХХI ст. соціологи стали цікавитися проблемами суб’єктивного часу 
(Р.А. Ханаху, О.М. Цветков, В.О. Рукавішников, Л. Хачман, Н.Ф. Наумова та ін.), 
досліджуючи механізми інтерпретації людиною минулого, зв’язок переживання 
людиною темпів соціальних змін з іншими елементами політичної культури, 
проблемами структурування часу та ін.  

Водночас можна зазначити, що  в наявних дослідженнях не вивчається 
вплив часу як одного з чинників формування соціальної поведінки особистості в 
суспільстві, що трансформується, зокрема вплив суб’єктивного часу на 
формування ціннісних орієнтацій жителів Донецького регіону. Дослідження 
проводилося у квітні-травні 2009 року, було опитано 429 респондентів віком від 
18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Донецька та Донецької 
області за основними соціально-демографічними показниками. 

Зрозуміло, що перехідний період характеризується нестійкістю політичної 
й соціально-економічної ситуації. Суспільство характеризується мішаниною 
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старого й нового, що знаходить своє відбиття в людській свідомості, у 
нормативних і повсякденних настановах. Інакше кажучи, випадковість і 
крихкість соціальної реальності є наслідком перехідного періоду. За умов 
суспільних трансформацій, особливо, коли постійно говорять про кризу, занепад, 
виникає ситуація, що людина не в змозі думати про складне суспільство, в якому 
живе. Рефлесуючи з приводу занепаду взагалі, людина має пам’ятати, що за всіх 
часів існували думки, у кожну епоху існували ідеї стосовно занепаду й кінця 
світу тут і зараз, і що все це призводить до занепокоєння... Головне при цьому, 
що випускається з поля зору важливе для неї, оскільки перебільшуючи те, що 
руйнується або деформується, людина ризикує пропустити щось важливіше, що 
перетворюється десь в іншому місці. Поряд з основними чинниками, 
пов’язаними зі змінами в соціально-економічному устрої, що впливають на 
трансформації суспільства, зростає роль чинників, пов’язаних зі змінами в 
соціальній ідентичності людей, їх ціннісних настановах, поведінці. Оскільки 
чинниками за умов перехідного періоду виступають мінливі, слабко 
скоординовані й найчастіше внутрішньо суперечливі політико-правові 
настанови, то можна говорити, що вони  призводять до кризи ціннісних настанов 
та формування перехідних настанов населення. Виходячи з розуміння того, що 
«суб’єктивний час дуже різноманітний, і навіть тривалість природного й 
соціального часу може сприйматися по-різному різними суб’єктами, залежно від 
типу особистості, кожної конкретної ситуації й т.п. Наприклад, для когось 
нинішні реформи – підрив застою, повний шансів і дій. Для інших вони – важкі й 
безцільні блукання, що розтяглися безмежно» 2, с. 5. Важливо розглянути 
формування ціннісних орієнтацій крізь призму суб’єктивного часу. 

Дослідження змін у системі ціннісних орієнтацій видається надзвичайно 
важливим, оскільки за умов суспільних трансформацій у суспільстві відбувається 
розвиток внутрішнього світу людини, її настанов, ціннісних орієнтації як 
основних соціальних характеристик людини, які впливають на саморегуляцію її 
поведінки. Ціннісні орієнтації, на думку Н.Ф. Наумової, є найбільш важливими 
для розуміння поведінки людини в нестабільних системах, оскільки є досить 
стійкими та водночас утворюють той каркас особистості, що, хоча й формується 
суспільством, але набуває незалежності й стає механізмом саморегуляції 
поведінки, внутрішньої свободи людини [4, с. 14]. Найкраще зміни в системі 
ціннісних орієнтацій можна простежити за уявленнями про соціальну 
справедливість, оскільки «принцип соціальної справедливості визначає ступінь 
забезпечення окремих громадян матеріальними і духовними благами відповідно 
до їх внеску в суспільно корисну працю» [3], тобто соціальна справедливість є 
фундаментальною цінністю. Можна сказати, що цінності виступають критеріями 
оцінки як усього життя особистості, так і окремих її вчинків і дій; тому що вони 
дають підстави для вибору альтернативних способів дії, для відбору й оцінки цих 
альтернатив. Цінності є критеріями оцінки й навколишньої дійсності, оскільки 
крізь систему цінностей ніби просіюється вся інформація, що сприймається та 
переробляється особистістю. Узагалі можна говорити про те, що соціальна 
справедливість – це один з інтеґральних показників, який дозволяє досліджувати 
ставлення людей до процесів, що відбуваються в суспільстві. Ми виділили 
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критерії, за якими українські респонденти оцінюють соціальну справедливість. 
За основу дослідження параметра «соціальна справедливість» ми взяли 
структуру соціальної справедливості Н.Ф. Наумової [4] та доповнили кількома 
елементами, характерними для українців, орієнтуючись на шкалу соціального 
самопочуття (Н.В. Паніна, Є.І. Головаха) [1, с. 35-43] та беручи до уваги той 
факт, що більшість населення України вважає важливим для успішного розвитку 
країни гарантування державою соціального захисту громадян (96,3%), створення 
правової держави (91,7%), утілення ідей рівності та справедливості (88,4%) [7]. 
За результатами опитування, українські громадяни вважали для себе найбільш 
важливими такі цінності: стабільність (62,0%), порядок (58,5%), справедливість 
(51,8%), праця (41,0%), добробут (53,0%), права людини (33,7%), свобода 
(26,1%), злагода (23,3%) [5].  

Зважаючи на вищевикладене, ми виділили такі критерії дослідження 
цінностей: стабільність, порядок, справедливість, добробут, права людини, 
свобода, злагода, демократія. За даними нашого дослідження можна говорити, 
що на сьогодні більшості респондентів не вистачає стабільності – 66,4% 
(переважно не вистачає – 30,3, зовсім не вистачає – 36,1); порядку – 67,1  
(переважно не вистачає – 34,5, зовсім не вистачає – 32,6); справедливості – 70,6 
(переважно не вистачає – 31,7, зовсім не вистачає – 38,9); добробуту –  48,9 
(переважно не вистачає – 27,0, зовсім не вистачає – 21,9) (на рис.1 ми поєднали 
відповіді респондентів за досліджуваними нами критеріями і подали варіанти 
«переважно не вистачає», «зовсім не вистачає»). 
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Рис.1. Розподіл відповідей респондентів на питання  
«Чого Вам не вистачає у житті?» 

 
Також ми виділили критерії, які дозволяють говорити безпосередньо про 

соціальну справедливість: справедлива оплата праці, державний соціальний 
захист, чесність влади, норми і цінності, які об’єднують людей у суспільстві, 
моральні критерії («по совісті», «без обману» і т.д.), справедлива оцінка людини 
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перед суспільством, порядок у суспільстві, віра в соціальну справедливість як 
цінність («справедливості немає», «справедливість не потрібна» та ін.) (на рис. 2 
подані найбільш часті відповіді респондентів). 

Уявлення про соціальну справедливість є одним з інтеґральних показників, 
який дозволяє досліджувати ставлення людей до процесів, що відбуваються в 
суспільстві, оскільки, як основа моральної оцінки суспільних явищ і людських 
учинків, уявлення про соціальну справедливість істотно визначає настрої, 
задоволеність життям, упевненість у майбутньому людей [6, с. 75]. Відповідно до 
отриманих результатів можна стверджувати, що більшості респондентів за 
сучасних умов не вистачає в житті тих цінностей, які разом утворюють 
розуміння соціальної справедливості. Тобто зараз можна говорити про 
відсутність соціальної справедливості для більшості жителів Донецького регіону, 
що посилює настрої невдоволеності, незадоволеності життям, а також 
невпевненості у власному майбутньому, що безпосередньо впливає на соціальну 
стабільність у суспільстві й на позиціонування людиною себе у ньому. 
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Рис.2. Розподіл відповідей респондентів на питання 
«Чи вистачає Вам соціальної справедливості в нашій країні?» 
 
Таким чином, з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що 

за умов суспільних трансформацій важливим завданням постає дослідження 
суб’єктивного часу, за допомогою якого особистість вимірює свій 
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індивідуальний, внутрішній час, оскільки він, як один із чинників 
формування соціальної поведінки особистості дозволяє утворювати її 
прагнення, потреби, сподівання. Дослідження змін у системі ціннісних 
орієнтацій є надзвичайно значущим, оскільки саме вони найбільш важливі 
для розуміння соціальної поведінки людини в нестабільних системах. 
Цінності є критеріями оцінки й навколишньої дійсності, оскільки крізь 
призму цінностей проникає вся інформація, що сприймається та 
переробляється особистістю. Найкраще зміни в системі ціннісних орієнтацій 
можна простежити за уявленням про соціальну справедливість, яка є 
фундаментальною цінністю.  

На сьогодні більшості респондентів не вистачає стабільності, порядку, 
справедливості, добробуту, державного соціального захисту, чесності влади, 
норм і цінностей, які об’єднують людей у суспільстві. Тобто можна говорити, 
що плутані політико-правові настанови та суперечливі соціальні умови 
призводять до послаблення основних моральних і формальних регуляторів, 
що підтримують соціальний порядок, а також до формування негативних, у 
кращому разі – нейтральних, ціннісних настанов, орієнтацій населення, 
оскільки стосовно нестійкої реальності, яку реформатори перетворюють на 
псевдореальність, намагаючись зробити видимість порядку, сучасна людина 
досить невпевнено себе позиціонує, що може призвести до несформованих 
соціальних практик і негативно позначитися на розвиткові суспільства. 
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ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА 

 
У статті розглядається природа корупції як соціального явища в 

українському суспільстві. Наводяться головні  причини, які детермінують 
корупцію та на яких вона тримається, зокрема розглядаються особливості 
національної культури, чинник матеріального добробуту, недосконалість 
національного законодавства, перехідний стан українського соціуму, 
органічна ефективність та раціональність корупції у свідомості населення.  
Робиться аналіз кожної з цих  причин, який пояснює поширеність корупції в 
Україні. 

Ключові слова: корупція, деформалізація правил, аномія, «гнучка» 
законність, неформальні стосунки, непотизм, правовий нігілізм. 

В статье рассматривается природа коррупции как социального 
явления в украинском обществе. Автор называет ключевые причины, 
которые детерминируют коррупцию и на которых она зиждется. В 
частности, рассматриваются особенности национальной культуры, 
фактор материального благополучия, несовершенство национального 
законодательства, переходное состояние украинского социума, 
органическая эффективность и рациональность коррупции в сознании 
населения в качестве главных её причин. Предоставляется анализ каждой из 
них, который объясняет такое широкое распространение коррупции в 
Украине.  

Ключевые слова: коррупция, деформализация правил, аномия, «гибкая» 
законность, неформальные отношения, непотизм, правовой нигилизм. 

In the article is considered nature of corruption as social phenomena in 
Ukrainian society. The author names the key reasons, which determinate the 
corruption and on which it leans. In particular considered specialties of the 
national culture, factor of the material well-being, imperfection national 
legislation, connecting condition Ukrainian society, organic efficiency and 
rationality to corruption in consciousness of the population as the main of its 
reasons. The analysis each is given of them, which explains such wide spreading to 
corruption in Ukraine. 

Key-words: corruption, deformalizatsiya rules, anomiya, «flexible legality», 
informal relations, nepotizm, legal nihilizm. 
 

Явище корупції має давню історію та виникає одночасно з появою 
суспільства й держави. Упродовж історії розвитку людської цивілізації 
корупція демонструє свою живучість за будь-яких форм правління та 
режимів. Через свою багатовимірність вона охоплює практично всі сфери 
соціального буття: політику, економіку, управління, право, культуру, мораль 
тощо – і містить у собі небезпеку для функціонування держави та суспільства 
в цілому і будь-якої їх сфери зокрема. Корупція фактично стала системним 
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елементом управління державою та суспільством. Тому ефективна протидія 
їй передусім залежатиме від того, наскільки зрозумілою буде сама сутність 
цього явища. Таким чином, дослідження причин корупції є актуальним і 
відповідає вимогам часу. 

Розглядаючи проблему корупції, неможливо залишити поза увагою 
роботи М. Мельника [9], М. Камлика, Є. Невмержицького [6]. Варто 
відзначити, що корупційній тематиці присвячено велику кількість публікацій 
як у наукових журналах, так і в періодичній пресі, зокрема статті 
О. Андрійчука, Г. Губерної, О. Прутської [2, 5, 11]. Однак проблему причин 
корупції в українському суспільстві розглянуто фрагментарно – і тому вона 
потребує певної систематизації та узагальнення. 

Метою цієї статті є дослідження природи української корупції для 
розуміння та виявлення її причин. У зв’язку з цим  постають наступні 
завдання: 

– виділення основних причин наявної схильності українського 
суспільства до корупції; 

– аналіз цих причин та розкриття механізму їхнього впливу на 
поширення корупції в Україні; 

Юридично корупцію можна визначити як соціальне явище, яке 
охоплює всю сукупність корупційних дій, пов’язаних з неправомірним 
використанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 
наданої їм влади, посадових повноважень, відповідних можливостей з метою 
задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших 
корупційних правопорушень, які створюють умови для вчинення 
корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням їм [9, с. 135]. 

Чому ж виникає таке явище, як корупція? З точки зору 
інституціональної теорії, причиною виникнення корупції є неефективність 
інституціональних рамок суспільства. При  цьому мова йде про можливу 
неефективність як формальних (конституції, закони), так і неформальних 
(звичаї, традиції) норм, а також механізмів забезпечення їх дотримання 
(совість, помста, соціальні або державні санкції). Можна сказати, що 
корупція є явищем, яке розвивається та зміцнюється внаслідок неадекватної 
взаємодії основних соціальних структур, їхньої неефективності [11, с. 106]. 

Як відомо, причина – це безпосередній або опосередкований фактор, 
що викликає результат. Спробуємо розглянути основні, на нашу думку, 
причини такої неадекватної взаємодії та неефективності соціальних структур, 
які, у свою чергу, живлять корупцію в українському суспільстві, більш 
докладно. 

Насамперед, причину наявної схильності українського суспільства до 
корупції слід шукати в національній культурі, адже особливістю останньої є 
надання переваги неформальним стосункам під час вирішення будь-яких 
проблем. У суспільстві сформувалося тверде переконання, що все ефективне 
та вигідне здійснюється всупереч чинним леґальним нормам. До речі, 
український звичай підносити «могорич», який демонструє повагу або 
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подяку за надану послугу, є яскравим прикладом неформальних стосунків у 
суспільстві.  

Типовим для українського менталітету є також надання переваги 
членам власної родини або близьким друзям під час організації бізнесу, 
працевлаштування, вирішенні будь-яких справ. Через свої культурні 
особливості українці не схильні довіряти й покладатися на особисто не 
знайомих людей, у результаті чого кумівство (або непотизм) є досить 
поширеним явищем у нашій країні і, що дуже важливо, не викликає 
суспільного осуду. Такий стан речей підтверджують і дані соціологічних 
досліджень. Так, за результатами опитування Центру соціологічного 
дослідження в жовтні 2003 року 68,3 % респондентів заявили, що 
«…серйозні питання можна вирішувати тільки через друзів і знайомих» [10]. 

У цьому контексті варто звернути увагу на ще одну особливість 
українського суспільства – воно має великі традиції життя в умовах 
дефіциту. Система блату, коли без знайомств нічого неможливо було купити, 
як явище сформувалася в умовах неринкової економіки та стала нормою 
життя. 

Отже, особливості національної культури та менталітету, глибокі 
історично стійкі традиції, які надають великого значення сімейним та 
неформальним зв’язкам, як сталим суспільним звичаям та практикам буття, 
можна розглядати як одну з причин високого рівня корупції в Україні. 

Другою причиною корумпованості українського соціуму слід вважати 
його перехідний (посткомуністичний) стан, коли відбувається трансформація 
монопартійної політичної системи в плюралістичну, централізованої 
планової економіки в ринкову, реприватизація державної власності, 
посилення соціальної диференціації тощо. 

Перехідне суспільство характеризується паралельним існуванням 
інститутів старої та нової систем, постійною зміною та вдосконаленням 
формальних правил. При цьому безперервно відбувається процес 
трансформації інститутів, у ході якого формальні правила значною мірою 
замінюються на неформальні й вбудовуються в неформальні відносини. Тому 
стан перехідного суспільства породжує деформалізацію правил, яка 
призводить не до повного заперечення і невиконання формальних приписів, а 
скоріше проявляється в дії складної системи обмежень, значна частина яких 
має неформальний характер. 

Загальна послідовність процесу деформалізації включає такі етапи. 
Спочатку законодавчими та контролівними органами вводяться формальні 
правила в такому вигляді і так, що їх дотримання в повному обсязі або 
практично неможливе, або вимагає значних витрат (часу, матеріальних і 
моральних ресурсів тощо). При цьому офіційні органи майже завжди 
(свідомо або вимушено) залишають певне поле невизначеності, що 
уможливлює різне трактування формальних правил [11, с. 107]. 

Водночас недостатній рівень розвитку судової системи, нерозвиненість 
інститутів громадянського суспільства роблять неможливим ефективний 
захист прав громадян, а також відкрите й організоване заперечення 
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формальних правил і способів їх застосування. У цих умовах починається 
систематичне порушення формальних правил. 

Перехідне суспільство породжує також явище аномії, яке, згідно з 
Е. Дюркгеймом, є станом суспільства або особистісного ставлення до 
суспільства, в якому наявний слабкий консенсус, брак віри в цінності та цілі, 
а також втрата ефективності нормативних та моральних рамок, які 
регулюють колективне або індивідуальне життя [3].  

Унаслідок цього люди втрачають орієнтири соціальної поведінки, 
звичні моральні норми втрачають силу, а замість них починає панувати культ 
сили та жадоби. Тому лише 28 % молодих людей країни вважають, що 
моральними принципами заради багатства жертвувати не можна, а 54 % 
відповіли «так». Більш того, 67 % наших громадян вважають, що більшість 
людей може нечесно вчинити заради вигоди, а 77 % збрехати, щоб 
просунутися по службі [4]. А, як відомо, між готовністю переступити через 
мораль і готовністю переступити через закон бар’єр дуже низький.  

Отже, стан перехідного суспільства породжує неефективність 
публічних інститутів та руйнування моральних цінностей, що, у свою чергу, 
виступає каталізатором корупційних процесів. 

Третьою важливою причиною корупції, на нашу думку, є як 
відсутність, так і недостатня чіткість правових приписів, коли правові акти, 
спрямовані на боротьбу з корупцією, фактично не містять реального 
механізму досягнення мети, коли існує непрозорість правозастосовних 
процедур, а також неврегульованість їх у нормативно-правових актах [1]. 

Така недосконалість чинного законодавства нерідко використовується 
для боротьби з політичними противниками або економічними конкурентами. 

Можна сказати, що в українському суспільстві створено систему 
«гнучкої» законності, за якої масові порушення законів караються вибірково, 
на розсуд начальника. У свою чергу корупція підживлює «гнучку» 
законність. Адже підтримка суспільством неформальних стосунків та вкрай 
заплутане законодавство не дають змоги ефективно працювати судовій 
системі.  

Таким чином, невизначеність у законодавстві та його недосконалість, а 
також подвійні правові стандарти, які дають суспільству зрозуміти, що за 
корупційні зловживання (особливо на верхніх щаблях влади) практично 
ніколи не наступає відповідальності (кримінальної або, навіть, 
адміністративної), породжує суцільний правовий нігілізм, який є причиною 
надзвичайного поширення корупції в Україні.  

Привертає увагу той факт, що дії суб’єктів корупційних злочинів не 
імпульсивні або спонтанні – вони мають свідомий та, як правило, 
спланований характер. Це злочини заради користі, які здійснюються з 
економічних спонукань. Економісти вважають, що люди роблять вибір 
раціонально, прагматично зіставляючи втрати та користь. Якщо користі від 
виконання певних дій більше, ніж втрат, такі дії виконуються, та навпаки, 
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якщо втрати більші, ніж користь, дії не є раціональними і їх не варто 
виконувати. 

Отже, однією з фундаментальних причин корупції є економічна 
(матеріальна) мотивація, яку спричиняє невідповідність праці та її оплати, 
відсутність леґальних можливостей забезпечення зростання особистого 
добробуту за рахунок праці, наполегливості, таланту тощо. Особливо 
небезпечно, коли такої можливості позбавлена найбільш активна та 
досвідчена в господарських та владних відносинах частина суспільства – 
керівники та підприємці [5]. 

Тому не дивно, що українські чиновники мають багато рис homo 
economicus, якому притаманно, виконуючи службові обов’язки, проводити 
аналіз витрат та результатів і який спочатку думає про себе і тільки потім – 
про інших. Тобто питання, чи може бути вразливим для корупції чиновник, 
який вирішує, куди потечуть мільйонні та мільярдні грошові потоки, і який 
при цьому має офіційну зарплату в декілька тисяч гривень, є суто 
риторичним.  

Безумовно, що між рівнем офіційних прибутків посадових осіб та 
рівнем корупції існує певний взаємозв’язок, який підтверджує просту істину, 
що «дешевий» чиновник починає «годуватися» сам. Так, у країнах з 
високими доходами державних службовців індекс корупції нижчий, ніж у 
країнах, де посадова особа отримує незначну заробітну плату [8]. 

Отже, економічний чинник відіграє важливу роль в існуванні корупції 
– і тому неможливість досягнення матеріального добробуту власною чесною 
працею є четвертою причиною поширення цього явища в українському 
суспільстві. 

П’ятою причиною корупції є її органічна ефективність. На 
індивідуальному рівні практично кожний акт корупції – більш раціональний, 
економний, прагматичний та комфортний, ніж дії в межах та відповідно до 
чинного законодавства. Тому кожна корупційна дія наділяється її суб’єктами 
імунітетом раціональності та є апріорі виправданою, адже вона не позбавлена 
здорового глузду [2].  

Через це у суспільстві панує певне амбівалентне ставлення до корупції. 
Наприклад, 52 % респондентів загальнонаціонального опитування 
громадської думки за темою «Стан корупції в Україні» вважали її 
виправданою в більшості випадків, коли потрібно «вирішувати питання». 
Небезпека полягає в тому, що для молодих та освічених людей це явище стає 
дуже зручним як стиль життя та спосіб економії часу [7]. 

Напевно, ця остання причина корупції криє в собі найбільшу 
небезпеку, адже вона фактично виправдовує корупцію та формує поблажливе 
й терпиме ставлення до неї в громадській думці. 

Отже, корупція має глибокі та серйозні причини для існування та 
поширення в українському суспільстві і це певною мірою пояснює її 
потенціал та живучість. Тому, на нашу думку, усунення або хоча б часткове 
нівелювання вищезазначених причин посприяло б суттєвому зменшенню 
масштабів корупції в українському соціумі. Наведені у статті арґументи 
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щодо природи корупції в Україні можуть бути використані для подальшої 
розробки цього перспективного аспекту проблеми. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  
ДО ІНОЕТНІЧНОГО ОТОЧЕННЯ 
(ПРИКЛАД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
У цій роботі розглядається толерантне ставлення болгарської 

меншини Одещини до представників інших етнічних груп. Міжетнічні 
відносини як визначальний механізм функціонування етносу в поліетнічних 
суспільствах. У дослідженні використана шкала дистанцій  тощо. 

Ключові слова: етнічні меншини, толерантність, терпимість, 
національний склад, соціальна дистанція, етнічна дискримінація, полі- 
культурність. 

В данной работе рассматривается толерантное отношение 
болгарской меньшины Одещины к представителям других этнических групп. 
Межэтнические отношения как определяющий механизм функционирования 
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этноса в полиэтнических обществах. В исследовании использована шкала 
дистанций и т.д. 

Ключевые слова: этнические меньшинства, толерантность, 
терпимость, национальный состав, социальная дистанция, этническая 
дискриминация, поликультурность. 

In this article the tolerant relation Bulgarian Odessas to representatives of 
other ethnic groups is considered. Interethnic relations as the defining mechanism 
of functioning of ethnos in polyethnic societies. In research the used scale of 
distances etc. 

Key-words: ethnic minority, tolerance, tolerance, national structure, a 
social distance, ethnic discrimination, set of cultures. 

   
У час трансформацій суспільства та економічної світової кризи 

природнім є повернення багатьох міґрантів до своїх держав (це обумовлено 
сподіваннями на захищеність), а також зміцнення своїх діаспор, етнічні 
меншини згуртовуються всередині задля підтримки одне одного. 

Зворотнім є те, що по відношенню до меншин у різних частинах світу 
зростає нетерпимість, про що свідчать, наприклад, останні події в Угорщині 
стосовно циган та ін. За останній час і в Україні ми мали можливість 
спостерігати прояви нетерпимості, дискримінації та расизму щодо людей 
іншого походження. 

Цю проблему можна пов'язувати і з економічним, і культурним, і 
політичним, і будь-яким іншим болючим питанням. Вона то згасає, то знов 
бентежить нашу свідомість, інколи затихає, але ніколи не зникне. Тому 
проблеми етнічних меншин, їх функціонування й те, що відбувається навколо 
них і всередині них, є актуальними. 

Постає питання: як і чому в настільки цивілізованому, 
високоінтелектуальному, освіченому суспільстві можливі такі події стосовно 
«інших». Невже так сильно збіглися інтереси панівної етнонації і меншин, 
можливо, це спроба зберегти самобутність або ж спроба зберегти свою владу, 
показати силу. 

Робота й існування демократичної відкритої держави, яка прагне у 
світові установи, значною мірою залежить і від ставлення держави до 
вирішення проблем меншин, які в ній є, які також її формують і беруть 
участь у її розвитку. 

Чим стабільніші стосунки між державами, чим ефективніше 
співробітництво держав, тим краще ставлення до меншин. Це можемо 
спостерігати на прикладі будь-якої розвиненої держави світу.  

Географічне, геополітичне положення України, її багатогранна історія 
обумовили етнокультурне розмаїття країни, яке є унікальним. Україна в 
умовах багатонаціональності має великий ступінь «етнічної мозаїчності». 

На Україні  історично склалося полікультурне середовище. 
За даними Держкомітету держави з питань національної міґрації, в 

Україні проживають представники більш ніж 130 національностей та 
народностей. З 48 450 000 жителів України 10 915 000 (22,2% всього 
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населення) складають представники етнічних меншин. В Україні на сьогодні 
діють 12 000 національно-культурних громадських об’єднань, і більше ніж 34 
з них мають всеукраїнський статус [8]. Необхідним є вивчення соціально-
психологічної специфіки природного формування толерантної міжетнічної 
взаємодії в полікультурних регіонах. 

Відносини між народами, націями і етносами, їх розвиток, збереження 
культури та ін. ґ це основи етнічних питань, які завжди потребували 
особливої уваги. Взаємоповага, прояв терпимості до народів і окремих 
людей, толерантність у розвинутій державі регулюються юридично і повинні 
стати основою права. 

Якщо розглядати толерантність як особливий тип ставлення до 
соціальних та культурних відмінностей, як терпимість до поведінки 
представників інших етнічних спільнот, їх національних традицій, звичаїв, 
почуттів, думок, ідей, вірувань тощо, тоді вона (толерантність) виступає  
однією з фундаментальних ознак цивілізованості та рівня політичної 
культури. 

Сама по собі толерантність має за мету об'єднання суспільства, 
досягнення міжнаціонального примирення за допомогою політичних засобів, 
зняття негативних явищ і тенденцій в міжнаціональних відносинах, у 
сприйнятті «інших» культур, звичаїв, своєрідності. 

Толерантність сприяє збереженню та розвитку етнічної 
багатоманітності. Протилежністю толерантності є інтолерантність, яка може 
мати різний ступінь інтенсивності. А звідси – і різні її прояви, починаючи від 
бажання уникнути будь-яких контактів з представниками іноетнічних груп,  
закінчуючи відверто ворожим ставленням до усіх «іноземців», тобто 
відвертою формою ксенофобії [2]. 

Останнім часом етнічна толерантність стає предметом дослідження у 
філософії, соціології, етнології, етнопсихології, соціальної психології, 
педагогіки. Так, філософи (Р. Валітова, В. Золотухін, Л. Шпаков, Б. Хом’яков 
та інші) трактують етнічну толерантність як соціальне явище; психологи 
(А. Асмолов, С. Бондирева, Ю. Івкова, Н. Лебедєва, Г. Солдатова, 
Л. Шайгерова й інші) розглядають її психологічну сутність і структуру;  
педагоги (З. Гасанов, В. Комаров, В. Кукушин, Б. Ріардон тощо) розробляють 
методику профілактики етноксенофобії та формування позитивного 
ставлення до етнічно іншого [11].  

Великих успіхів у вивченні етнічної толерантності досягли зарубіжні 
вчені. Так, канадські вчені Дж. Беррі, Р. Калін, І. Плізент та інші 
запропонували множинний порівняльний підхід, що припускає аналіз 
взаємних установок різних етнічних груп, на відміну від панівного в деяких 
країнах аналізу установок етнічної більшості стосовно етнічних меншин. У 
роботах цих учених уперше були виявлені умови, що сприяють виникненню 
етнічної толерантності, а саме: географічна мобільність та етнічна 
ідентичність. Г. Абдулкаримов трактує етнічну толерантність як один з 
різновидів толерантності в соціальній сфері. На його думку, основою 
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етнічної толерантності є позитивна етнічна ідентичність. Її сформованість 
спричиняється готовністю до спільної діяльності особистості з 
представниками інших етносів, поступовим переростанням в частину 
етнічного менталітету, що включає в себе систему цінностей і стереотипів 
демократичної поведінки. Останні базуються на принципах толерантності в 
міжнаціональних стосунках [1].  

Російська дослідниця Ю. Івкова розглядає етнічну толерантність як 
комплекс настанов та виділяє в її структурі наступні компоненти: 
когнітивний (уявлення про інші етнічні групи, їх культуру, міжетнічні 
стосунки; знання про феномен толерантності, права людей поза залежністю 
від етнічної приналежності); емоційний (ставлення до інших етнічних груп); 
поведінковий (конкретні акти толерантного-інтолерантного реагування, які 
проявляються в прагненні до спілкування-дистанціювання, демонстрації 
аґресії стосовно представників інших етнічних груп) [4]. 

Національні меншини, котрі компактно проживають в Україні 
протягом 8 – 12 поколінь, можна назвати історичними, на відміну від 
модерних національних меншин, чий час перебування в Україні є меншим 
від указаного (тобто в межах 150 – 200 рр.), а розселення нерідко є 
дисперсним. Показник у 8 – 12 поколінь визначено на підставі узагальнень 
генетики людини та культурної антропології щодо формування за цей час в 
етносі-популяції певного спадкового адаптивного типу та архетипів 
поведінки. Інакше кажучи, коли проживання на цій землі та спосіб 
природокористування накладають свій відбиток на спадковість та 
ментальність спільноти, тобто на норму її спадкової реакції на довкілля, 
особливості мислення, поведінки і діяльності, тоді можна вести мову про 
історичну прив’язаність цієї меншини до української землі [5]. 

Міжетнічні стосунки, що склалися в Україні, розглядають українські 
дослідники Н. Паніна, В. Поніотто, І. Прибиткова та інші. 

В. Паніотто говорить про загальний рівень ксенофобії в країні, а 
Н. Паніна розрізняє чотири рівні національної дистанційованості, надаючи їм 
кількісну та змістовну інтерпретацію. 

У дослідженні «Українське суспільство: моніторинґ соціальних змін» 
показники ставлення громадян нашої країни до конкретних національностей 
показують, що переважна більшість жителів України (близько 75%) бажають 
бачити своїми співгромадянами тільки представників східнослов’янських  
етносів. Близько половини громадян  як жителів України допустили б ще 
євреїв, поляків, молдован та кримських татар, тобто представників тих 
народів, з якими існує історичний досвід спільного проживання. На 
найвіддаленішу дистанцію – «Не допустив би в Україну» – населення 
«відсувало» циган, азербайджанців, турків, негрів, арабів, чеченців та деякі 
інші національності [6].  

Вивчаючи проблеми етнічної толерантності в Одеській області, ми для 
подальшого дослідження за яскравий приклад обрали одну етногрупу. 

Національний склад Одеської області,  порівняно з іншими регіонами 
України, досить різноманітний. За даними  перепису населення в Одеській 
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області на 2001 рік, етногрупи розташувалися в наступній ієрархії: українці – 
62,8% , росіяни – 20,7%, болгари – 6,1%, далі молдовани, їх налічують –5,0%, 
гагаузи, євреї, білоруси тощо [10]. 

Як одну з  найчисленніших етнічних меншин в Одещині було обрано 
болгарську групу. Цей вибір обумовило декілька чинників: по-перше, за 
чисельністю болгари налічують 13,3 тис. чол. (1,3% від усього населення), 
по-друге – за своїм територіальним розселенням, по-третє – за історичним 
значенням, за історичними зв'язками з українським та російським народами і, 
звичайно, за  активною політичною та соціальною позиціями. 

Досліджуючи толерантність болгар, було використано шкалу 
«соціальної дистанції» Е. Богартуса. Вона характеризує близькість 
(відчудженість) соціальних або етнічних спільнот, груп, окремих людей.  

За допомогою шкали соціальної дистанції (або шкали Богардуса) 
оцінюється ступінь соціально-психологічного прийняття людьми одне 
одного, ще її називають шкалою соціальної прийнятності. Вона 
використовується для вимірювання дистанції, пов'язаної з расовою або 
національною приналежністю, віком, статтю, професією, релігією, для 
виміру дистанції між дітьми та батьками. Шкала соціальної дистанції показує 
ступінь психологічної близькості людей, що сприяє  легкості їхньої взаємодії.  

Максимальна соціальна дистанція означає, що людина (або етнос) 
тримається відокремлено, автономно. Ввічливість і етикет, як культурні 
засоби спілкування, дозволяють приховувати свою особистість, власну 
оригінальність і культуру; більшість комунікацій у таких випадках 
символічна та формальна.  

Мінімальна соціальна дистанція сприяє конкретизації уявлення про 
інших людей, оскільки, коли люди добре знайомі, цікавляться одне одним, 
національною культурою, вони вступають у взаємодію, і кожний зважає на 
оригінальність й індивідуальність іншого. Шкала вимірює ставлення до тієї 
або іншої національності [9, с. 216-218]. 

Отже, у проведеному дослідженні визначається ставлення болгар як 
етнічної меншини в Одеській області до інших національностей. 
Дослідження має пілотажний характер. Отримані дані були проранжовані за 
індексом (див. табл. 1). 

Як ми можемо спостерігати з таблиці, болгари перевагу віддали своєму 
етносу – 82,1%. Членами родини хотіли б бачити росіян – 41,5%; українців – 
38,2%; білорусів – 4,1%; греків – 3,3%; молдаван – 2,4%. 

Близькими друзями хотіли б мати – українців – 29,3%; росіян – 22,8%; 
білорусів – 20,3%; греків – 4,1%; євреїв – 3,3%; гагаузів, молдован, німців, 
словаків, грузин – по 2,4%. 

Серед колег по роботі болгари хотіли б мати євреїв – 29,3%; вірмен – 
19,5%; білорусів і румун – по 10,6%; поляків – 9,8%; греків, німців – 8,9%. 

Найбільш небажаними для болгар є араби – 51,7%; чеченці – 77,2%; 
цигани – 54,5% (за категорією – взагалі не допустив би до країни). 
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Таблиця 1. 
Ставлення болгар як етнічної меншини в Одеській області до інших 

національностей. 
 Член 

сім'ї 
(%) 

Близь-
кий 
друг 
(%) 

Сусід 
(%) 

Колега 
по 

роботі 
(%) 

Житель 
України 

(%) 

Турист 
(%) 

Не 
допустив 

би в 
країну (%) 

Індекс 

Болгари 82,1 - - - - - - 1 
Араби - - 0,8 - 4,9 25,2 51,2 0,835 
Росіяни 41,5 22,8 16,3 1,6 - - - 0,8227 
Українці 38,2 29,3 8,1 5,7 0,8 - - 0,7830 
Армяни - - 4,1 19,5 15,4 26,8 16,3 0,6890 
Угорці - 1,6 5,7 4,1 17,9 31,7 21,1 0,6577 
в'єтнамці - - - 2,4 0,8 64,2 14,6 0,5926 
Білоруси 4,1 20,3 20,3 10,6 16,3 10,6 - 0,2564 
Серби 0,8 1,6 4,1 7,3 9,8 50,4 8,1 -0,1071 
Греки 3,3 4,1 19,5 8,9 14,6 30,1 1,6 -0,289 
Гагаузи 1,6 2,4 4,9 6,5 44,7 18,7 3,3 -0,378 
Євреї 1,6 3,3 11,4 29,3 19,5 10,6 6,5 -0,388 
Молдовани 2,4 2,4 16,3 1,6 37,4 14,6 7,3 -0,412 
Поляки - 1,6 10,6 9,8 15,4 44,7 - -0,4654 
Румуни 0,8 0,8 2,4 10,6 12,2 53,7 0,8 -0,4715 
Німці - 2,4 3,3 8,9 2,4 58,5 6,5 -0,5156 
Словаки - 2,4 4,9 1,6 16,3 49,6 7,3 -0,5211 
Китайці 0,8 0,8 2,4 0,8 2,4 65,9 8,9 -0,532 
кримські 
татари 

- 0,8 0,8 0,8 8,9 64,2 6,5 -0,534 

Грузини - 2,4 0,8 2,4 7,3 58,5 10,6 -0,539 
Турки - 0,8 1,6 1,6 1,6 61,8 14,6 -0,5842 
Азербайджа
нці 

- 0,8 - 3,3 8,1 45,5 24,4 -0,661 

Чеченці - 0,8 - 0,8 0,8 2,4 77,2 -0,9701 
Цигани - 1,6 - - 12,2 13,8 54,5 -1,0202 

 
Отримані дані свідчать про певну етнічну вибірковість у 

міжособистісному спілкуванні. Помітна частина болгар схильна розглядати 
інші народи крізь призму етнічного фаворитизму або, навпаки, етнічної 
дискримінації.  

Продовжуючи дослідження цієї проблеми, ми зацікавлилися 
ставленням болгар до людей іншої національності.  Респонденти виявили 
загальне позитивне ставлення до людей будь-якої національності, але все ж 
таки відзначили, що до деяких ставлення негативне – 49,6% болгар. Те, що 
ставлення до людей не залежить від національної належності, відмітило 
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32,5%. Жоден з респондентів не висловив категорично негативного 
ставлення,  й 17,9% респондентів не відповіли на запитання.  

На запитання «Чи є в нашій крайні такі національності, до яких 
ставитесь украй негативно?» відповіли стверджувально – 25,2% 
респондентів, а заперечили – 56,95%. Ті болгари, що відповіли «так», назвали 
арабів, чеченців, циган (що підтверджується таблицею). Ставлення болгар до 
цих національностей сформувалось на підставі власного досвіду – 20,35; 
враження друзів, знайомих – 1,6%; на основі того, що дізналися зі ЗМІ – 
3,3%; людей цих національностей традиційно не люблять у моєму 
національному оточенні – 0,8%. 

З випадками етнічної дискримінації або утисками прав та інтересів  
26,8% опитуваних не стикалися. А серед тих, хто зазнав дискримінації (і 
доволі часто), – 3,3%, час від часу – 17,1%, було декілька окремих випадків – 
35%. 

На думку респондентів, найбільш негативні явища виявилися через: 
– неповагу до традицій, звичаїв – 5,7%; 
– грубу образу – 46,3%; 
– указівки на другорядність – 9,8%; 
– незнання керівниками державної мови – 0,8%; 
– розлучення на національній підставі – 1,6%; 
– побутовий шовінізм і націоналізм – 8,9%. 
З приводу реалізації прав, гарантованих Конституцією України  

представникам усіх національностей, 12,2% респондентів вважають, що вони 
повністю реалізуються, 35% опитуваних – частково реалізуються, 11,4% – не 
реалізуються, у 23,6% – виникли труднощі з відповіддю. Це свідчить про те, 
що гарантовані права виконуються не в повній мірі або ж респондентам 
довелось стикатися з невиконанням положень Конституції. 

На питання, чи веде сформована етнонаціональна ситуація до 
глобалізації («розмивання») етнічної виразності й «вибування» зі своєї 
етнокультурної групи, 15,45% респондентів відповіли стверджувально, 
пов’язуючи це з процесами асиміляції; 48% опитуваних вважають, що етноси 
відроджуються попри все; 18,75% – не замислювалися над цим.  

Респонденти вважають: етнонаціональні відносини є однією з 
важливих проблем для України, не менш важливою за економічні, соціальні 
та інші (66,7% опитуваних); загострення уваги на національних проблемах 
тільки погіршує ситуацію в Україні (11,4% опитуваних); етнонаціональні 
відносини – одна з найважливіших проблем, яка потребує першочергового 
вирішення (4,1% опитуваних). 

На погляд болгар, сприяти зміцненню міжнаціонального миру в 
Україні може ознайомлення з культурою, звичаями, традиціями різних 
народів України –13,8%; державна політика, спрямована на формування ідеї 
взаємної поваги народів – 61,3%; більш активна боротьба з 
націоналістичними проявами, посилення відповідальності за розпалення 
національної ворожнечі, образою національної гідності – 7,3%. 
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Зростання етнічності веде до посилення етноцентризму, який в умовах 
зниження моральної свідомості суспільства може мати негативні наслідки. 
Посилюється різниця між «своїми» та «чужими», яка призводить до 
посилення націоналізму, міжнаціональної конфліктності та «насилля», яке в 
цьому випадку треба розуміти як застосування одним етносом різноманітних 
форм примушування інших етносів з метою отримати або зберегти 
економічне та політичне домінування, здобути ті або інші привілеї [12]. 

Підвищення солідарності на етнічній основі може спричинити етнічна 
толерантність та інтолерантність, яка виявляється в боротьбі за статус, 
етнічних конфліктах та протистояннях, негативізмі у ставленні до 
іноетнічних груп. Позитивна етнічна ідентичність сприяє формуванню 
етнічної толерантності, тоді як негативна етнічна ідентичність та досвід 
етнічної дискримінації сприяє формуванню інтолерантності [3]. 

До формування національної самосвідомості болгар (і взагалі будь- 
якої етнічної групи) причетні й політичні, і суспільні, і релігійні лідери, діячі 
мистецтва, культури, засобів масової інформації. Передусім від їхньої позиції  
залежить, чи стане етнічна толерантність суспільно прийнятою нормою в 
українському суспільстві. Більшість респондентів зустрічалися з етнічною 
дискримінацією в основному на побутовому рівні. Культура будь-якого 
народу, культура взагалі являє собою механізм стримування нетерпимості. 

Болгари віддають перевагу східнослов’янським народам: росіянам, 
українцям, білорусам. Попри все, болгари визнають, що позитивно 
ставляться до людей будь-якої національності, але до деяких – негативно 
(араби, чеченці, цигани). Негативне ставлення викликане власним досвідом, а 
також віддаленністю історії, культури, національної ментальності та 
національного характеру. 

Подальше вивчення проблеми допоможе виявити ступінь етнічної 
ідентичності, усвідомлення, сприйняття, емоційного оцінювання, 
переживання власної приналежності до етнічної спільноти, власної 
тотожності з однією етнічною спільнотою та відокремлення від інших 
спільнот, наявності етнічних упереджень (негативних соціальних установок 
щодо етнічних груп). 

Таким чином, міжнаціональні стосунки повинні базуватися на засадах 
загальнолюдської моралі. 

Суспільне здоров’я, спокій та стабільність держави залежать від 
багатьох чинників, у тому числі й від приділення уваги з боку держави  
проблемам етнічного характеру, однією з яких є толерантність. І справа тут 
не в багатонаціональному складі країни, який, до речі, є особливістю 
України, а в гарантії рівних прав та створенні державою відносно рівних 
можливостей для представників усіх етнічних груп.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ У ПРОСТОРІ НЕРІВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті розглянуто основні концептуальні підходи в дослідженні 

соціальної мобільності: виділено основні види, компоненти механізму та 
об’єктивні й суб’єктивні фактори впливу. Особлива увага зосереджена на 
процесах та специфіці мобільності у період соціальної трансформації 
суспільства. 

Ключові слова: соціальна мобільність, іммобільність, механізм 
соціальної мобільності, горизонтальна і вертикальна мобільність, 
індивідуальна і групова мобільність, обмінна і структурна мобільність. 

В статье рассмотрены основные концептуальные подходы в 
исследовании социальной мобильности: выделены основные виды, 
компоненты механизма и объективные и субъективные факторы влияния. 
Особенное внимание сосредоточено на процессах и специфике мобильности 
в период социальной трансформации общества. 

Ключевые слова: социальная мобильность, иммобильность, механизм 
социальной мобильности, горизонтальная и вертикальная мобильность, 
индивидуальная и групповая мобильность, обменная и структурная 
мобильность. 

In the article basic conceptual approaches are considered in research of 
social mobility: basic kinds are selected, komponenty of mechanism and lens and 
human factors of influence. The special attention is concentrated on processes and 
specific of mobility in the period of social transformation of society. 

Key-words: social mobility, immobilnоst, mechanism of social mobility, 
horizontal and vertical mobility, individual and group mobility, exchange and 
structural mobility. 

 
Українське суспільство тривалий період зазнає соціальної 

трансформації. Водночас досі залишаються невизначеними відповіді на 
питання щодо суттєвих рис цього процесу, характеру та спрямованості 
структурування соціальних сил, адекватності теоретичних підходів, що 
застосовуються для його вивчення. Відомо тільки те, що цей процес 
перебуває в постійному  розвитку, який залежить, насамперед, від соціальної 
мобільності елементів соціальної структури суспільства. 

Соціальна мобільність є природним, нормальним, «рухомим» станом 
суспільства, це один з механізмів соціальної стратифікації, котрий пов'язаний 
зі зміною становища людини в системі соціальних статусів. Люди 
перебувають у постійному русі (соціального простору), а суспільство – у 
розвитку. 

Поняття соціальної мобільності не є новим у соціології, воно 
розроблене на теоретичному та емпіричному рівнях у класичних працях 
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західних та радянських соціологів: В. Алті, Є. Антосенкова, Р. Бендикса, 
С. Бляхмана, Генцбума, П. Сорокіна, Д. Гласса, Дж. Голдторпа, Д. Данкена, 
Т. Заславської, С. Ліпсета, Р. Ривкіної, Д. Треймана, М. Тітми, Д. Фезермана, 
Ф. Філіппова, Р. Хаузера, В. Шубкіна, T. Моска, В. Парето, Р. Міхельс та ін. 
Серед українських дослідників питання соціальної мобільності розробляли 
М. Долішній, С. Макеєв, С. Оксамитна, О. Симончук, С. Войтович, 
І. Прибиткова, С. Вовканич, Л. Олесневич, С. Злупко, Н. Коваліско та ін. 

Соціальна мобільність останнім часом досліджується виключно 
представниками суспільних наук, насамперед економістами, соціологами і 
соціальними психологами, що зумовлено її великою соціально-економічною 
значущістю. Однак суттєвим недоліком вивчення мобільності є 
односторонній підхід до цієї проблеми: або в економічному, або в соціаль-
ному плані. Не розроблено всебічного системного підходу до цього 
комплексного явища [3, c.33]. 

Економісти розглядають соціальну мобільність з позицій відтворення 
трудових ресурсів, зміни професійного й кваліфікаційного статусу 
працівників як виробників і споживачів матеріальних благ. Соціологи й 
психологи до вивчення соціальної мобільності підходять як до соціальної 
структури суспільства, його складових елементів [3, c.20]. 

Основним завданням є окреслити міру наукового опрацювання 
проблеми соціальної мобільності, описати принципи, типи, форми і 
механізми соціальної мобільності в сучасному суспільстві. 

Вивчення соціальної мобільності має довгу історію, що починається з 
середини XIX ст. (роботи Карла Маркса і Джона Стюарта Мілля), включає 
серйозний внесок дослідників початку ХХ ст., – від Вільфредо Парето (який 
запропонував теорію «циркуляції еліт») до Питирима Сорокіна. Зараз широка 
література з цієї теми доповнюється  працями, присвяченими освіті, культурі, 
владі, статистичній техніці та ролі теорії в соціальних дослідженнях [5]. 

Поняття соціальної мобільності запровадив у соціологічний обіг 
російсько-американський соціолог П. Сорокін як переміщення індивідів між 
різними рівнями соціальної ієрархії. У 1927 році була надрукована його 
праця «Соціальна мобільність», яка заклала підвалини подальших 
досліджень соціальної мобільності. У своїй роботі П. Сорокін поряд з 
поняттям мобільності вживає й інше, протилежне йому – іммобільність, яке 
використовується для протиставлення мобільних та іммобільних суспільств, 
мобільних та іммобільних людей, мобільних та іммобільних поглядів. Проте 
класик не дає визначення іммобільності, відтак воно залишається 
невизначеним, і, як свідчить огляд літератури, присвяченої проблематиці 
соціальної мобільності, дає підстави стверджувати, що цей термін досить 
рідко використовується соціологами.  

П. Сорокін під соціальною мобільністю розуміє будь-який перехід 
індивіда чи соціального об’єкта (цінності), тобто всього того, що створено чи 
модифіковано людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу [7, с. 
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373]. Однак у соціології закріпилося вживання соціальної мобільності як 
переміщення виключно індивідів та соціальних груп. 

Не заперечуючи визначення соціальної мобільності, введене 
П. Сорокіним, В. Ільїн [2] зазначає, що в межах конструктивістсько-
структуралістичної концепції соціальної нерівності це визначення потребує 
уточнення. Щодо соціального простору, який складається зі статусних 
позицій індивідів, соціальна мобільність постає у двох основних формах. 

1. Переміщення самих статусних позицій – одиниць соціальної 
структури (П. Сорокін вказує лише на переміщення між статусними 
позиціями індивідів та об’єктів). Під час розвитку суспільства відбувається 
трансформація і його соціальної структури. Переміщення статусних позицій 
– такий тип соціальної мобільності домінує в періоди соціальних революцій, 
глибоких соціальних реформ.  

2. Переміщення індивідів та соціальних груп з одних соціальних 
позицій в інші в традиційному розумінні – рух у горизонтальному та 
вертикальному напрямку. Цей вид є основним у стабільному суспільстві: 
структура малорухома, а індивіди переміщуються з однієї позиції в іншу [2].  

За різновидами розрізняють горизонтальну та вертикальну соціальну 
мобільність. Горизонтальна мобільність припускає перехід з однієї 
соціальної групи в іншу, які стоять на одному й тому ж рівні суспільної 
стратифікації. П. Сорокін вказує, що прикладом горизонтальної мобільності є 
переміщення в межах одного соціального прошарку без будь-яких помітних 
змін соціальної позиції у вертикальному напрямку. 

 Під вертикальною мобільністю розуміється переміщення особи з 
одного «пласту» в інший, причому залежно від напрямку самого 
переміщення. Можна говорити про два типи вертикальної мобільності: 
висхідна і низхідна, соціальний підйом та соціальний спуск. 

Продовжити типологію соціальної мобільності можна її поділом на 
внутрішньопоколінну (інтраґенераційну) і міжпоколінну (інтерґенераційну) 
мобільність. Внутрішньопоколінна мобільність –  мобільність особистості 
протягом її життя. Міжпоколінна мобільність відображає відношення між 
соціальним походженням та соціальним статусом особистості, соціально-
професійної групи чи прошарку на сьогодні. Вимірюється міжпоколінна 
мобільність порівнянням статусу (найчастіше роду заняття, освіти) 
респондента та його батьків. Під час порівняння прагнуть встановити обсяг 
міжпоколінної мобільності. Найбільш достовірними є дані під час порівняння 
статусів в одній і тій самій фазі життєвого циклу дітей та їх батьків. 
Найкраще, коли порівнюється кінець середньої фази життєвого циклу, в 
якому люди досягають найбільших соціальних результатів. 

Співвіднесення даних про різні фази може занизити обсяги 
міжпоколінної мобільності. Зазвичай аналізується міжпоколінна мобільність 
одночасно щодо різних вікових груп. Вимірюється відсоток самовідтворення, 
відпливу та припливу. 

Зокрема одним з перших було дослідження «Соціальна мобільність у 
Великобританії» під керівництвом Девіда Гласса. Предметом цього 
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дослідження виступали соціальний статус, престиж, аналізувалась освіта як 
чинник соціальної мобільності та інші фактори, які зумовлюють престиж 
діяльності та прагнення представників середнього класу. На європейському 
континенті найвідоміші результати, отримані в рамках  проекту Сваластогою, 
опубліковані окремою книгою, а на американському – праці Ліпсета і 
Бендікса. 

На основі одержаних результатів дослідження Д. Гласса проведено 
шість спеціалізованих досліджень, предметом аналізу яких були: роль освіти 
в професійному відборі; міжпоколінна мобільність; переміщення між 
великими статусними категоріями [4, с. 107]. 

Дослідники дійшли висновку про взаємозв’язок статусів батьків та їх 
дітей. Зафіксовано тенденцію: «підвищення статусу більш помітне серед 
суб’єктів, чиї батьки належали до низькостатусних категорій, однак, довжина 
статусного переміщення недостатньо велика» [4, с. 108]. Це було перше 
емпірично-теоретичне дослідження соціальної мобільності, яке лягло в 
основу численних подібних розробок у різних країнах світу. 

Одним з висновків було твердження про «досконалу мобільність», як 
існування рівності можливостей соціального просування, яке б не залежало 
від соціального походження, але це положення в подальших дослідженнях 
зазнавало чималої критики. 

Робота П. Блау і О. Данкена надихнула багатьох соціологів на 
конструювання методик вимірювання престижу й статусу, а також 
проведення на цій основі порівняльних досліджень. Вони вважали, що 
емпіричне дослідження мобільності повинне бути зосереджене на аналізі тих 
умов, які впливають на професійні досягнення, і мобільності в межах 
наявних інституційних відмінностей конкретного суспільства. 

П. Блау, будуючи формальну теорію соціальної структури, 
орієнтується на досягнення саме іншого покоління дослідників стратифікації 
та формулює серед інших шосту, сьому, восьму та дванадцяту теореми, що 
безпосередньо стосуються мобільності: високий рівень міжгрупових і статус-
віддалених відносин збільшують імовірність соціальної мобільності; 
гетерогенність збільшує імовірність міжгрупової мобільності; нерівність 
збільшує імовірність статус-віддаленої мобільності (status-distant mobility); 
множинне накладання позицій робить мобільність імовірнішою. 

Д. Трейман створює міжнародну шкалу престижу професій, придатну 
для компаративістського вивчення суспільної поваги до професій.  Водночас,  
Фезерман і Хаузер показали, що вимір престижу веде до завищення міри 
спадкоємності професійного статусу, і висловили сумнів у доречності 
використання престижу як міри професійного статусу у вивченні соціальної 
мобільності [8, c. 419]. 

На думку Генцбума, Треймана і Алті, дослідження соціологів дали  
наступні твердження [9, c. 282]: в усьому світі міжґенераційна мобільність 
викликається й керується соціально-економічним статусом, вимірюваним 
шкалою Данкена SEI-типу; спостерігається наявність міжґенераційної 
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професійної іммобільності, що найбільш імовірна в класах, які мають значну 
власність; освіта людини  суттєвіше впливає на її професійний статус, аніж 
професія батьків; і цей вплив незалежний від соціального походження, 
водночас вона виявляється важливим механізмом передачі переваг і 
привілеїв від покоління до покоління.  

Серед російських соціологів цього періоду можна назвати 
М. Руткевича, Л. Когана, Ф. Філіппова, В. Шубкіна та ін., які досліджували 
роль системи освіти як фактора зміни соціальної структури суспільства й 
важливого каналу соціальної мобільності, а також Л. Бляхмана, який 
простежував мобільність кадрів на промислових підприємствах. 

Порівняно з іншими країнами колишнє радянське суспільство являло 
собою одне з найбільш мобільних суспільств у світі, в якому доступна для 
всіх безоплатна освіта відкривала перед кожним унікальні можливості 
соціального зростання, завдяки чому еліта формувалася в короткий строк і з 
усіх прошарків суспільства. Дані соціологічних досліджень, проведених  
наприкінці 80-х років, показали, що близько 50% управлінців у різних 
відомствах та міністерствах влаштовувалися за протекціями, родинними 
зв'язками. Такого роду нібито «безвинні форми» соціальної мобільності 
слугують одним із джерел  інтеґрації корупційно-мафіозної системи.  

У межах аналізу соціальної мобільності виділяють: обмінну 
(циркулювальну) та структурну. Обмінна мобільність – зміна соціальної 
позиції індивіда в соціальній ієрархії, наприклад, заміщення більш 
талановитими особами менш здібних на адміністративних посадах. 
Структурна мобільність – наслідок структурних змін, насамперед у сфері 
зайнятості, наприклад пов’язаних з індустріалізацією економіки. Урбанізація 
та індустріалізація зумовлюють якісні зміни та збільшення кількості 
професій, вимоги щодо професійної підготовки та кваліфікації [6, с. 148]. 

За іншими критеріями розрізняють індивідуальну мобільність, коли 
переміщення відбуваються в кожної людини незалежно від інших, і групову, 
коли переміщення відбуваються колективно. До факторів індивідуальної 
мобільності можна віднести: фізичні та розумові здібності; виховання; місце 
проживання; соціальний статус сім'ї; рівень отриманої освіти; вигідний шлюб 
та життєвий збіг обставин. 

Групова мобільність відбувається там і тоді, де і коли підвищується або 
знижується значущість цілого класу чи категорії населення. Причинами 
групової мобільності слугують, як правило, дестабілізівні соціальні фактори: 
соціальні революції, міждержавні та громадянські війни, зміни політичних 
режимів, військові перевороти, повстання, заміна конституцій тощо. 

Дані про соціальну мобільність деякою мірою свідчать про ступінь 
відкритості суспільства – його демократичність. Наскільки те чи інше 
суспільство створює можливість для переміщення індивідів, поколінь з 
нижчих категорій у вищі – настільки сприятливими є умови для формування 
еліти суспільства. При цьому існує закономірність: чим вищий соціальний 
клас (страта), тим важче в нього проникнути. У нашому суспільстві соціальне 
«закриття» вищого класу почало спостерігатися одночасно зі 
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стратифікаційною активізацією населення в кінці 80-х – на початку 90-х 
років, із формуванням ринкових відносин. Саме в цей період можливості 
збагатіти і просунутися «наверх» були для всіх однакові. 

Соціальна мобільність та соціальна стратифікація невіддільно пов'язані 
явища; тільки стратифікація – це стан суспільства на разі (ніби «фотографія» 
суспільства), а мобільність – це механізм зміни цього стану («кіно» про зміни 
в суспільстві). Зокрема Бр. Бергер та П. Бергер, характеризуючи механізми 
соціальної мобільності, окреслюють п’ять основних механізмів вертикальної 
мобільності [1, с. 183–184]: економічна активність, яка може виявлятися в 
надзусиллях, тяжкій  праці, нелегальній трудовій діяльності тощо; шлюбне 
партнерство на раціональних засадах; підвищення освітнього рівня; 
політичний; «керування враженнями» – механізм, який найкраще був 
описаний Е. Гофманом (він реалізується через демонстрування власної 
привабливості та маніпулювання статусними символами). 

Загалом, компоненти механізму соціальної мобільності складають 
об’єктиві і суб’єктивні фактори. Об’єктивні – визначають якісні 
характеристики індивідів (демографічна характеристика, кваліфікаційно-
професійні дані, особисті якості), а також соціальні норми поведінки, 
кадрову політику, яка, завдяки певним принципам і критеріям, значною 
мірою контролює пересування індивідів [3, c. 29]. 

У суб’єктивному аспекті знаходиться відношення самої людини до 
мобільності, яке залежить від таких індивідуальних характеристик, як 
потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, моральні якості та інші визначальні 
мотиви. Загалом схему поведінки працівника, в яку можна вписати й 
мобільність, подають переважно у формі процесу, що визначається такими 
основними елементами: потреби – інтереси – мотиви.  

Отже, у вивченні механізму мобільності відбувається синтез знань, 
який вперше сформувався в різних їх галузях, у конкретному випадку – в 
економічних і соціологічних науках та соціальній психології. Базовою 
галуззю знань, усередині якої почалося формування понятійного апарату 
досліджень мобільності, були економічні науки. Далі цей апарат збагачувався 
поняттями соціології і соціальної психології (мотиви мобільної поведінки, 
наміри щодо зміни місця праці, місця проживання, змісту праці, 
привабливість певного роду праці, професії, місця праці; потреби, пов’язані з 
умовами праці і побуту тощо). 

Основною перешкодою для соціальної мобільності в стратифікованих 
суспільствах є наявність специфічних «сит», які є механізмами соціального 
тестування, відбору й розподілу осіб за соціальними стратами. Такого роду 
соціальні «сита» виступають водночас і в ролі «соціального ліфта», 
«мембрани», «отвору». Серед таких «ліфтів» П. Сорокін називав: армію, 
церкву, політичні, економічні та професійні організації, освіту, сім’ю тощо 
[3, c. 108]. 

На основі багатого емпіричного матеріалу П. Сорокін робить висновок, 
що в будь-якому суспільстві соціальна циркуляція осіб і їх розподіл 
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здійснюється не волею випадку, а мають характер необхідності й суворо 
контролюються різними інститутами. Соціальна стратифікація та 
мобільність, за П. Сорокіним, – це постійна характеристика будь-якого 
організованого суспільства.  

Західні соціологи T. Моска, В. Парето, Р. Міхельс пояснювали 
соціальну нерівність та соціальну мобільність як нерозривно пов'язані 
аспекти одного ж і того явища – циркуляція суспільства між панівним класом 
(елітою) та нижчим класом (пасивними підлеглими). Ця проблема давно 
цікавила видатних мислителів і слугувала приводом до появи теорії 
циркуляції еліти («леви», «лисиці»). 

Більш сучасну типову теорію розробив Р. Даль – так звана теорія 
«демократичного елітизму», згідно з якою «панівна» еліта у своїй діяльності 
застосовує широкий спектр елементів демократії. 

Новий виток у дослідженнях соціальної мобільності, новий сплеск 
інтересу до соціальних переміщень спостерігається в 90-ті роки ХХ ст. 
Предметом дослідження соціологів стають трансформації на 
пострадянському просторі. У цей період процеси соціальної мобільності 
набувають нових масштабів, оскільки перші є чутливими до будь-яких змін у 
соціальній структурі. Цей період характеризується нестійкістю і мінливістю, 
супроводжується постійним рухом і переміщенням. Проте незмінна частина 
населення, що характеризується пасивністю до переміщень,  існує в будь-
якому суспільстві й у будь-який час. Серед досліджень цього періоду 
великий інтерес викликають праці російських дослідників Т.І. Заславської, 
Є.Г. Антосенкова, Р.В. Ривкіної та інших, котрі  запропонували методичні 
рекомендації до вивчення мобільності трудових ресурсів. 

Значним внеском в усвідомлення тенденцій міжпоколінної, класової, 
професійної, освітньої мобільності в пострадянському українському 
суспільстві стала праця авторського колективу Інституту соціології НАН 
України, зокрема дослідження С.О. Макеєва, С.М. Оксамитної, 
І.М. Прибиткової, О.В. Симончук та ін. 

Підсумовуючи розгляд досліджень соціальної мобільності, зазначимо, 
що кожне наступне покоління соціологів, вивчаючи соціальну мобільність, 
зіштовхується з тим, що їх предмет потребує нових підходів. Дослідження 
соціальної мобільності тісно пов’язане з вивченням соціальної структури 
суспільства і соціальної стратифікації та має свою наукову традицію. П. 
Сорокін заклав теоретичні засади наукового аналізу соціальної мобільності, 
які лягли в основу теоретико-емпіричних досліджень як регіонального, так і  
міжнародного рівнів. 
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РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 
У статті проведено теоретичний аналіз ринку освітніх послуг і його 

взаємозв'язку з ринком праці в умовах ринкової економіки.  
Ключові слова: ринок праці, освітня послуга, ринок послуг, ринок 

освітніх послуг. 
В статье проведен теоретический анализ рынка образовательных 

услуг и его взаимосвязи с рынком труда в условиях рыночной экономики. 
Ключевые слова: рынок труда, образовательная услуга, рынок услуг, 

рынок образовательных услуг. 
In the article is conducted the theoretical analysis of market of educational 

services with its interrelation with a labour-market in the conditions of market 
economy.  

Key-words:  labour-market, educational favour, market of services, market 
of educational services. 

 
Перехід України до ринкової економіки вплинув на всі сфери 

життєдіяльності нашого суспільства, зокрема й на соціально-трудову її 
сферу. Це обумовлено передусім тим, що саме трудові відносини були 
найбільш жорстко контрольованим сеґментом планової економіки. Держава 
була єдиним роботодавцем, який контролював положення на ринку праці. 
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Вона виконувала одночасно роль як споживача, так і виробника трудових 
ресурсів. Сьогодні функціонує ринок праці з відповідним поділом соціальних 
ролей. Ринкова економіка породила й такий різновид ринку, як ринок 
освітніх послуг. Незважаючи на точку зору деяких авторів, що ринок існував 
і за радянських часів, ми вважаємо, що говорити про систему підготовки 
кадрів і розподіл спеціалістів за умов командно-адміністративної системи як 
про ринок недоцільно. Однак в умовах переходу суспільства до 
інформаційного типу розвитку, де головним фактором прогресу стає не 
капітал і засоби виробництва, а знання та нові технології, саме ринок освітніх 
послуг займає все більш вагому позицію в функціонуванні економіки країни. 
Тому сформований під час переходу до ринкових відносин ринок праці 
повинен обов’язково доповнюватися ринком освітніх послуг. Проте в 
сучасних умовах існують певні протиріччя між системою освіти та ринком 
праці. Ринок освітніх послуг не відповідає потребам ринку праці в повному 
обсязі. Він до того ж демонструє риси достатньо замкнутої системи, що 
породжує його автоорієнтацію. Університети в ринкових умовах поводяться 
як підприємницькі структури, що орієнтуються на прибуток, а не на потреби 
суспільного цілого або окремих соціальних інститутів. Така ситуація 
призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. Гонитва за 
контрактниками веде до того, що українські університети знижують освітні 
стандарти й втрачають якості академічного середовища. У розвинутих 
країнах університети до ринкових умов пристосовуються через розвиток 
прикладних досліджень. Там навіть з'явилося поняття Research & 
Development (буквально «дослідження та розвиток», а у цьому випадку – 
«дослідження та розробки»). Шведські університети таким шляхом 
заробляють більше 10 млрд дол. США. В Америці кожний університет 
заробляє в середньому 500 млн дол. на рік [14]. Студенти, беручи участь у 
дослідженнях, набувають навичок, які потрібні для сучасного виробництва.  

На сьогодні суперечності в розвитку ринку освітніх послуг та його 
взаємозв’язку з ринком праці потребують не тільки практичного вирішення, а 
й теоретичного аналізу. Без останнього неможливо говорити про серйозні 
прикладні розробки. Парадоксальним є навіть те, що ринок освітніх послуг 
існує та функціонує, а саме визначення поняття в науці дотепер чітко не 
сформоване.  

     У теоретичному аналізі становлення ринку освітніх послуг ми 
відштовхуємося від робіт А.П. Румянцева,  Ю.О. Коваленко [13], 
В. Александрова [2], О.В. Гаращук [6]. Визначенням проблем ринку праці 
займалися О.А. Грішнова, Д.П. Богиня [3], О.В. Волкова [5], С.П. Калініна [9] 
та ін. Інтерес до проблематики взаємозв'язку ринку праці та ринку освітніх 
послуг проявили російські науковці А.В. Тимошин [15], В.М. Васильєв, 
В.О. Гуртов та ін. [4]. 

Але для українського суспільства, що зараз перебуває на стадії 
невизначеності та формування нових соціальних норм і життєвих стратегій, 
проблема становлення ринку освітніх послуг та його адаптація до умов ринкової 
економіки  не є цілком усвідомленою та вивченою. 
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Метою дослідження є теоретичний аналіз понять «ринок праці» й «ринок 
освітніх послуг», особливостей їх взаємодії в умовах ринкової економіки.  

Ринок освітніх послуг за своєю сутністю не є автономною одиницею, він 
тісно співпрацює та взаємодіє з іншими видами ринку, зокрема з ринком праці. 
Більше того, існувати ринок освіти може тільки у неперервному зв'язку з ринком 
праці, а з переходом суспільства до інформаційного типу ринок освітніх послуг 
стає головним у цій системі взаємозв’язків.  

Ринок освітніх послуг А.В. Тимошин пропонує розглядати як специфічний 
інститут інфраструктури ринку праці. Цим начебто підкреслюється 
«несамостійність» ринку освітніх послуг щодо ринку праці та їх 
взаємозалежність і зв'язаність [15]. 

Досліджуючи проблеми ринку праці, Д.П. Богиня та О.А. Грішнова 
зазначають, що «ринок праці – це система суспільних відносин, пов’язаних з 
наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею-продажем» [3]. У своїх працях 
У.Я. Садова визначає ринок праці як форму взаємозв’язку між найманими 
робітниками і власниками капіталу та засобів виробництва [12, с. 19]. Деякі 
науковці визначають ринок праці як сферу формування попиту та пропозиції на 
робочу силу, де остання виступає товаром, має ціну [5, с. 23]. С.П. Калініна, в 
свою чергу, розглядає ринок праці як специфічний вид товарного ринку, змістом 
якого є купівля-продаж товару особливого роду – робочої сили або спроможності 
людини до праці [9, с. 13]. Також існують точки зору, що ринок праці – це 
механізм (інститут), що поєднує, зводить разом продавців товару робоча сила 
(працівників) і покупців цього товару (роботодавців) [5, с. 16], або – що це 
структурна складова частина товарного ринку, яка виконує роль посередника між 
роботодавцями та найманими працівниками [7, с. 472]. Вагомий внесок у 
розвиток теорії ринку праці зробив В.І. Герасимчук, визначивши сутність 
соціально-орієнтовного ринку праці. Соціально-орієнтовний ринок праці – це 
відповідність системи соціально-економічних відносин на ринку праці рівню 
розвитку продуктивних сил та прогресивних стандартів якості життя населення 
[5, с. 17].  

Проаналізувавши ці та інші визначення поняття «ринок праці», що існують 
в науковій літературі, ми виявили, що вони в основному не суперечать між 
собою, а доповнюють одне одного. Також підкреслимо, що спільним у більшості 
визначень є те, що суб’єктами на цьому ринку виступають працівники (наймана 
робоча сила) та роботодавці (покупці робочої сили), а відрізняє – формулювання 
об’єкту купівлі-продажу цього сеґмента ринку. Одні вважають товаром на ринку 
саме робочу силу, інші – працю. Ми ж зупинимося на точці розу, що товаром на 
ринку праці є робоча сила, що являє собою сукупність інтелектуальних, 
фізичних, духовних, та психологічних здібностей людини до певної праці.  

Треба зауважити, що в умовах сьогодення дещо змінилися вимоги до 
робочої сили на ринку праці. Ринок вимагає більш освіченої, інтелектуально 
розвиненої особистості, яка є професійно мобільною та конкурентоспроможною 
на ринку праці, нині зростає попит на якісну робочу силу.  
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Більшість якостей, що необхідні людині на ринку праці, забезпечує сфера 
освіти. Освіта сьогодні розглядається як одна з основних цінностей, без яких 
неможливий подальший розвиток суспільства. Освіта – це цілеспрямований 
процес набуття, розширення і оновлення знань, виховання і навчання в інтересах 
людини, суспільства, держави, що супроводжується констатацією досягнення 
громадянином встановлених державою освітніх рівнів [8, с. 186]. У розвинутих 
країнах держава виходить з того факту, що чим краща освітня підготовка робочої 
сили, тим вища її роль у виробництві, тим менше в країні соціальних проблем, 
пов’язаних з безробіттям, бідністю, злочинністю тощо [8, с. 192]. 

Саме тому сформований ринок праці повинен обов’язково доповнюватися 
ринком освітніх послуг. Ринок освітніх послуг визначається, зазвичай, як сфера 
обігу або система економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх 
послуг [13, с. 122], які стають внаслідок цього товарами. Освітні послуга в 
літературі визначається як продукт, що в процесі реалізації трансформується в 
робочу силу, якість якої залежить не тільки від сукупності оптимальних послуг, а 
й від якості та кількості власної праці, витраченої в процесі споживання [13, с. 
121]. А.В. Морозов визначає освітню послугу як процес формування 
різноманітних здібностей людини до праці, тобто інвестування в людський 
капітал, що набуває форми комплексного блага [10]. Визначаючи поняття 
«освітня послуга», В. Александров пише, що це організований процес навчання 
для одержання необхідних знань, навичок і вмінь. Це – особливий 
інтелектуальний товар, який надається стороною, що організує та здійснює 
процес навчання, та отримується іншою стороною, яка може бути одночасно і 
учнем, і контролером якості послуги, і платником за неї. Також освітню послугу 
він формулює як акт (процес), за допомогою якого здійснюється об’єднання 
людини, що навчається, та ринку як місця, де отримані людиною знання 
набудуть властивостей товару [2, с. 53 - 54]. Треба наголосити: освітня послуга є 
специфічним товаром, в силу того що, по-перше, наслідки від споживання цих 
послуг є благом не тільки для індивіда, але й для економіки суспільства в цілому, 
а по-друге, освітні послуги невідчутні, їх не можна побачити, потримати в руці.  

Тому результати діяльності ринку освітніх послуг можна безпосередньо 
спостерігати, коли освітня установа виходить на ринок праці з результатами своєї 
освітньої діяльності, опосередкованими в знаннях, уміннях і навичках 
випускників. У цей момент і зароджуються відносити між ринком праці та 
ринком освітніх послуг.  

Головною функцією ринку освітніх послуг є функція єднальної ланки між 
виробництвом і споживанням освітніх послуг [4, с. 83]. Проблема ж на практиці 
полягає у тому, що ринок освітніх послуг не є еластичним до попиту 
роботодавців, не готовий оперативно реагувати на їх потреби. Унаслідок цього 
на ринку праці існує певний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, 
що є характерним для економіки сьогодення.  

Ринок освіти нерідко продукує кадри, незатребувані на ринку праці. Так, 
станом на вересень 2009 р. кількість вільних робочих місць по Україні становила 
– 74,2 тис., а кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в 
державній службі зайнятості – 558,7 тис. осіб [11]. Із зазначеної кількості вільних 
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робочих місць (вакансій) майже половина передбачалася для працівників 
робітничих спеціальностей (фрезерувальник, токар та ін.). А проблемою в країні 
є збереження соціального стереотипу престижу професій – так звані «модні» 
професії. В ієрархії найпрестижніших, на погляд абітурієнта, професій на ринку 
праці виділяються спеціальності, які є надлишковими на ринку праці, передусім 
це спеціальності з обслуговування банківсько-фінансової сфери, юриспруденції. 
Тут для вирішення потрібно піднімати престиж «простих» професій. Наприклад, 
в США близько 10 років діє федеральна урядова програма «Technical Preparation 
for a World-Class Word Force», в межах якої реалізується масштабна PR-кампанія 
для формування позитивного іміджу робочих професій, дефіцит яких в США 
посилюється (професії тесляра, бетонника тощо) [1].  

Система освіти, що забезпечує першу фазу відтворення трудових ресурсів 
(їх формування), повинна орієнтуватися за ефективної роботи на ринку освітніх 
послуг на вимоги сучасного рівня розвитку економіки – у зв’язку з цим 
забезпечити відповідний рівень знань та вмінь – та потреби ринку праці в 
необхідних спеціалістах [4, с. 84]. Серед школярів та їх батьків повинна 
проводитися якісна профорієнтаційна робота, щоб вони могли зробити свідомий 
вибір майбутньої професії й тим самим не поповнювати «лави безробітних». У 
багатьох західних країнах існує система замовлень на спеціалістів, у США 
існують центри працевлаштування випускників, які дуже ретельно займаються 
студентами останніх курсів навчання. Спеціалісти центрів виявляють професійні 
здібності та інтереси старшокурсників, стежать за успішністю та рекомендують 
їх у різні компанії [1].  

Важливе значення для ефективного управлінням ринком освіти набуває 
територіальний аналіз потреб ринку праці. Урахування потреб регіональних 
ринків праці, а не тільки національних, дасть змогу більш ефективно 
співпрацювати двом інституціям – ринку праці та ринку освітніх послуг.  

Проаналізувавши сучасну літературу, ми з’ясували, що розуміння природи 
та сутності поняття «ринок праці» різне – від широкого, що носить соціально-
економічний характер, до вузького, що зводить його зміст тільки до сфери 
обміну, механізму купівлі-продажу. Дещо інша ситуація з поняттям «ринок 
освітніх послуг», яке зустрічається в такій трактовці досить рідко. Більш 
детально проаналізоване поняття «освітня послуга», однак, незважаючи на 
значну кількість публікацій на цю тему за останній час, і дотепер не вироблено 
загальноприйнятих уявлень про сутність освітньої послуги, «визначення якої 
вкрай необхідне для пізнання справжньої природи суспільних відносин у системі 
вищої освіти» [2].  

У рамках цієї статті ми також показали, що ринок праці та ринок освітніх 
послуг є інституціями, які не можуть не взаємодіяти, але й виявили, що в ході їх 
взаємодії виникають певні проблеми. Для вирішення цих проблем потрібна, 
перш за все, модернізація сфери професійної освіти на державному, 
регіональному та місцевому рівнях, а також – ефективна співпраця роботодавців, 
керівників навчальних закладів, фахівців центрів зайнятості тощо.  
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РОЗДІЛ 3 
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ  І СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
УДК 316.77+316.342.2. 

Горошко О. І. 
 

ҐЕНДЕРНА ІНТРИГА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
У роботі аналізується ґендерний конфлікт в умовах змінюваного 

пострадянського суспільства при експоненціальному розвитку ІКТ, 
включаючи мережу Інтернет. Акцентується посилення ґендерного конфлікту 
і ренесансні тенденції розвитку патріархату в українському суспільстві. 
Обґрунтовується необхідність метаґендерного аналізу ситуації, що 
складається. 

Ключові слова: ґендерний конфлікт, трансформація, пострадянське 
суспільство, інформаційно-комунікативне суспільство, мережа Інтернет.  

В работе анализируется гендерный конфликт в условиях 
постсоветского трансформирующегося общества при экспоненциальном 
развитии ИКТ, включая сеть Интернет. Отмечается усиление гендерного 
конфликта и ренессансные тенденции развития патриархата в украинском 
обществе. Обосновывается необходимость метагендерного анализа 
складывающейся ситуации. 

Ключевые слова: гендерный конфликт, трансформация, 
постсоветское общество, информационно-коммуникативное общество, 
Интернет 

The paper enlightens the gender conflict in post-soviet society aggravated by 
ICT, including the Net. One can observe the deepening of gender conflict in post-
soviet Ukraine and recovering of patriarchy tendencies in societal development. 
The necessity of meta-analysis is grounded.  

Key words: gender conflict, transformation, post-soviet society, information-
communicative society, Internet 

 
Аналіз робіт у предметній сфері ґендерних досліджень (ГД) показав, 

що на пострадянському просторі поступово складається ситуація, яку ряд 
учених-ґендерологів описує з використанням наукових метафор 
"парадоксальності" й "інтриги" (Костикова, Здравомислова, Звєрева, 
Халєєва). 

Індивідуальна свідомість сьогодні під впливом реальної ситуації готова 
до сприйняття принципово нових цінностей, які «…базуються не на бінарних 
опозиціях, а на плюралістичності, поліваріантності можливих інтерпретацій. 
Ідеться про ту інформацію, яка не лише не вкладається в традиційні 
дихотомічні концепції, не лише не використовує арґументацію на 
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зіставленні, не лише не передбачає альтернативи і, відповідно, вибору з двох 
можливостей, але й принципово відмовляється від інформації, 
структурованої в такий спосіб, а також від однозначно фіксованого процесу 
комунікації як трансляції інформації" [5, с. 23]. І ґендерна інформація, на 
думку І.В. Костикової, служить найяскравішим прикладом як у вузькому 
розумінні цього терміна (інформація, що безпосередньо стосується розподілу 
статеворольових функцій і, пов'язаної з цим, суб'єктивної самоідентифікації), 
так і в широкому – контекст будь-якої інформації, що так чи інакше 
передбачає певний ідентифікаційний зміст [5, с. 23]. 

Необхідно підкреслити, що на сприйняття будь-якої інформації, а 
особливо ґендерної, здебільшого впливає контекст, або те, в якому 
суспільстві і в який час відбувається «переробка» цієї інформації. І тут украй 
важливо розуміти, що пострадянський «контекст» – суспільство 
трансформаційного періоду від соціалізму до капіталізму – не може не 
справляти вплив, який необхідно враховувати. Так, деякі дослідники 
вказують на ряд змін, що сталися у сфері ґендерних стосунків за 
пострадянський період. Ці зміни істотно трансформували наявну модель 
ґендерних стосунків на пострадянському просторі [9].  

Серед цих змін       О.В. Терелецькова називає такі: 
– злам радянської ґендерної системи та відмову від позитивних 

досягнень того періоду, що ініціювало істотне зниження економічного, 
соціального й політичного статусу "пострадянських" жінок і погіршило їхнє 
становище порівняно з чоловіками. Це стосується економічної та політичної 
сфер (ринкової зайнятості, доходів, політичної участі, розподілу публічної 
влади тощо); 

– загострення ґендерних проблем, які в попередній період існували 
латентно, і формування нових, котрих раніше в суспільстві не було. У сфері 
соціально-економічного розвитку виникла нерівність можливостей для 
чоловіків і жінок на ринку праці й зайнятості, а також ґендерна 
дискримінація й ґендерна сеґреґація (галузева, вертикальна, за формами 
власності). Жінки як група виявилися більш бідними, відбулася поступова 
фемінізація бідності, сформувалася ґендерна стратифікація. У сфері 
політики, наприклад, Україна в 2009 році посідає 117 місце у світі за участю 
жінок у політичному житті й управлінні державою серед 130 країн, що брали 
участь у складанні індексу ґендерної нерівності [11, c. 189]. У сфері 
сексуальності виникли такі проблеми, як сексуальна експлуатація, сексуальне 
насильство й торгівля жінками, практично леґалізувалася жіноча 
проституція. 

Зміни, що відбулися, створили нову, відмінну від радянського періоду, 
ситуацію для взаємодії двох ґендерів на всіх рівнях суспільного життя, що 
призвело до поглиблення протиріч між чоловічою та жіночою спільнотами. 
Ґендерні відносини одержали набагато більший потенціал конфліктності, ніж 
раніше. Проте конфліктний потенціал носить переважно прихований 
характер, не виявляється поза формою організованого жіночого руху. З усіх 
типів конфліктів, що розгорталися на пострадянському просторі за період 
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реформ (політичні, національні, територіальні тощо), ґендерні конфлікти не 
мали характеру відкритих зіткнень і масових рухів (цьому сприяв ряд 
чинників: втрата традицій жіночого організованого руху, низький рівень 
консолідації зацікавлених сил, орієнтація населення на той тип політики 
стосовно жінок, що був раніше, в радянський період, і характеризувався як 
патерналістська (протекціоністська) політика). Жінки як соціальна група 
поки не є самостійним активним суб'єктом вирішення ґендерних проблем, 
вони не достатньо організовані, не мають ідеології, що була б привабливою 
для них та відповідала б їхнім інтересам [9, 3, 4]; 

О.М. Здравомислова вказує на те, що одним з парадоксальних проявів 
посткомуністичних трансформацій, які розпочалися з вибуху політичної 
активності, стала "втеча" людей до приватності, у сферу винятково 
особистого – тенденція до формування спільнот, центром яких є оселя (англ.: 
home-centered society) [4, с. 57]. 

У соціології ґендера вважається, що ґендерний підхід долає 
найфундаментальнішу опозицію – опозицію біологічних статей, що має 
продовження в соціальній, політичній, економічній, культурній та всіх інших 
сферах людського життя. Пропонується більш індивідуально, 
диференційовано підходити до прояву ґендерної складової, яка суттєво 
залежить від конкретних завдань, поставлених індивідуумом у тій чи іншій 
ситуації – економічній, політичній, освітній тощо (Сілласте, Тьомкіна, 
Здравомислова). 

І в цьому полягає вся парадоксальність сучасної пострадянської 
ситуації, що спостерігається одночасно як в умовах трансформації 
суспільства, так і його інформатизації та глобалізації, – ситуації, що 
виражається в конфлікті між індивідуальною та суспільною свідомостями в 
їх сприйнятті та ціннісному ставленні до головних складових ґендерної теорії 
– уявлень про маскулінне і фемінінне та їх інтерпретації в соціокультурному 
контексті. 

Таким чином, основною метою цієї роботи став аналіз ґендерного 
конфлікту на пострадянському просторі, в умовах інформаційно-
комунікативного суспільства, що знаходиться в процесі трансформації [2]. 

На відміну від індивідуальної, суспільна свідомість виявилася 
абсолютно не готовою до відмови від традиційних стереотипів. Крім того, 
наявна культура стала їх закріплювати та інтенсивно тиражувати за 
допомогою ЗМІ. 

Розвиток пострадянського суспільства в цьому відношенні є 
унікальним прикладом повернення суспільно значущих цінностей до 
відверто патріархатних, до відродження «біологічної» арґументації у 
визначенні соціальних, політичних та інших ролей, прийнятих у суспільстві, 
до широкого тиражування традиційних ідеалів (жінка-домогосподарка як 
додаток до чоловіка-добувача в сім'ї), що в ґендерній теорії визначається як 
патріархатний ренесанс. 
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Парадоксальність ситуації, як підкреслює О.М. Здравомислова, полягає 
ще й у тому, що до публічного дискурсу за активної участі ЗМІ було введено 
багато тем, уперше поставлених у ҐІ: деякі з них виникли вже в 
пострадянський період, про інші в СРСР просто було не прийнято говорити 
та писати [4, с. 75]. Це стосується, наприклад, проблеми прав жінок у 
суспільстві, фемінізації бідності, кризи маскулінності, ґендерної природи 
насильства. Проте з часом виникла така ситуація: пострадянське суспільство, 
яке почало знайомитися з цією проблематикою, поставилося до такої 
«ґендерної інформації» вкрай суперечливо. Її публічне обговорення 
просувалося повільно, часто замовчувалося, оскільки десятиліття 
присутності цензури в суспільному дискурсі СРСР мають «…своїм наслідком 
упередженість і майже тотальну відсутність адекватної мови обговорення. Це 
різко знижує рівень рефлексії, перетворює знайомі проблеми, що емоційно 
переживаються, на «низькі», негідні суспільної уваги. У результаті аналіз і 
пошук рішення часто підміняються моралізаторством, набором стереотипних 
думок або констатацією національних особливостей, для аналізу яких … 
соціальна наука не виробила адекватного теоретичного апарату» [4, с. 75]. Не 
тільки в масовій свідомості, але й в академічних колах превалювала точка 
зору, що «… сучасні жінки мають масу проблем і турбот, але ці турботи 
зовсім іншого роду, ніж ті, які декларують тамтешні феміністки, які 
навчилися у своїх західних колег» [4, с. 75].  

На думку багатьох учених, які працюють у галузі ҐД, саме ґендерна 
проблематика зачіпає звичайну непідготовлену людину "… за живе, викликає 
багато тривоги, у тому числі тривогу втратити опору в знайомих і звичних 
уявленнях. Кожна ідея, що пропонує нову інтерпретацію статеворольових 
стосунків, розподілу ролей, благ, влади в суспільстві, викликає опір і страх. 
Крім того, мова ґендерного дискурсу – не просто мова, яку можна завчити 
механічно. За кожним поняттям тут стоїть інтерпретація явища, висновок 
щодо його суті в боротьбі за виживання" [4, с. 158-159]. Таким чином, ґендер 
є особистісним конструктом і "замах" на його засади викликає досить 
неоднозначну реакцію в суспільстві. 

Необхідно підкреслити, що «виклики» і «ризики» нового століття 
загрожують зробити кордони, які розділяють «чоловічий» (переважно 
публічний світ) і «жіночий» (переважно приватний, родинний світ), 
надзвичайно проникними. Обговорення проблем, пов'язаних з ґендерною 
темою, частіше сприймається в пострадянському суспільстві, як це 
підкреслює О. М. Здравомислова, навіть на рівні наукової рефлексії, як 
обговорення «статевого питання» і спроба «зрівняти» чоловіків і жінок або 
«протиставити» їх одне одному, «посіяти між ними ворожість» [4, с. 76]. У 
публічному дискурсі стосунки між чоловіками і жінками не розглядаються як 
соціальні. І все, що  позначається поняттям «ґендерні стосунки» залишається 
за межами наукової рефлексії та публічного обговорення. На думку вчених-
ґендерологів, саме це руйнує підстави трансформації традиційних стосунків у 
напрямі партнерства й рівноправ'я (Здравомислова, Терелецькова, Корольова, 
Кись). Перешкоджає впровадженню ґендерно чутливої свідомості як на рівні 
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теоретичного осмислення, так і соціальних практик також чітка дихотомія, 
відмінність "чоловічих" і "жіночих" цінностей, що тільки посилює ґендерний 
конфлікт у змінюваному пострадянському суспільстві. 

Слід зазначити, що на сьогодні у ҐД існує два підходи до ґендерних 
трансформацій, що відбуваються в суспільстві. 

Представники першого підходу вважають, що головним напрямом 
трансформації ґендерних стосунків є руйнування структур «класичного 
патріархату», що виражається в зміні життєвих стратегій жінок. Одна група 
стратегій пов'язана зі зростанням еґалітарних тенденцій – автономії та 
незалежності жінок, з боротьбою за права й отримання реальної влади в 
суспільстві. 

Друга група стратегій сприяє відтворенню консервативних 
традиціоналістських цінностей... Обидві ці тенденції одночасно наявні й 
розвиваються в пострадянському суспільстві [8, с. 79]. 

Представники другого підходу вважають, що в період соціальних 
трансформацій відбувається "патріархатний ренесанс", котрий виявляється в 
ідеологічному поверненні до традиційної родини з чоловіком-годувальником, 
посиленні дискримінації жінок на ринку праці й порушенні їхніх прав у 
різних соціальних сферах [4, с. 69]. 

Якщо звернутися до історії, то доля жінки на початку 90-х років (з 
моменту розпаду СРСР) представлена найяскравіше в рекламному дискурсі 
того часу: обіпрати чоловіка-годувальника сім'ї бездоганним порошком Тайд, 
випрасувати йому сорочку за допомогою неперевершеної техніки – праски 
фірми Бош, а потім приготувати йому бульйон з надзвичайним смаком, який 
виходить лише з додаванням кубиків Магі… Ця точка зору, закріплена 
рекламними слоганами типу "Я цього гідна" з нав'язуванням виключно 
споживчих, консьюмеристських цінностей, "змонтована" з образів ґлянсових 
журналів і рекламних роликів, поступово "…відправила жінок на кухню 
наприкінці 80-х років та створила антирекламу будь-якому феміністському 
настрою наприкінці 90-х" [5, с. 23]. 

Проілюструємо відродження патріархатних традицій в українському 
суспільстві деякими виразами зі ЗМІ за останні кілька років, що виражають 
різноманітні думки жінок про фемінізм: "це коли жінки роблять вигляд, що 
їх не цікавить те, що про них думають чоловіки"; "перевага сильної сторони 
сутності жінки над слабкою"; "гіпертрофована жіноча самостійність", 
"гіпертрофована жіноча гордість", "конфлікт інтересів", "вже не модно", 
"захисна реакція на чоловіків", "застаріле явище, що стало для жінок 
наркотиком, за допомогою якого вони руйнують власне щастя"; "бажання 
жінки показати чоловікові, що вона сильніша за нього й може навіть зайняти 
його місце", "фемінізм – це щось, що міг придумати лише чоловік, щоб 
обізвати бажання жінок розширити свої права" [7]. 

Проте, враховуючи той факт, що дискурсу ЗМІ в цілому властива певна 
полемічність опису думок, а також підтримувана (часто штучно) 
конфліктність, ми вирішили провести власне опитування студентів. Обсяг 
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вибірки – 246 учасників (147 жінок і 99 чоловіків з незакінченою вищою 
освітою віком від 19 до 21 року). Воно було проведене з використанням 
психолінгвістичних методик збору й аналізу даних (методики вільних (МВА) 
і спрямованих асоціацій (МСА)). Опитування проходило письмово в режимі 
онлайн. На стимульний список слів, поданий у письмовому вигляді, потрібно 
було дати письмову відповідь словами, що першими спали на думку, або ж 
поставити прочерк  за відсутності будь-яких асоціацій (у МВА визначається 
як відмова від реагування). При цьому для аналізу в МВА береться тільки 
перша реакція, як найбільш спонтанна й непов'язана семантично з наступним 
асоціативним рядом слів. Результатом МВА є асоціативне поле, що 
складається з ядра (реакцій з частотністю вище одиниці) та периферії 
(одиничних реакцій). Для аналізу в соціологічних дослідженнях зазвичай 
використовуються ядра отриманих (тих, що було зібрано) асоціативних полів 
[6], за якими вивчаються ґендерні уявлення й стереотипи, наявні в мовній 
свідомості інформанта. Таким чином, були отримані спонтанні реакції на 
слова, пов'язані з ґендерними уявленнями, включаючи іменник феміністка. 
Дата проведення експерименту – лютий 2007 року. 

Якщо робити висновки за найчастотнішими асоціаціями на слово 
«феміністка» та тими, що ввійшли до ядра мовної свідомості, то феміністка 
уявляється як злісна істота (10 реакцій), озвіріла від чоловічої неуваги (9 
реакцій) і неуспішності (8 реакцій). При цьому вона аґресивна (8 реакцій) і 
фриґідна (7 реакцій), чоловіки від неї тікають (4 реакції), і вона повсякчас 
гнівається на весь світ і всім невдоволена (1 реакція) (Курсивом виділені 
дослівні цитати з аркушів опитування (Прим. О.Г.)). У зібраному 
асоціативному полі реакцій не було зареєстровано жодної лексичної одиниці, 
що має позитивну конотацію в семантиці (!). Найбільш нейтральною 
реакцією на цей стимул стало слово жінка (6 реакцій) і "не я". Цікаво, що так 
"бачить" феміністку не якась марґінальна група, що пропагує патріархатні 
цінності й стереотипи, і навіть не аудиторія "Антибабського сайту й форуму" 
в Інтернеті, а юнаки та дівчата одного з престижних міських вузів, що майже 
одержали дипломи про вищу гуманітарну освіту! А впровадження нових 
інформаційних технологій тільки посилює розвиток цих поглядів. Наше 
опитування практично підтвердило точку зору Г.І. Звєревої, що ставлення до 
фемінізму на пострадянському просторі  – це "ставлення до чужого як 
далекого" [3]. 

Досить ілюстративною в цьому плані є цитата з роботи Олени Шерман, 
присвяченої аналізу образу кібервумен у буденній свідомості користувачів 
мережі Інтернет, зокрема  її «жіночого» сеґменту: 

"… нормальна жінка в Інтернет не ходить як мінімум із двох причин. 
По-перше, це не прання білизни "Тайдом" і не чищення унітазів "Кометом" – 
це жахливо нежіночно. А по-друге, навіть якщо раптом нормальна жінка й 
зважиться на такий нетиповий вчинок, вона однаково не зможе близько 
підійти до комп'ютера, тому що боїться миші. Якщо ж вона не боїться 
мишей, виходить, це не нормальна жінка. Вона мутант" [10, с. 3]. 
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Зняття табу або відкриття нових ґендерних тем у ЗМІ з початком 
перебудови (наприклад, наприкінці 80-х років, коли стали відкрито говорити про 
явища гомосексуалізму або проституції) не тільки не змінило до них ставлення й 
не виробило певної толерантності й "ґендерної" чутливості, а навпаки, тільки 
зміцнило патріархатні стереотипи й традиціоналістські цінності, інтенсивність 
поширення яких в умовах інформаційно-комунікативного суспільства постійно 
зростає. І в цій ситуації, на наш погляд, крім "нав'язування" патріархатного 
сприйняття навколишньої реальності, спрацьовує своєрідний ефект, що в 
методології соціальних наук називається "спіраллю мовчання". Цей ефект 
призводить до того, що якщо індивідуальна точка зору не збігається з 
загальновизнаною, то в ситуації публічності людина з поглядами, відмінними від 
загальновизнаних, скоріше мовчатиме про них через страх ізоляції й/або осуду. І 
це, у свою чергу, буде віддзеркалюватися в ЗМІ та буде показуватись в 
опитуваннях громадської думки як «точка зору простої людини». Вивчити цей 
ефект лише за допомогою кількісних методів аналізу дуже важко. Потрібна 
досить продумана та адекватно якісна методологія. Інформація, що замовчується, 
а отже, спотворюється або деформується, видається за результат громадської 
думки й далі ретранслюється знову-таки через ці ж ЗМІ. Ефект її дії на цю ж 
громадську думку також зростає [5, с. 24]. 

В умовах же інформаційно-комунікативного суспільства проблема 
«ґендерної інформації», як вказує І.В. Костикова, перестає бути лише проблемою 
її соціального змісту й отримує ширший контекст, оскільки саме інформаційне 
поле перестає бути чорно-білим і однозначним як для відправника інформації 
(джерела), так і для її одержувача (споживача) [5, с. 24]. І в інформаційно-
комунікативному суспільстві ця тенденція лише посилюється, провокуючи 
новий ґендерний конфлікт, уже іншого рівня й порядку. 

Один з результатів цього ґендерного конфлікту – сучасний жіночий рух в 
Україні, коли більшість жіночих організацій є придатком або держави, або різних 
політичних сил (досить згадати історію партії "Жінки за майбутнє"). Так, у 
Всеукраїнське політичне об'єднання "Жінки за майбутнє", за даними партії, її 
членами є 400 тис. осіб, з яких 350 тис. – жінки. У парламентських виборах 
2002 р. партія самостійно взяла участь. За результатами виборів було набрано 547 
916 голосів (2,11 %) – 8-ме місце серед 33 учасників. 

У парламентських виборах 2006 р. партія брала участь у складі 
Опозиційного блоку "Не так!". До складу Блоку ввійшли: Всеукраїнське 
політичне об'єднання "Жінки за майбутнє", Політична партія «Всеукраїнське 
об'єднання "Центр"», Республіканська партія України, Соціал-демократична 
партія України (об'єднана). За результатами виборів Блок набрав 257 106 голосів 
(1,01 %), посівши 11-те місце серед 45 учасників. У дострокових парламентських 
виборах 2007 р. партія вже не брала участь [1]. 

Водночас результатом незнання, а найчастіше й неприйняття ідей 
фемінізму є проголошення українськими активістками по-дитячому наївних 
гасел типу "Жінка – берегиня домашнього вогнища", "Ми не феміністки, але 
Тимошенко не наш президент…" у складних економічних умовах, коли держава 
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вирішує проблеми передусім за рахунок найбільш незахищених верств 
населення, за наявності найгострішої політичної й економічної кризи в країні [6].  

Цікаво, що пошук інформації через систему Google на словосполучення 
«Жінки за майбутнє» показав: першим за популярністю й цитованістю є сайт  
«Місце для чорної реклами» http://www.ubop.net.ua/partys/438-vseukrainskoe-
politicheskoe-obedinenie-zhinki-za.html, що містить такий текст: 

   «Жінки за майбутнє» наголошували на об'єднанні жінок й опусканні 
чоловіків-політиків. Спочатку було ненав'язливе й дуже правильне 
подання. Ролики розповідали про жінок, які допомагають іншим жінкам. 
Щось на зразок сестер милосердя. Найцікавіше, що ролики були 
підтверджені мікроавтобусами, які дійсно їздили містом з таким точно 
написом, як у ролику: "Жінки за майбутнє". Допомога старим і 
незаможним – це шляхетно, викликає повагу. Ролики були життєві, 
тобто фактично "нарізка" реальних подій. Чи це не повинно було 
залучити простих трудівниць-жінок? 

А ось далі було набагато цікавіше. Наступна порція роликів 
демонструвала занепад в Україні й мордобій у Парламенті. За кадром 
звучав голос, що віщав про те, наскільки мало жінок у Парламенті. Саме 
відсутність жінок в Раді – основна проблема України – звучало з 
телеекрану. Сталося це неподобство в Україні з вини чоловіків. Настав 
час узятися за справу жінкам.  

Те, що сама партія розрахована на жіночий електорат – це добре. Але 
те, що чолов’яг просто вилучили з цього ролику, з одного боку, обурливо, з 
іншого боку, скільки потенційних прихильників злякав цей ролик. Партія 
розрахована на жінок і слабкодухих чоловіків, яких тримають жінки „під 
каблуком”. І ось половина рекламної кампанії побудована на 
протистоянні жінок і чоловіків. У якій-небудь Франції з її Жанною Д’Арк 
або Америці з войовничим фемінізмом номер зі знущанням над чоловіками 
й пройшов би. Україна ж, втім, як і Росія, – зовсім інша країна. У нас 
Батьківщина  – мати, жінка  – охоронниця вогнища. Навіть ті, хто 
страждає від п'яних чоловіків, навряд чи проголосують за відсторонення 
чоловіків від влади. Причому якби виставлений якийсь реальний гідний 
опонент типу Тимошенко, Вітренко тощо, то, можливо, номер із цим 
роликом і вдався. Раніше, пам'ятається, кричали: "Бий жидів – рятуй 
Росію", тепер "Бий мужиків – рятуй хохлів". Ось він згубний вплив Заходу 
на український соціум. Більше того, ролик спрямований на зниження 
народжуваності дітей і знищення українського ґенофонду" [1]. 

Наведений сайт, який випадає першим у пошуковій системі Google на 
запит за назвою цієї партії, досить красномовно ілюструє всю суперечність 
ґендерних стосунків, що реалізуються в мережі Інтернет. Ця суперечність 
віртуальних ґендерних стосунків, безумовно, впливає і на ґендерні стосунки  в 
реальному житті, посилюючи ренесансні патріархатні тенденції в 
пострадянському суспільстві. 

Однак зазначимо, що аналіз цього конфлікту тільки на ґендерному рівні в 
умовах інформаційного глобалізованого суспільства не дозволяє зрозуміти всю 
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його глибину – конфлікту особистісної та міжособистісної свідомостей 
пострадянського періоду. Необхідне проведення метаґендерного аналізу, що 
враховує більш широкий соціально-історичний і культурний контекст розвитку 
декількох попередніх суспільних формацій. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ РЕКЛАМЫ 
 

   У статті розглянуто моделі споживацької поведінки, які 
пропонуються рекламою і дозволяють визначити індикатори, що 
стимулюють задоволення потреб. Усвідомлення індикаторів, котрі 
стимулюють задоволення потреб, дає можливість забезпечити управління 
споживацькою поведінкою. Управління поведінкою стає можливим тільки 
на основі соціальної драматургії, сценарії якої пропонує повсякденність. 

Ключові слова: управління споживчою поведінкою, реклама, соціальна 
драматургія, індикатори продукту.                                                                   

В статье рассматриваются модели потребительского поведения, 
предлагаемые рекламой, позволяющие выявить индикаторы, 
стимулирующие удовлетворение потребностей. Осознание индикаторов, 
стимулирующих удовлетворение потребностей, дает возможность 
обеспечить управление потребительским поведением. Управление 
поведением становится возможным только на основе социальной 
драматургии, сценарии которой предлагает повседневность. 

Ключевые слова: управление потребительским поведением, реклама, 
социальная драматургия, индикаторы продукта.  

The article deals with the models of consumer behavior, suggested by 
advertising. These models define indicators, stimulating satisfaction of demands. 
Knowledge of indicators, stimulating satisfaction of demands, gives the possibility 
to secure management of consumer behavior. Management of consumer behavior 
becomes possible only on the basis of social drama, the scenes for which can be 
found in everyday life.  

Key-words: management by the consumer conduct, advertising, social 
dramaturgy, indicators of product.  

 
В условиях рынка становятся востребованными разнообразные 

способы управления организационным поведением, поведением персонала 
предприятий, поведением массового потребителя. При всем многообразии 
имеющихся традиционных и апробированных в разных сферах 
профессиональной деятельности способов управления людьми, остается 
достаточно широкая ниша для развития инновационных способов 
управления, которые бы воспринимались массовой аудиторией 
положительно или хотя бы нейтрально. Практикой маркетинговой 
деятельности уже доказано, что вполне действенной является реклама как 
наиболее устоявшаяся форма маркетинговых коммуникаций, которая, так 
или иначе, воспринимается в обществе. Выполнение определенных действий 
в роли, например, покупателя во многом зависит от предложенного рекламой 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 283 
 

сценария, от направления внимания на продукт и на роль актёра, 
задействованного в рекламе.  

Потребительское поведение привлекает внимание маркетологов, 
психологов и социологов, однако выявление способов управления 
потребительским поведением остается недостаточно изученной проблемой, 
что и обуславливает ее актуальность.  

Теоретические подходы к анализу потребления  анализировались в 
классических работах социологии потребления, например, Т. Веблена, 
В. Зомбарта, Г. Зиммеля, К. Маркса. Представителями современных 
исследований проблем потребительского поведения Ж. Бодрийяром, 
И. Гофманом предлагается свое видение будущего потребителя.  

Социологический анализ и процесс институционализации рекламы 
тоже изучался достаточно подробно [7]. Глубокий анализ потребления 
находим в работах В.И. Ильина [6]. В.И. Тарасенко рассматривает вопросы 
определения понятий «потребление», «модель потребления», «потребитель» 
[8].  

Концепция Т. Веблена, изложенная в работе «Теория праздного 
класса», заключается в том, что престижное, показное потребление 
выступает как инструмент социального самоутверждения. Люди, добившиеся 
социального успеха, используют потребление для демонстрации своего 
высокого статуса. Основная функция «демонстративного» потребления 
заключается в демонстрации статусных различий. Это стремление показать 
свою исключительность через потребление дорогих вещей. Человек 
потребляет, чтобы сообщить окружающим информацию о своем положении 
в обществе [3]. Мода, по Г. Зиммелю, феномен, включающий в себя и 
стремление человека к индивидуальности, и его следование массовым вкусам 
и тенденциям. Он показал, что в основе моды лежит, с одной стороны, 
стремление высших слоев с помощью потребления оторваться от масс, а с 
другой — желание масс имитировать потребительские модели высших слоев. 
Г. Зиммель обратил внимание на то, что потребление выступает 
инструментом флирта, и дал анализ этой формы отношения полов [4]. В 
концепциях В. Зомбарта меньше внимания уделяется проявлению 
индивидуальности. Мода включает в себя два основных момента – 
изменчивость и нивелирование потребностей. «Всякая мода всегда 
заставляет значительное количество лиц уравнивать свои потребности». 
Таким образом, мода задает направление потребления [5, с. 13].  

Потребительское поведение определяют как «деятельность, 
непосредственно вовлечённую в обретение, потребление и избавление от 
продуктов, услуг, идей, включая процессы решений, предшествующие этой 
деятельности и следующие за ней» [1].  

Таким образом, возникает вопрос «что первично: потребность в 
рекламируемом товаре или воздействие рекламы на потребителя?». Вопрос 
не простой и решается исследователями по-разному. Остается открытым 
вопрос об управлении моделями потребительского поведения на основе 
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социальной драматургии, предлагаемой рекламой, что и обосновывает 
актуальность проблемы. Целью статьи является выявление моделей 
потребительского поведения и поиск способов управления ими в социальной 
драматургии, используемой рекламой. Для достижения цели предлагается 
решение следующих задач:  

1) проанализировать модели потребительского поведения, которые 
предлагает реклама;  

2) выявить соотношение модели поведения и продукта рекламы;  
3) определить индикаторы продукта, стимулирующие модели 

поведения.  
Контент-анализ рекламных сообщений позволил выявить модели 

поведения потребителей, стимулируемые в рекламе, которые в данной статье 
подвергнуты классификации:  

1) демонстративное поведение;  
2) компенсаторное поведение;  
3) функциональное поведение;  
4) гедонистическое поведение; 
5) когнитивное поведение. 
1. Демонстративное поведение – потребление с целью получения 

полезности не от какого-либо продукта, а от демонстрации полезности его 
использования. С помощью потребления определенных продуктов, по 
Ж. Бодрийяру, индивид получает возможность: во-первых, доказать, 
подчеркнуть социальный статус; во-вторых, у индивида появляется скрытая 
возможность реализовать социальную роль; в-третьих, подчеркнуть 
сопринадлежность к значимой для индивида группе [ 2 ].  

Если у Ж. Бодрийяра в основе оригинального характера потребления – 
определенный стиль и стремление к потреблению уникальных моделей, то у 
Т. Веблена – эстетические способности к восприятию потребляемых вещей, 
разборчивость в потреблении. Представитель «праздного класса» учится 
вести свою праздную жизнь в соответствии с должной формой.   

По Т. Веблену, с течением времени складывается кодекс 
общепризнанных канонов потребления, которые задают его направление [3, 
c. 143].   

Другой важный аспект «демонстративного» потребления, выделяемый 
Т. Вебленом и являющийся каноном, заключается в требовании 
уникальности вещи [3, c. 178]. В данном случае проводится косвенная 
аналогия с понятием «стильности», рассматриваемой Ж. Бодрийяром. Для 
показного потребления характерно потребление не только дорогих, но и 
особых, уникальных товаров, моделей – в терминологии Ж. Бодрийяра.   

Т. Веблен говорит о том,  что, сравнивая себя с другими, мы либо 
стремимся отличаться от окружающих, либо стремимся найти 
единомышленников. Таким образом, потребляемые вещи формируют 
уровень идентификации себя с другими людьми и уровень собственной 
идентичности [3, с. 178 ].   
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Современным человеком, согласно концепции Ж. Бодрийара,  движет 
мотив самовыражения через потребление вещей в условиях символического 
дефицита и стремление показать свою отличительность путем поиска 
уникального стиля потребления. С другой стороны, человек может 
стремиться показать свой статус, свою отличительность и почтенность через 
потребляемые вещи.   

2. Компенсаторное поведение – благодаря приобретению 
рекламируемого продукта компенсируются какие-либо потребности, 
например, социальные или потребности самореализации.  

3. Функциональное поведение – продукт покупается под влиянием 
рекламы с целью удовлетворить конкретную потребность. Конкуренция 
среди множества продуктов столь высока, производитель, предлагая свой 
продукт, старается минимизировать «факторы недовольства» и привлечь 
потребителей максимальным наличием «факторов удовлетворения». Для 
потребителя недостаточно быть уверенным лишь в том, что продукт 
полноценен или функционирует на сто процентов. Реклама направлена на то, 
чтобы  указать потребителю на преимущества продукта, и дополнительные, 
сверхфункциональные его свойства.   

4. Гедонистическое поведение – продукт покупается с целью 
получения удовольствия. Активно используя знания о бессознательном и 
стремлении человека к удовольствию, реклама предлагает с помощью 
приобретения товара обрести «райское наслаждение», получить 
удовольствие. Реклама успешно формирует модель гедонистического 
потребления.  

5. Когнитивное поведение – продукт покупается с познавательной 
целью. В формировании данной модели поведения наиболее полно 
проявляется информационная функция рекламы. Напомним, что слово 
«когнитивный» происходит от латинского глагола «знать». Хорошо известно, 
что человек это не машина, слепо или механически реагирующая на события 
внешнего мира, напротив, разуму человека доступно большее: анализировать 
информацию о реальной действительности, проводить сравнения, принимать 
решения, разрешать проблемы.    

 Ж. Бодрийяр пишет «…по сути, вещь никогда не предлагается нам в 
качестве серийной, но всякий раз – в качестве модели. Любой, самый мелкий 
предмет отличается от других в тех или иных чертах – окраске, аксессуарах, 
деталях. Такое отличие всегда представляется как его специфика» [2, с. 71].  
Однако даже там, пишет Ж. Бодрийяр, где рекламная игра мотиваций 
развертывается вхолостую (различные марки для одного и того же товара, 
чисто иллюзорные отличия, вариации оформления и т.д.), где в выборе 
изначально заложен подвох, – приходится все же признать, что и самые 
поверхностные отличия, будучи расценены как реальные, таковыми и 
становятся [2, с. 78]. 
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С помощью контент-анализа выявлены индикаторы продукта, 
стимулирующие  потребительское поведение  в моделях потребительского 
поведения.  

Для демонстративного поведение индикаторами могут быть 
следующие характеристики рекламируемого продукта: качество продукта; 
форма потребления продукта; оценка продукта потребления; статус того, кто 
рядом; признание продукта со стороны окружающих; красота продукта, 
степень его полезности. В компенсаторном поведении индикатором 
выступает ситуация, в которой с помощью приобретения рекламируемого 
продукта компенсируется какая-либо потребность, скорее высшего уровня, 
например, выглядеть не только хорошо одетым, но и стильным, питаться не 
просто качественными продуктами, но правильно питаться. При 
функциональном поведении индикаторами выступают: обращение к прямым 
функциям продукта; описание превосходства рекламируемого продукта над 
продуктами данной группы. Индикаторами гедонистического поведения 
выступают следующие характеристики продукта: потребление продукта, 
нацеленное на получение удовольствия; упоминание / обещание «райского 
наслаждения», потребление нацелено на получение позитивных эмоций, 
отдыха. Для когнитивного поведения типичны такие индикаторы продукта: 
интерес, желание попробовать «новый» / «улучшенный» рекламируемый 
продукт; получения новых знаний;  познавательность; инновации. 

 С помощью выделенных индикаторов было проанализировано и 
распределено по пяти категориям 296 рекламных сообщений. Результаты 
распределения рекламных сообщений по моделям потребительского 
поведения наглядно отражает следующая диаграмма:  

Распределение рекламных сообщений по 
критерию: модель потребительского поведения 

60; 20%

38; 13%

130; 44%

28; 9%

40; 14%

Модель демонстративного
поведения

Модель компенсаторного
поведения

Модель функционального
поведения

Модель гедонистического
поведения

Модель когнитивного
поведения

 
Рис. 1. Распределение рекламных сообщений 

 
Итак, 44% (130 шт.) из рассмотренных рекламных сообщений 

предлагают функциональную модель поведения потребителей, нацеливая 
потребителя на приобретение рекламируемого продукта для удовлетворения 
его конкретной потребности.  
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Модели демонстративного потребительского поведения встречаются в 
60 рекламных сообщениях, что составляет 20% от общего массива.  

Количество рекламных сообщений, предлагающих компенсаторную 
модель поведения – 38, что составляет 13% от общего массива 
анализируемых рекламных сообщений.  

Модель потребления с целью получения удовольствия находим в 28 
рекламных сообщениях, что составляет 9% от всех рекламных сообщений.  

И, наконец, рекламные сообщения, предлагающие когнитивную модель 
потребительского поведения, составляют 14% от общего количества – 40 
рекламных сообщений. В качестве выводов следует отметить, что при 
создании рекламных сообщений значимым и единственно важным является 
обобщенный потребитель. В этой связи следует проводить:  

1) мониторинг рекламируемых продуктов и их потенциальных 
потребителей; 

2) проводить анализ моделей поведения (демонстративного, 
функционального, компенсаторного, гедонистического, когнитивного) и 
ассортимента продуктов, которые в рамках этих моделей поведения 
предлагает реклама;  

3) отслеживать соотношение индикаторов моделей потребления и 
продуктов, которые предлагаются;  

4) варьировать модели поведения потребителей в разных рекламных 
сообщениях и с разными продуктами для создания эффекта новизны при 
презентации продукта. Примером варьирования моделей поведения 
потребителей с разными продуктами выступает уже апробированный на 
сегодняшний день вариант объединения функциональной и гедонистической 
модели потребления. Их сочетание успешно используется специалистами в 
создании рекламных сообщений. 

В статье впервые проанализирована зависимость индикаторов 
продукта, стимулирующих определенную модель поведения, продукта, 
потребности, так как именно эта триада служит механизмом управления 
поведения потребителей. Разнообразные триады составляют основу 
сценария, в котором предлагаются определенные актёры, роли, 
стимулируются определенные потребности, что и составляет социальную 
драматургию рекламы. Идеи сценариев берутся из повседневности. Чем шире 
потребительская аудитория, тем шире диапазон тем для сценариев рекламы, 
а значит – и причин для управления потребительским поведением. 
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Агарков О.А. 
 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНҐУ 

 
У статті соціальна реклама розглядається як один з напрямів 

реалізації соціально-державного маркетинґу в контексті основних її видів 
та функцій. 

 Ключові слова: соціально-державний маркетинґ, соціальна реклама, 
державна реклама. 

В статье социальная реклама рассматривается як одно из 
направлений реализации социально-государственного маркетинга в 
контексте основных её видов и функций. 

Ключевые слова: социально-государственный маркетинг, социальная 
реклама, государственная реклама. 

In this article social advertising is analyzed as one of directions of 
realization of social-state marketing in the context of its forms and functions.  

Key-words: social-state marketing, social advertising, state advertising.   
 
Соціально-економічні процеси в українському суспільстві сьогодні 

досить складні і суперечливі. Рішення, які приймаються державними 
органами без об'єктивної і достовірної інформації, широкого обговорення й 
консультацій, у суспільстві часто викликають значний резонанс і 
нерозуміння окремих соціальних груп. Актуальність цих проблем зростає, 
оскільки прорахунки в державному управлінні значною мірою пов'язані, на 
думку В.В. Цвєткової, з тим, що владні структури в багатьох випадках діють 
емпірично, вельми нераціональним способом проб і помилок, не враховують 
інтересів багатьох соціальних груп населення [4, с. 13]. 

Тому, на наш погляд, підвищити ефективність державного управління 
без активного використання маркетинґу досить проблематично, а складність 
ринкових процесів й активне втручання в них держави потребують сьогодні 
виділення в системі маркетинґу такого його різновиду, як соціально-
державний маркетинґ.  
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Удосконалення державного управління повинно передбачати 
використання соціально-державного маркетинґу як важливого засобу 
поступального розвитку всієї соціально-економічної системи й окремих її 
підсистем, забезпечення її збалансованого розвитку та формування 
оптимальних макроекономічних пропорцій між її елементами.  

Соціально-державний маркетинґ має певні особливості, оскільки 
суб’єкти соціально-державного маркетинґу не завжди безпосередньо 
задовольняють ці потреби, а лише опосередковано сприяють цьому. 
Порівняно з завданнями, які вирішує маркетинґ на рівні окремого 
підприємства, цілі соціально-державного маркетинґу набагато масштабніші й 
більш складні. Так, якщо на підприємстві маркетинґ забезпечує просування 
вузького асортименту товарів, то на рівні суспільства й держави він 
багатовекторний. Це вимагає комплексного й збалансованого підходу до 
задоволення потреб споживачів на основі формування та розвитку 
відповідних логістичних систем як на рівні окремих регіонів і в розрізі 
продуктових підкомплексів, так і на рівні суспільста та держави. 

Соціально-державний маркетинг автор розуміє як технологію 
управлінської діяльності соціальних агентів, що спрямована на задоволення 
потреб та узгодження інтересів різних прошарків суспільства за допомогою 
обміну. Соціально-державний маркетинґ спрямований на забезпечення 
ефективного надання якісних соціальних товарів / послуг у просторово-
часовому континуумі відповідній аудиторії. Він виступає як соціальна 
технологія прогнозування соціально значущих проблем, регулювання 
соціального та державного ринку, функціонування на ньому різноманітних 
соціальних продуктів, його ефективність залежить від наявності необхідних 
комунікацій [1, с. 70-74]. 

Основною причиною використання соціально-державного маркетинґу 
є, в першу чергу, максимальне задоволення потреб громадян (матеріальних і 
духовних) залежно від їх пріоритетності й важливості.  

Друга причина, яка потребує активного використання соціально-
державного маркетинґу, полягає в необхідності активного впливу на 
споживачів. Аналіз структури споживання населення України показує, що ні 
кількісно, ні якісно вона не відповідає науково обґрунтованим нормам. 
Контроль над якістю і безпекою продукції, реґламентація відповідних 
параметрів, котрі відповідають міжнародним стандартам, боротьба з 
фальсифікованою продукцією й інформування населення про факти – це 
також повинно стати одним із завдань соціально-державного маркетинґу. З 
одного боку, суспільство та держава повинна впливати на формування 
правильної споживчої поведінки громадян, а з іншої – стимулювати 
виробників на задоволення раціонального попиту за допомогою комплексу 
державних маркетинґових заходів і інструментів. Це означає, що соціально-
державний маркетинґ має бути орієнтований на добробут людей – головний 
критерій діяльності держави, розвитку економіки і демократії. Для успішного 
практичного вирішення складних державних завдань необхідно ефективно 
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використовувати досягнення різних галузей знань. Серед них особливе місце 
посідає саме соціально-державний маркетинґ. 

Основними завданнями соціально-державного маркетинґу в тісній 
взаємодії з іншими науковими дисциплінами є: виявлення потреб суб'єктів 
ринкових стосунків, аналіз ситуації на ринку й тенденцій його розвитку, 
забезпечення просування товарів і послуг до споживача, організація їх 
обміну для задоволення цих потреб. Це витікає з широкого розуміння 
сутності маркетинґу (соціально-державного маркетинґу) як «соціально-
управлінського процесу, за допомогою якого індивідууми або групи людей 
шляхом виробництва продуктів і їх обміну отримують те, чого вони 
потребують» [2]. При цьому соціально-державний маркетинґ має тісно 
взаємодіяти з науками, що вивчають ринковіх відносини. 

Ефективність функціонування соціально-державного маркетинґу 
багато в чому буде залежати від оптимального впровадження в систему 
promotion маркетинґової формули 4P (від англ. product, price, place, 
promotion). У цьому зв’язку нас цікавить соціальна реклама як одна з 
багатьох форм маркетинґових комунікацій та один з найважливіших 
напрямів реалізації соціально-державного маркетинґу. У цьому дослідженні 
соціальна реклама розуміється як форма втілення основної ідеї, спосіб 
стимулювання конкретних дій, засіб інформування, спонукання, зворотнього 
зв’язку [3, с.650].  

Проблемами розробки методології та технологій соціального 
маркетинґу, впровадження його принципів і методів у практику розбудови 
соціальної сфери української держави займаються Д. Акімов, Б. Братанич, 
С. Ромат. 

У працях таких авторів, як С. Андреєв, Б. Голодець, В. Гордин, 
Є. Горяєва, С. Захарова, Ф. Котлер, В. Мелиховский, А. Решетников, Л. 
Роберто, Є. Смирнова, К. Фокс, О. Холмз,  О. Шекова досліджується сутність 
та роль соціального маркетинґу.  

Дослідженням соціальної реклами в загальному вигляді займалися 
У. Уеллс, Дж. Бернет, С. Моріарті, К. Бове, У. Аренс і Д. Огилві,  але 
питанню аналізу соціальної реклами як напрямку реалізації соціально-
державного маркетинґу в науковій літературі практично уваги не 
приділялося. Тому визначення специфіки соціальної реклами як напряму 
соціально-державного маркетинґу й буде метою цього дослідження. 

Соціальної реклама як один  з напрямів соціально-державного 
маркетинґу може бути розкрита через її основні види, функції. Це 
становитиме завдання  статті.  

Зарубіжні й вітчизняні вчені виділяють чотири види соціальної 
реклами  некомерційна, суспільна, державна і власне соціальна. Такий поділ 
соціальної – реклами характеризує системний характер механізму 
функціонування соціально-державного маркетинґу. Це означає, що механізм 
соціально-державного маркетинґу є впорядкованою сукупністю елементів 
(суб’єктів, об’єктів), взаємозалежних між собою, таких, які утворюють певну 
цілісну єдність. Він спрямований на узгодження інтересів між суб’єктами 
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соціально-державного маркетинґу (некомерційними, громадськими 
організаціями, бізнесом, державою) та суб’єктами й об’єктами соціально-
державного маркетинґу. 

Некомерційна реклама – реклама, що спонсорується некомерційними 
інститутами (або в їх інтересах) і що має на меті стимулювання 
пожертвувань, заклик голосувати на чию-небудь користь або звернути увагу 
до справ суспільства. Некомерційні та громадські організації є одними з 
перших і постійних замовників соціальної реклами.  Соціальна реклама є 
основним інструментом роботи з громадською думкою, що є у 
розпорядженні некомерційних організацій. Соціальна реклама необхідна 
третьому сектору для супроводження основної діяльності, створення іміджу, 
просування продуктів і послуг, які він пропонує (продуктом у такому 
випадку є інтелектуальний товар, необхідний для розвитку третього сектора, 
– конференції, семінари, тренінґи, а також основні ідеї та гасла цих 
організацій). Третій сектор давно й цілеспрямовано звертається до соціальної 
реклами. Багато некомерційних організацій, місією яких є вирішення 
конкретних соціальних проблем, зацікавлені у використанні можливостей 
соціальної реклами. Ефективність ринку соціальної реклами є важливим 
показником працездатності некомерційного сектора в цілому. 

Соціальна реклама передає повідомлення, що пропагує яке-небудь 
позитивне явище. Професіонали створюють її безкоштовно (коректно 
говорити про етичну позицію відмови від прибутку), місце і час в ЗМІ також 
надаються на некомерційній основі. У суспільному ж секторі можна виділити 
ще один вид замовника, що також активізувався останнім часом, – 
професійні об'єднання і спілки. 

Наступний рекламодавець – це бізнес, комерційні організації. Сьогодні 
особлива увага приділяється соціальній відповідальності бізнесу. Для 
багатьох бізнес-структур соціальні програми все частіше стають 
обов'язковою складовою річного бюджету. 

Наступний термін виведений з практики і є одним з найважливіших 
видів соціальної реклами – державна реклама. Державна реклама – напрям у 
рекламній діяльності, центральним об’єктом рекламування якого є сама 
держава, атрибути державної влади, населення, сфери діяльності (економіка, 
наука, культура), історичне минуле,  міста та регіони, природні багатства. 
Державна реклама – це реклама державних інститутів (армія, податкова 
міліція тощо) і просування їх інтересів. Перш за все, соціальна реклама 
необхідна державі, яка таким чином ілюструє, роз'яснює аудиторії свої 
програми та розставляє акценти на тому, що проводиться в державній 
політиці. 

Мета державної  реклами може кардинально змінюватись і в зовнішній, 
і у внутрішній рекламі, явно або опосередковано  виражаючи як інтереси 
керівної групи, так і політичних лідерів опозиції. 

Держава є найбільш важливим гравцем на полі соціальної реклами. 
Вона встановлює правила – закони, що регулюють соціальну рекламу від 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 292 

моменту створення до просування її в суспільство. У різних країнах вплив 
держави на соціальну рекламу має неоднаковий об'сяг. Держава може 
виступати також як замовник соціальної реклами, оскільки саме на неї 
покладений обов'язок піклуватися про громадян, а отже, і поширювати 
соціально значущу інформацію. 

І, нарешті, четвертий вид, який ми вважаємо найбільш відповідним 
реаліям нашої країни –  це власне соціальна реклама.  

Соціальна реклама – вид комунікації, орієнтований на привертання 
уваги до найактуальніших проблем суспільства і його етичних цінностей, 
орієнтований на актуалізацію проблем суспільства. Призначення її – 
гуманізація суспільства і формування його етичних цінностей. Місія 
соціальної реклами – зміна поведінкових моделей у суспільстві. 

Деякі аналітики виділяють два рівні соціальної реклами: 
1. Реклама, покликана впроваджувати або закріплювати конкретні 

правила та норми (що пов'язано з набором певних дій). 
2. Реклама, що створює «образ світу», покликана легітимізувати вже 

наявні або лише пропоновані моральні й поведінкові норми. 
Вітчизняна соціальна реклама досі більш «інструментальна»: вона 

описує дію, яку необхідно виконати. 
Виходячи з вищезазначеної специфіки соціальної реклами як одного з 

напрямів соціально-державного маркетинґу, можна виділити наступні 
функції соціальної реклами:  

– формування громадської думки; 
– привертання уваги до актуальних проблем суспільного життя; 
– стимулювання дій  для вирішення цих проблем; 
– формування позитивного ставлення до державних структур; 
– демонстрація соціальної відповідальності бізнесу; 
– закріплення соціально значущих інститутів громадянського 

суспільства; 
– формування нових типів суспільних відносин; 
– зміна поведінкової моделі суспільства. 
Функціональність соціальної раклами як одного з напрямів соціально-

державного маркетинґу  залежить від вирішення основної проблеми, 
характерної для української соціальної реклами, а саме: підвищення її 
ефективності. Таким чином, слід виділити низку заходів, які, на нашу думку, 
необхідні для становлення соціальних рекламних комунікацій як 
самостійного інституту. 

1. Створення якісної нормативно-правової бази. 
2. Внесення змін до податкового законодавства, що передбачає 

віднесення витрат рекламодавців під час створення і розміщення соціальної 
реклами на собівартість їх основної продукції, що дозволить залучити 
рекламодавців соціальної реклами, для яких сьогодні ці витрати невигідні, 
оскільки виробляються з чистого прибутку. 

3. Створення регулівного органу, що відповідає за розподіл засобів, які 
виділяються на соціальну і державну рекламу різними міністерствами і 
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відомствами, а також здійснює співпрацю (розміщення замовлень, 
проведення спільних досліджень) з провідними рекламними агентствами 
України. 

4. Організація при державних і громадських організаціях діяльності 
прес-служб (у тому числі й у регіональних підрозділах), які могли б 
ефективно співпрацювати як з органом, що регулює соціальну і державну 
рекламу, так і безпосередньо з рекламними агентствами.  

5. Надалі визначення змісту майбутніх рекламних кампаній повинне 
ґрунтуватися на проведенні й усебічному вивченні громадської думки для 
виявлення найбільш значущих соціальних проблем.  

Послідовне проведення вищеописаних заходів з часом приведе до 
становлення прозорого ринку соціальних рекламних комунікацій, дозволить 
створювати ефективні, реально дієві соціальні рекламні кампанії. 

Визначений у дослідженні поділ соціальної реклами на некомерційну, 
суспільну, державну та власне соціальну характеризує системний характер 
механізму функціонування соціально-державного маркетинґу. Це означає, що 
механізм соціально-державного маркетинґу є впорядкованою сукупністю 
елементів (суб’єктів, об’єктів), які взаємозалежать  й утворють певну цілісну 
єдність. Він спрямований на узгодження інтересів між суб’єктами соціально-
державного маркетинґу (некомерційними, громадськими організаціями, 
бізнесом, державою) та суб’єктами і об’єктами соціально-державного 
маркетинґу. 

Виходячи зі  специфіки соціальної реклами як одного з напрямів 
соціально-державного маркетинґу, виділені наступні функції соціальної 
реклами:  формування громадської думки, привертання уваги до актуальних 
проблем суспільного життя, стимулювання дій  щодо їх вирішення,  
формування позитивного ставлення до державних структур, демонстрація 
соціальної відповідальності бізнесу,  закріплення соціально значущих 
інститутів громадянського суспільства,  формування нових типів суспільних 
відносин, зміна поведінкової моделі суспільства. 

Надалі перспективно досліджувати соціальну роботу, соціальну 
інфраструктуру як напрями реалізації соціально-державного маркетинґу.   
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ЦІННІСНА СПЕЦИФІКА СЛОГАНІВ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

 
 Виявлено ціннісну специфіку слоганів комерційної реклами.  

Проаналізовано роль слоганів комерційної реклами в трансляції цінностей. 
Визначено  сучасні тенденції у продукуванні ціннісних настанов рекламних 
слоганів.  

Ключові слова: рекламний слоган, комерційна реклама, цінності, 
трансформація цінностей. 

Выявлена ценностная специфика слоганов коммерческой рекламы.  
Проанализирована роль слоганов коммерческой рекламы в трансляции 
ценностей. Определены  современные тенденции в продуцировании 
ценностных установок рекламных слоганов.  

Ключевые слова: рекламный слоган, коммерческая реклама, ценности, 
трансформация ценностей. 

The valued specific of commercial advertising slogans  is found out.  The 
role of commercial advertising slogans in the values translation has been described. 
Contemporary  tendencies in produсing   valued options of  advertising slogans 
has been defined. 

Keywords:  advertising slogan, commercial advertising, values, values 
transformation.  

 
Реклама є феноменом сьогодення. З одного боку, акумулюючи досвід 

суспільства, вона віддзеркалює соціальні, економічні,  політичні, духовні, 
ідеологічні процеси і відносини, з іншого, - формує стратегії розвитку усіх 
цих процесів. Рекламна діяльність активно включається у формування нового 
інформаційного простору, формує соціальні потреби широких верств 
населення, і на цьому тлі дедалі чіткіше спостерігається глобалізація 
рекламних технологій у процесах креативного засвоєння світу, споживання 
культурних цінностей та формування соціокультурних змістів соціуму 
[2,с.2].   

Ціннісні феномени рекламної комунікації висвітлено у працях Р. Барта, 
Ж. Бодрийяра, А.М. Баранова, П.Б. Паршина, Ю.К. Пирогової, Л.М. 
Федотової, В.В. Ученової, В.І. Карасика, В.В. Красних, О.І. Шейгал. Окремі 
питання, пов’язані із оцінкою можливостей впливу рекламних текстів на 
узагальненого споживача, визначенням емоцій, потреб, мотивів 
діяльності, цінностей, якими користується сучасна реклама, розглянуто 
в роботах Н.М.Лисиці [3]. Соціологічний аналіз поведінки споживача в 
умовах становлення та розвитку рекламного простору представлений в 
дисертаційному дослідженні О.І.Щерби [5].  Проблеми реклами як засобу 
формування сучасного способу життя міського населення України 
досліджуються в роботах Н.С.Удріс [4].  Ціннісні структури сучасного 
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рекламного дискурсу в лінгвістичному вимірі аналізуються в дисертації 
Т.В.Гулак [2].  

Як бачимо, реклама в контексті проблем соціоморального регулювання 
життєдіяльності людей, сучасної масової культури та суспільної свідомості 
продовжує привертати увагу науковців. Між тим суттєво недостатніми є 
дослідженя, спрямовані на вивчення рекламного тексту, зокрема, рекламного 
слогана (РС) в аксыологычному вимірі. Як справедливо зазначає Т.В.Гулак, 
актуальність дослідження ціннісних аспектів реклами зумовлено звертанням 
до проблеми Суб’єкта. Суб’єкт комунікації виявляє себе в першу чергу в 
системі ціннісних орієнтацій, які структурують соціальну картину світу. 
Виявлення ціннісної картини світу, що її продукує сучасний рекламний 
дискурс, дозволяє уявити узагальнений образ носія культурно-мовних 
цінностей і комунікативно-діяльнісних настанов Суб’єкта масової свідомості 
[2, с.1] 

Мета статті: виявити та проаналізувати ціннісну специфіку слоганів 
комерційної реклами, визначити тенденції продукування ціннісних настанов, 
їх роль в трансляції цінностей.  

Фактологічним матеріалом дослідження стали З00 російськомовних 
та україномовних слоганів комерційної  реклами, актуалізовані у  медійному 
просторі України  кінця XX - початку XXI ст. 

Сучасна реклама, по-перше, сприяє формуванню оціночного 
сприйняття моральних нормативів і надає можливості вибору, оцінки, 
прийняття чи неприйняття духовних цінностей, готової практичної моделі. 
По-друге, реклама актуалізує прагнення знайти допустиму морально-
нормативну модель поведінки, яка відповідає встановленим нормам і 
правилам окремої культури [1]. 

Сучасна реклама, в тому числі комерційна,  у тій чи іншій мірі 
транслює майже увесь спектр цінностей. Це вітальні цінності: життя, 
здоров'я, безпека, добробут, сила, витривалість, якість життя, природне 
середовище (екологічні цінності) тощо.  Напр.: Сокі «Rich» - Життя гарна 
РІЧ  - як не крути ; Орбіт - В здорових яснах – здорові зуби; Коктебель - 
гарантовано янголами, захищено людьми! 

Соціальні: соціальний стан, статус, успіх, сім'я, патріотизм, впевненість 
в майбутньому, працьовитість, багатство, праця, професія, терпимість, 
дисципліна, заповзятливість, схильність до ризику, соціальна рівність, 
гендерна рівність, здібність до досягнень, особиста незалежність, активна 
участь в житті суспільства, соціальні орієнтації тощо. Напр.: L’Ôreal Paris - 
Адже Ви цього варті; Frapin – самодостатність; ЕТОЛ-Україна – смак 
вашого успіху; Panasonic Taughbook – Майбутнє в ваших руках; Рошен - Я їду 
додому; Чай “Принцесса Нури”- Согласие в вашем доме; Оболонь – пиво 
твоєї Батьківщині; Марс - Відкрий нові гризонти! 

Моральні: добро, благо, любов, дружба, обов’язок, гідність, чесність, 
вірність, взаємодопомога, справедливість, пошана до людей тощо. Напр.: 
Славутич  - все буде добре! "САД"  - Мы желаем счастья вам!; McDonalds - 
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Я це люблю; Рогань – все заради друга! Master Card - Є речі, які не можна 
купити. Для всього іншого існує  Master Card.  

Політичні цінності (свобода слова, цивільні свободи, державність, 
законність, порядок, конституція тощо) здебільшого транслює політична 
реклама. Вони не є притаманними комерційній рекламі, але все ж таки 
спостерігаються в тому чи іншому метафорізованному і/або 
трансформованному вигляді.  Напр.: Шустов Преміум – традиційна свобода 
вибору; Nemiroff  - ти обрав, світ підтримав; Nemiroff  - За неМИРофф во 
всем мире! 

Релігійні цінності (Бог, закон Божій, віра, порятунок, благодать, 
ритуал, Священне Писання, церква) комерційна реклама також практично не 
транслює. У медійному просторі функціонують поодинокі приклади РС, які 
надають біблійні настанови, наприклад, Palaroid - Живи теперішнім, або РС, 
які мають прецедентну біблійну праоснову, наприклад: Кензо - І Кензо 
створив людину; Олімп - боги серед нас. 

Сегментація цільової аудиторії детермінує спрямованість ціннісних 
структур рекламного слогана.  Якщо продукт реклами спрямований на 
масову аудиторію споживачів, то РС переважно апелює до загальнолюдських 
цінностей: „життя” - LG „Life’s good”; „любов” - Котнар – виноградний 
нектар кохання; „добро” - Русское радио - Все будет хорошо!; „свобода” - 
Шустов Преміум  – традиційна свобода вибору!; „дружба” - Рогань – 
дружба як вона є! тощо. Якщо продукт реклами передбачає певне коло 
споживачів, РС продукує  групові цінності: Арсенал – пиво справжніх 
чоловіків ; Tide Super Plus для супермам. Якщо підкреслюється особистісний 
вибір споживача, РС формує індивідуальні цінності: Вlue seduction - Be sexy. 
Be yourself; Policе -  Be Younique тощо.  

Слоганам комерційної реклами притаманні наступні ознаки: змістовні - 
філософська спрямованість (Коктебель - «Світом  править кохання»),  
дидактичність (Palaroid - живи теперішнім), істинність (Карат – чиста 
правда); формальні - лаконічність, завершеність, структурованість (UMC – 
час твій!); функціональні - автосемантичність, відтворюваність, поширена 
уживаність (Баунті – райська насолода). Маючи узуально-поведінковий 
статус,  слогани комерційної реклами ілюструють ті чи інші аксіоми 
поведінки (аксіоми взаємодії, життєзабезпечення, спілкування, 
відповідальності, управління, безпеки, розсудливості тощо). Наприклад: 
Garnier - «Подбай про себе»! Toyota -  Управляй мечтой! EA Games - Бросай 
вызов всему! Konica - Тримай руку на пульсі! Марс - Відкрий нові гризонти! 

Аналіз фактологічного матеріалу демонструє тенденції ціннісного 
дуалізму сучасної комерційної реклами: з одного боку, вона розповсюджує 
цінності, формуючи адекватну ціннісну картину світу споживача, його 
позитивну соціальну поведінку, з іншого – провокує редукцію, нівелювання, 
профанацію цінностей.  

Так, акцентація здоров’я в рекламному слогані Vichy - Здоров’я 
важливе. Почніть зі шкіри! виглядає цілком природньо і надає слогану 
соціально позитивне забарвлення. Цінності сучасного життя - енергійність. 
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соціальну активність, мобільність - презентують рекламні імперативи: 
«Зроби на Тюнс більше» («Тюнс»),  "Держись на плаву" ("база 
культтоварів"),   "Бросай вызов всему" (EA Games). До рекламних слоганів, 
що мають соціально позитивну спрямованість, можемо віднести  слоган 
компанії  Garnier - Подбай про себе (крем для обличчя Ультра-ліфтинг від 
Garnier). Він, по-перше, викликає позитивні відчуття, ніби  компанія-
виробник піклується про кожного покупця, як про себе, тобто цінною є 
кожна особистість. По-друге, рекламний слоган викликає відчуття здатності 
співчувати та впевненість у собі. Цей слоган спонукає споживача піклуватись 
про себе та приділяти собі більш пильну увагу. 

Також до рекламних слоганів соціально позитивної спрямованості 
належить і слоган Venus - Відчуй себе богинею! Цей рекламний слоган 
яскраво демонструє соціально позитивну спрямованість, оскільки перш за все 
викликає відчуття впевненості у собі як індивідуальну цінність. Саме 
поєднання слів «себе» і «богинею» сприяє перенесенню якості, зазначеної у 
рекламі, на споживача реклами („Я”= „Богиня”) та викликає відчуття 
оптимізму. 

Прикладом соціально позитивної реклами є реклама корму для собак 
Pedigree. У цій рекламі позитивним є все: зображення, текст, заголовок та 
слоган. Позитивні емоції завжди викликають тварини, особливо маленькі 
собаки. Щодо рекламного слогана  «Світ належить собакам», то він дещо 
перебільшений, що є однією з ознак негативної реклами, проте реклама надає 
відчуття дружелюбності, здатності співчувати, щирості. Згідно з людською 
природою, людина може бути байдужою до інших людей, проте, до тварин 
абсолютної байдужості майже не буває. Отже, продукується небайдужість як 
цінність. 

До індивідуальних цінностей апелює рекламний імператив Policе - Be 
YOUNIQUE (сонячні окуляри). «Будь унікальним» - це викликає впевненість 
у собі та активність, яку надає поєднання словосполучень: «Будь собою» та 
«Будь унікальним» (адже слово «унікальний» англійською мовою поєднує два 
слова в одному). Слоган спрямований на те, щоб споживач реклами повірив у 
те, що кожна людина має в собі щось унікальне. До тих же відчуттів закликає 
й інший слоган у рекламі туалетної води : Blue seduction - Будь сексуальним. 
Будь собою! Він має викликати відчуття впевненості у собі, адже для того, 
щоб бути сексуальним, не потрібно нічого робити - варто лише бути собою.  

Слоган Товариства захисту прав споживачів: Продавець – найкращий 
друг покупця спонукає до відчуття захищеності з боку держави, а не 
товаровиробника, формує позитивне ставлення до власне організації, 
впевненість у собі, внутрішній спокій, оптимізм, виконання обіцянок, 
надійність, готовність до співпраці. Групові цінності продукує слоган 
прального порошку Tide «Tide Super Plus для супермам». Цей рекламний 
слоган покликаний не тільки змусити пересічну жінку скористатись саме 
цією продукцією, а й наголошує на головній цінності для жінки – 
материнстві.  
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Слоган Nike: «Just do it» - «Просто зроби це» спонукає до дії, викликає 
у споживача реклами впевненість у собі, відчуття оптимізму та змушує 
повірити у свої сили.  Для кожної людини «це» є певною цінністю, і кожна 
людина розуміє під цим словом щось своє, те,  що вона за якихось причин не 
наважувалась зробити.     

Рекламний слоган фірми побутової техніки Electrolux «Thinking of you» 
- «Думаючи про Вас» перш за все викликає відчуття надійності, оскільки чи 
не в перше у такі часи хтось вирішив думати не тільки про себе, а й про 
інших. Цей рекламний слоган випромінює готовність до співпраці та 
внутрішній спокій. У людини підсвідомо виникає бажання поділитись своїми 
проблемами, а власне слоган компанії Electrolux викликає впевненість в 
тому, що про споживача піклуватимуться інші люди, вони вирішать усі 
проблеми, допоможуть. 

Іншим прикладом рекламного слогана, що має соціально позитивну 
спрямованість є рекламний слоган радіостанції «Русское радио» «Все будет 
хорошо» - «Все буде добре». Цей рекламний слоган просто випромінює 
оптимізм, впевненість у майбутньому, надійність, виконання обіцянок, 
дружелюбність, впевненість у собі та внутрішній спокій.  

Життя як головну цінність транслює фірма-виробник побутової техніки 
LG  - Life’s good.  Слоган викликає у споживача реклами відчуття позитиву, 
оптимізму, внутрішнього спокою та впевненості у майбутньому. Це може, 
безумовно, сприяти підвищенню попиту на товар, що рекламується. 

Іншим прикладом соціально позитивної спрямованості рекламних 
слоганів, що мають ціннісні домінанти, є рекламний слоган мережі 
ресторанів швидкого харчування McDonalds - Я це люблю». Речення «Я це 
люблю» перш за все стверджувальне, що вже є позитивним моментом. 
Акцентація любові додає відчуття теплоти та щиросердністі.  

   Слогани комерційної реклами завдяки позитивним, соціально 
адекватним ціннісним орієнтаціям відіграють не тільки важливу роль у 
створенні рекламного образу та ефективності реклами в цілому, а й сприяють 
можливості споживача побудувати адекватну ціннісну картину світу.  

Поряд із цим у сучасній комерційній рекламі наявні негативні 
тенденції трансформації цінностей. Підміну ціннісних настанов 
спостерігаємо в рекламних слоганах пива, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів. В рекламі пива «Рогань» образ доброї компанії і образ пива 
практично поєднані, а пиво як напій і дружба як цінність ототожнюються. В 
рекламі «Bagrationi» бачимо келих вина і привабливу жінку, але саме образ 
жінки допомагає створити в підсвідомості адресата потрібні асоціації, 
начебто випивши келих вина, можна відчути ейфорію закоханості. За 
формулою „цінність=товар” утворені слогани: Корона –смак справжніх 
почуттів; Корона – смак бажання; Кофе “Эспрессо”- Вкус нашей любви; У 
настоящей любви сливочный вкус сыра “Ламбер” тощо. Отже, РС такого 
типу спричиняють профанацію ціннісних домінант.  

На тлі невеликої частки РС, які апелюють до ціннісного концепту 
„життя”, формуючи сенс духовно-моральних життєвих орієнтацій, як, 
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наприклад, Змінимо життя на краще! – Philips, значну кількість РС   
складають нові аксіологічні настанови.     Так, відсутня аксіома соціальної 
поведінки „ist modus in rebus”. Пор.: Life– можливо все! Pepsi - Бери от 
жизни все; Чернігівське - Живи на повну! Слогани комерційної реклами 
знижують поріг соціальної чутливості, надаючи настанову соціальної 
індиферентністі: АЙС - Не переймАЙСя! Fosters – живи легко! 
Спостерігаємо профанацію цінності праці – рекламні слогани продукують 
можливість отримання „легких”, „швидких”  грошей. Напр.: Дельта банк – 
швидкі гроші тут і зараз! Славутич  - все буде добре!(рекламний ролик, в 
якому завдяки акції люди з дивовижною легкістю «заробляють» - знаходять 
гроші під кришечками). Національно-культурні цінності комерційної реклами 
відтворені здебільшого у концептуальних креативних рішеннях рекламного 
образу. Напр., „родина” в рекламі сиру „Президент”, „українська щирість, 
хлібосольність” – в рекламі „Мезім”. У слоганах комерційної реклами 
національно-культурні цінності практично не репрезентовані (Улюблена – 
козаку до смаку! Скуштуй Улюблену - відчуй себе козаком! Козацька рада – 
приймаємо заради згоди!). Певне нівелювання патріотичних цінностей 
спостерігаємо в слогані «Оболонь – пиво твоєї Батьківщині!». Силует 
пляшки на фоні типових українських ландшафтів виглядає як новий 
національний символ у ряді тризуба, української хати, елементів 
традиційного українського костюму тощо. Такі аксіологічні настанови 
впливають на створення або зміну соціальної та національно-культурної 
картини світу, 

Сучасний рекламний дискурс демонструє різне ставлення до ціннісних 
нормативів. З одного боку, слоган комерційної реклами сприяє формуванню 
оціночного сприйняття моральних нормативів і надає можливості вибору, 
оцінки, акумуляції та продукування духовних цінностей. З іншого боку, 
нестійкість аксіологічної складової комерційної реклами і, як наслідок, 
трансформовані ціннісно-етичні нормативи масової свідомості, що транслює 
слоган комерційної реклами, провокують новий вектор в системі 
соціоморального регулювання життєдіяльності людей,  виникнення нової 
етики соціальної поведінки.  

Перспективами подальших досліджень є порівняльний аналіз 
ціннісної специфіки сучасних україно-, російськомовних слоганів 
комерційної реклами та сучасних англомовних слоганів західної комерційної 
реклами.  
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СПЕЦИФІКА СОЦІОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
У статті аналізуються соціолого орієнтовані теорії, що 

використовуються у практичній соціальній роботі. Основну увагу 
зосереджено на характеристиці позитивних та негативних ознак цих 
теорій. 

Ключові слова: соціолого орієнтовані теорії, системна теорія, 
екологічна теорія, соціально-радикальна теорія, марксистська теорія, 
рольова теорія. 

В статье анализируются социолого ориентированные теории, 
которые используются в практической социальной работе. Основное 
внимание сосредоточено на характеристике позитивных и негативных 
признаков этих теорий. 

Ключевые слова: социолого ориентированные теории, системная 
теория, экологическая теория, социально-радикальная теория, 
марксистская теория, ролевая теория. 

The sociological aligned theories which are used in practical social work 
are analyzed in the article. Basic attention is concentrated on description positive 
and negative signs of these theories. 

Key-words: the sotsiologo oriented theories, system theory, ecological 
theory, social-radical theory, marxist theory, role theory. 

 
Соціальна робота покликана допомагати людям, які опинились у 

скрутному становищі. У кожному окремому випадку немає готових 
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відповідей, які засоби допомоги треба використовувати. Для практичної 
соціальної роботи дуже важливо теоретично пояснити природу соціальних 
проблем і шляхи їх вирішення. Процес соціальної роботи є складним і 
потребує різнопланових знань. Сучасна соціальна робота поєднує 
різноманітні наукові школи, моделі практики, серед яких особливе місце 
займають соціологічні моделі соціальної роботи. 

Соціальний працівник у своїй діяльності спирається на знання, 
рекомендації, що розробляються в рамках соціології управління. Остання є 
підґрунтям розвитку моделей соціальної роботи. Впливом соціології на 
соціальну роботу пояснюється й існування різних соціолого орієнтованих 
теорій і технологій організації допомоги соціальним прошаркам населення, 
що її потребують [1].  

Більшість дослідників: В. Курбатов [2], Є. Холостова [3], 
М. Лукашевич, І. Мигович [4], І. Богданова [5] та ін. виділяють чотири 
моделі, які ґрунтуються на системній, екологічній, соціально-радикальній і 
марксистській соціологічних теоріях. Н. Кабаченко [6] виділяє такі 
соціологічні теорії в соціальній роботі: системна, екологічна, соціально-
радикальна і рольова. 

Основною метою нашої статті є аналіз соціологічних моделей 
соціальної роботи та виявлення негативних та позитивних ознак. 

Системна теорія. Головна ідея системного підходу полягає в тому, що 
нормальне життя будь-якої людини залежить від систем соціуму. Теорія 
систем дає змогу масштабно побачити соціальну роботу у різних вимірах. 
Кожна система має свій рівень взаємодії та потенціалу. Мікрорівень – це 
сім’я, друзі, сусіди, колеги тощо. Макрорівень – це соціальні інститути, 
громада. 

Теорію систем запропонував Л. Берталанфі, яку застосували у практиці 
соціальної роботи американські фахівці Г. Голдстейн, Е. Пінкус і Е. Мінахен 
[7]. За допомогою системної теорії соціальний працівник виявляє фактори 
оточення клієнта, фіксує наявність взаємодії та вплив на клієнта інших людей 
або соціальних інститутів. У цьому випадку соціальний працівник разом з 
клієнтом знаходить різні засоби досягнення поставленої мети, уникнення тих 
негативних явищ, які можуть ускладнити ситуацію. 

Основними недоліками цієї моделі є: абстрактність основних положень; 
взаємодія з багатьма організаціями; обмеженість повноважень соціальних 
працівників; необхідність витрачати багато часу та зусиль для зміни ситуації. 

Позитивні сторони системної моделі: координація надання послуг 
різними соціальними службами; можливість виявлення комплексу причин 
виникнення проблеми клієнта; системне планування та надання соціальної 
допомоги; максимальне використання потенціалу груп, громади та інших 
соціальних інститутів; можливість розв’язання кількох проблем клієнта 
одночасно. Системна модель дуже ефективна у роботі з сім’ями, із групами 
ризику, а також для розробки концепцій соціального захисту. 
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Екологічна теорія. Під час роботи з клієнтом, здійснюючи будь-яку 
діяльність (наприклад, втручання у кризову ситуацію), необхідно зважати на 
вплив середовища. При цьому люди змінюють оточення, оточення змінює 
людей, тобто відбувається взаємне пристосування. Саме ці питання і 
розглядає соціально-екологічна теорія. 

Екологічна модель у своїй основі спирається на системний підхід, що 
дає можливість зрозуміти, яким чином впливає на життєдіяльність людини її 
взаємодія з соціумом. У практичній роботі в рамках екологічної моделі 
використовуються наступні концепції:  

1. Концепція життєвого стресу (“+” або “–” співвідношення “людина-
навколишнє середовище”). 

2. Концепція протистояння (проблеми соціальної адаптації). 
3. Концепція ніші та ареалу (соціальні умови існування людини у 

громаді). 
4. Концепція родинності ( родинність як підтримувальна система). 
5. Концепція навичок, самовдосконалення і самоповаги (формування 

навичок для розвитку людини). 
Ці підходи розглядалися К. Джерменом, А  Гіттерманом в 

американській енциклопедії соціальної роботи: метод сімейного центру 
(робота з сім’ями, що спирається на вивчення оточення); метод навичок 
(відпрацювання моделей ефективних взаємодій з оточенням); метод життєвої 
моделі (поєднання політики з допомогою окремим індивідам) [7]. 

Заслуговує на увагу ще один підхід ґ модель екосистем К. Мейєра [5], 
яка розкриває ступінь підтримки сім’ї навколишнім середовищем. Утілюючи 
ці принципи на практиці, соціальні працівники використовують екологічні 
мапи (діаграма стосунків у родині) і генеалогічне дерево. 

Негативними характеристиками екологічної моделі є: невиразність 
теорії; слабкий зв’язок із практичною роботою з клієнтом; відсутність 
рекомендацій стосовно втручання. 

Позитивними ознаками екологічної моделі є: зміна ситуації „людина – 
навколишнє середовище”; досягнення особистісних змін клієнта; вплив на 
соціальне і фізичне середовище; розвиток мереж підтримки та взаємодії; 
клієнт є активним учасником процесу. 

Екологічна модель може бути використана в різних напрямах 
соціальної роботи, насамперед, у роботі з незахищеними верствами 
населення (еміґранти, безробітні, безпритульні, одинокі люди, 
малозабезпечені та багатодітні сім’ї, психічно хворі люди тощо). 
Особливістю цього підходу є те, що клієнт стає частиною мережі підтримки, 
тобто його можна залучати для надання допомоги іншім клієнтам з подібною 
проблемою. 

Соціально-радикальна теорія. Соціально-радікальна модель 
соціальної роботи у своїй основі спирається на інтеґративні підходи різних 
філософських, політичних і соціологічних шкіл та напрямів. Ця модель 
містить технології „наділення повноваженнями”, „соціальної адвокатури”, 
тобто формується модель захисту клієнта, яка є частиною руху за права 
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людини. Зусилля соціальних фахівців спрямовані на розвиток самосвідомості 
клієнта та внесення відповідних змін у суспільство для поліпшення 
становища клієнта. Соціальний радикалізм включає й марксистські підходи 
до соціальної роботи: прогресивний (соціальна робота виступає як основа 
підтримка позитивних змін); репродуктивний (підтримка соціальними 
працівниками робітничого класу в капіталістичному суспільстві); 
контрадикторний (суперечливість ролей соціальних працівників) [9]. 

Сучасні радикальні теорії приділяють увагу більшій кількості 
чинників, що можуть впливати на підтримання нерівності в суспільстві 
(феміністичні теорії, ставлення до сексуальних меншин тощо). У соціально-
радикальній моделі використовуються різноманітні підходи, як-от: 
структурний (зміна структури надання допомоги); освітній (підвищення 
самосвідомості клієнта); феміністський (ліквідація патріархату). 

До плюсів соціально-радикальної теорії відносяться: визначення 
проблем клієнта в контексті структурної нерівності; розвиток критичної 
свідомості через політичну активність; трансформація наявних соціальних 
інститутів; зміна статевих стереотипів; рівна влада між клієнтами та 
спеціалістами. 

До мінусів соціально-радикальної теорії можна зарахувати: важкість 
застосування на практиці; структурні зміни лежать за межами 
компетентності соціальних працівників; ігнорування невідкладних особистих 
проблем клієнта; відсутність уваги стосункам “соціальний працівник-клієнт”. 

Марксистська теорія побудована на ідеї допомоги клієнтові шляхом 
спільних колективних дій, спрямованих на підвищення самосвідомості й 
здійснення соціальних змін у суспільстві. Марксистська модель орієнтована 
на структурну соціальну роботу. Соціальний працівник може виступати як 
„контролер”, „стабілізатор”, „адвокат”, „лікар”, „педагог”. 

Позитивні ознаки цієї теорії: різноманітність ролей соціального 
працівника; можливість доповнення психосоціальним рівнем; клієнт відчуває 
вплив не тільки з боку соціального працівника, але й з боку спільноти. 

Негативні ознаки марксистської теорії: розвиток її тільки на 
структурному рівні; соціальна робота здійснюється різними відомствами; 
централізація соціальних служб. 

Рольова теорія. Теорія соціальних ролей є фундаментальною основою  
практичної соціальної роботи з клієнтами, яким необхідно полегшити 
процеси соціалізації та адаптації [5]. У соціальній роботі ролі розглядаються 
в контексті відносин. Опановуючи чи виконуючи якусь певну роль, людина 
може потрапити у проблемну ситуацію. У теорії ролей виділяють наступні 
концепції: 

1. Набір ролей. (Опанування багатьох ролей відбувається в процесі 
набуття досвіду). 

2. Доповнюваність ролей. (Виконання певних ролей збігається з 
очікуваними ролями). 
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3.  Міжрольовий конфлікт та напруження між ролями. (Несумісність 
ролей, які належать одній людині, або поєднання конфліктних ролей 
одночасно). 

4. Невизначеність ролі. (Неясність уявлення про зміст та виконання 
певних ролей). 

5. Рольові дистанції. (Дистанція між професійною роллю й 
особистісним ставленням до клієнта). 

Негативними особливостями рольової теорії є: не з’ясування причин 
виникнення рольової проблеми; відсутність технік для зміни поведінки; 
відсутність знання про упорядкування особистих реакцій та конфліктів 
ролей; можливість виникнення проблем із засвоєнням професіональних 
ролей у соціальних працівників. 

Позитивними особливостями рольової теорії є: надання допомоги в 
опануванні різних соціальних ролей; визначення статусу клієнта; висока 
результативна стратегія втручання; розуміння стосунків “соціальний 
працівник-клієнт”; застосування різноманітних ефективних методів. 

Найбільш ефективно застосовувати рольовий підхід для роботи з 
людьми з обмеженими фізичними й психічними можливостями; дітьми, які 
позбавлені батьківського піклування; з молоддю, яка повернулася з місць 
позбавлення волі; для психотерапевтичної допомоги клієнтам будь-якого 
віку в життєвоскрутних обставинах. 

Характерною особливістю системи формувальних моделей практики 
сучасної соціальної роботи є дедалі більша роль її інтеґративності у сфері 
розширення професіональних функцій. Проаналізувавши різні соціолого-
орієнтовані теорії, можна зробити висновок: для уникнення прояву більшості 
їх негативних особливостей необхідно поєднувати різні моделі в практичній 
соціальній роботі.  
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УДК 316.6:332.14 

Ячний А.М. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЩОДО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Автор статті обґрунтовує необхідність змінити уявлення 

використання соціальної інженерії щодо оптимізації управління. Висвітлює 
певні недоліки та обмеженість «традиційних» поглядів на соціальну 
інженерію лише як на засіб вдосконалення управлінського процесу.  

Ключові слова: управління, управлінська діяльність, соціальна 
інженерія, соціальні технології, суб’єкти взаємодії. 

Автор статьи обосновывает необходимость изменения 
представлений об использовании социальной инженерии по оптимизации 
управления. Раскрывает недостатки и ограниченность «традиционных» 
взглядов на социальную инженерию лишь как на средство 
совершенствования процесса управления. 

Ключевые слова: управление, управленческая деятельность,  
социальная инженерия, социальные технологии, субъекты взаимодействия. 

The author of article proves necessity of change representations about use 
of social engineering on management optimisation. Disclose lacks and limitation 
of "traditional" vision of social engineering only as feature of perfection of 
managerial process. 

Key-words: management, administrative activity,  social engineering, social 
technologies, subjects of co-operation. 

 
Науковці, що працюють над вивченням соціального управління та 

вирішенням проблеми його вдосконалення, знаходяться у постійному 
пошуку нових підходів та методів, серед яких зустрічається використання 
соціоінженерного підходу або лунають заклики широкого застосовування 
соціальної інженерії [5; 2, с.147-152.].  

Інтерес до соціоінженерної проблематики обумовлений необхідністю 
наукового забезпечення й осмислення радикальних змін, котрі відбуваються 
в сучасному суспільстві. Однак акценти розставляються так, що ця 
необхідність викликана, насамперед, потребами керівників, підприємців, 
фахівців-практиків щодо прийняття науково обґрунтованих управлінських 
рішень. Подібна позиція, на нашу думку, виключає з поля зору інших 
суб’єктів взаємодії, котрі розглядаються лише як об’єкти управлінського 
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впливу. Сьогодні багато говориться про значення соціального фактора в 
керуванні й, зрештою, про соціальне управління, лунають заклики «до 
залучення широких мас до творчої діяльності». Однак висунуте гасло дуже 
часто так і залишається лише гаслом. Причину такого стану сучасного 
українського суспільства ми бачимо в інерційності й обмеженому розумінні 
завдань соціальної інженерії в умовах демократизації суспільних процесів, 
цілісного бачення системи соціального управління. Внести істотні 
коригувальні зміни, на нашу думку, дозволить використання прикладного 
аспекту соціальних наук, зокрема застосування інженерного підходу в 
дослідженні й конструюванні соціальних систем, тобто використання 
інноваційного потенціалу соціоінженерного підходу. На цій підставі, 
використання соціальної інженерії як наукової дисципліни та практичної 
діяльності для вирішення соціальних проблем вимагає сучасної конкретизації 
змісту поняття «соціальна інженерія», уточнення її предмета й сфери 
застосування, визначення принципів і методологічних підходів. 

Вагомою ознакою усвідомлення інноваційного потенціалу такого 
підходу є той факт, що дотримання вченими певного методологічного 
напряму обумовлює їх ставлення до соціальної інженерії та бачення 
можливостей її використання. Треба зазначити, що наукові публікації часто 
пропонують досить широке трактування соціальної інженерії, розглядаючи її 
як галузь наукової та практичної діяльності соціологів та інших фахівців, що 
пов’язана із застосуванням інженерного підходу до: створення і зміни нових 
видів управлінської практики; технологій і прийомів управління; 
вдосконалення соціальних систем, у тому числі соціальних інститутів, 
організацій, регіонів, соціальних груп. Подібна різноманітність дозволяє, з 
одного боку, врахувати розходження поглядів на окремі проблеми розвитку 
самої соціальної інженерії й уникнути їхньої однозначної інтерпретації, 
сприяти різнобічному розкриттю її змісту, але, з іншого боку, виникає 
нагальна потреба в чіткому визначенні змісту соціальної інженерії. 

Слід зазначити, що в рамках історичної ретроспективи в змісті 
соціальної інженерії за збереження основного напряму істотно варіювалися її 
предмет  і методологія. Історичний екскурс розвитку соціальної інженерії 
показує, як змінювалися акценти й зміст соціоінженерної діяльності. Так, 
довгий час основна ідея – оптимізувати трудову діяльність, – на нашу думку, 
штучно звужує можливості та розуміння призначення соціальної інженерії. 
Автори, що вивчають соціоінженерну проблематику й розглядають соціальну 
інженерію як «заводську» соціологію, констатують, що з середини 80-х – 
початку 90-х років у зв’язку з кардинальними соціально-економічними 
змінами в суспільстві розробки в галузі соціальної інженерії, що спираються 
на прикладні соціальні дослідження, стали великою рідкістю. Відзначають, 
що прикладна соціальна наука переживає кризу. Серед ознак такого стану 
виділяють:  

а) відсутність кваліфікованих і соціологічно обізнаних кадрів, що 
працюють на підприємствах;  
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б) слабка інформаційна й методологічна база організаційного й 
управлінського консультування;  

в) низький попит з боку промислових підприємств на випускників 
соціологічних і психологічних факультетів та недостатня підготовка молодих 
фахівців до практичної перетворювальної діяльності.  

На цій підставі, виноситься сумний вердикт – соціальна інженерія під 
ударами «жорстокої» дійсності припинила своє існування [4, с. 220-231]. 
Дійсно, з кінця 90-х публікації, що висвітлюють проблеми соціальної 
інженерії, практично відсутні. При цьому наявні численні роботи про 
технологізацію соціальних процесів, розробку та впровадження соціальних 
технологій, що становлять самостійний напрям [6]. Певні автори бачать у 
розробці соціальних технологій необхідність для накопичення 
інструментарію і вважають, що отриманий у такій діяльності досвід 
дозволить у подальшому говорити про соціальну інженерію [3, с. 232.].  

Відповідно до поширеного уявлення про основи соціоінженерної 
діяльності, які сформульовані ще в 60-70-ті роки ХХ ст., існує два варіанти 
соціальної інженерії. Перший – методологічний, де соціальна інженерія 
розглядається, як методологія діяльності, тобто соціальна інженерія, 
виступає як діяльність щодо організації іншої, базової діяльності. І другий – 
соціологічний варіант, де соціальна інженерія розглядається як технологія 
планування й проектування соціальних систем і процесів. Саме в цьому руслі 
й ведуться сучасні соціоінженерні пошуки соціологів, що працюють у рамках 
соціології управління, соціології праці, соціології організації. При цьому 
вчені, насамперед, прагнуть розробити наукові методи організації управління 
та вдосконалення управлінської діяльності. 

У «соціологічному» варіанті соціальної інженерії науковці часто густо 
прагнуть технологізувати безпосередньо сам процес планування й 
проектування соціальних систем [1, с. 295.]. На жаль, необхідно 
констатувати, що й у першому, і в другому варіанті подання процесу зміни 
або створення соціальних систем абсолютизується роль суб’єктів управління 
як єдиного, хто спроможний впровадити таки зміни. На цій підставі під час 
використання соціальної інженерії у вигляді розробки певних технологій 
переслідується мета – «озброїти» суб’єктів управління «інструментом» для 
ефективного виконання покладених на них системою управління функцій, 
тобто оптимізувати безпосередньо управлінську діяльність. У подібній 
ситуації соціальна інженерія приречена створювати технологічні умови для 
маніпулювання людською поведінкою в інтересах владних структур. На 
нашу думку, такий підхід означає лише обмежене використання соціального 
підходу й виключає реалізацію основної ідеї соціальної інженерії – 
«включення» всіх суб’єктів соціальної взаємодії в процес оптимізації 
наявних соціальних систем. 

Можна констатувати, що сьогодні бурхливо розвивається другий 
напрям: спостерігається активна діяльність щодо розробки соціальних 
технологій, які подаються деякими вченими як використання соціальної 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 308 

інженерії. При цьому вважаємо: більшість запропонованих технологій 
називати «соціальними» дуже важко, на тій підставі, що автори прагнуть 
лише алгоритмізувати управлінську діяльність або налагодити ефективний 
алгоритм виробничої взаємодії працівників. На наш погляд, соціологи, які 
працюють у галузі соціологія управління хибно сконцентрували свою увагу 
саме на менеджменті та його методах і різновидах, виключивши з поля зору 
соціальні аспекти (соціокультурні умови або інші фактори), що 
обумовлюють особливості (характеристики) наявної системи управління або 
її появу. На цій підставі спроби використовувати потенціал соціальної 
інженерії на ґрунті «традиційних» підходів приречені на методологічну 
обмеженість. Тому треба визначити, хто є носієм або творцем соціальних 
утворень в суспільстві. 

На основі проголошенного в Україні напряму подальшого розвитку – 
розбудови громадянського суспільства – особливої актуальності набуває 
процес вивільнення потенціалу всіх соціальних суб’єктів та оптимізації їх 
взаємодії, що може бути здійснено завдяки соціологічному забезпеченню їх 
життєдіяльності й, особливо, використанню соціальної інженерії. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 
У статті автор аналізує міжнародний досвід соціального 

влаштування дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського 
піклування, висвітлює концепції соціальної допомоги кризовим сім’ям, 
порівнює принципи соціальної політики щодо захисту прав дітей у країнах 
Західної Європи та Сполучених Штатах Америки   

Ключові слова: діти-сироти, кризові сім’ї, соціальна допомога, 
соціальний захист, деінституалізація,  фостерівська родина. 

В стать автор анализирует международный опыт социального 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
освещает концепции социальной помощи кризисным семьям, сравнивает 
принципы социальной политики по защите прав детей в странах Западной 
Европы и Соединенных Штатах Америки. 

Ключевые слова: дети-сироты, кризисные семьи, социальная помощь, 
социальная защита, деинституализация, фостеровские семьи. 

In a reason an author analyses international experience of social device of 
children-orphans and children remaining without the care of parents, lights 
conceptions of social help to crisis families, compares principles of social policy 
on defence of rights for children in the countries of Western Europe and United 
States of America. 

Key-words: children-orphans, crisis families, social help, social defence, 
deinstitualizatsiya, fosterovskie families. 

 
На сегодняшний день в Украине остро стоит демографическая 

проблема: снижается уровень рождаемости, повышается уровень смертности 
населения. Кроме того, с каждым годом растет число детей, оставшихся без 
родительского попечения. Защита прав ребенка в нашем государстве 
относится к числу актуальных, порожденных явным неблагополучием в 
положении несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. 
Широкое распространение так называемого социального сиротства, требует 
срочного принятия комплекса мер, направленных на социальное устройство 
детей, по разным причинам оставшихся без родительской опеки и 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Исторически сложилось так, 
что государство всегда брало на себя ответственность за воспитание детей-
сирот, но на сегодняшний день институциональное  направление нуждается в 
серьезных преобразованиях, в этом контексте интересен опыт социальных 
служб других стран. 
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Поэтому целью статьи является изучение международного опыта 
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Типология моделей социального обеспечения детей-сирот на Западе 
освещена в работах Ричарда Титмуса [6] и его последователей Стивена 
Пинкера и Грегори Эспинг-Андерсона [10]. Проанализировав мировую 
социальную практику, эти ученые выделили три базовые модели: 
патерналистскую, корпоративистскую, этатическую. 

Первая модель характерна для США, Японии, в меньшей степени, для 
тех стран Европы, где сильны позиции католической церкви. Она отличается 
низким уровнем участия государства в решении социальных проблем, 
отсюда и относительно небольшими расходами на социальное обслуживание, 
основная тяжесть которых ложится на частных благотворителей.  

В основе второй модели лежат либеральные теории. Социальное 
обеспечение детей направлено на сохранение статусных различий, включая 
ориентацию общества на принятие традиционной семьи и традиционной 
роли женщины. Подобная модель характерна для Германии, Австрии, 
Великобритании. 

Наконец, третью модель взяли на вооружение скандинавские 
государства, где принципы универсализма социальных прав не нарушают 
индивидуальной автономии. Социальная политика в этих странах 
ориентирована на экстенсивную и дорогостоящую систему социального 
обеспечения, носящую централизованный характер [1, р. 48]. 

В настоящее время зарубежные инновации в сфере деинституализации 
замещающей заботы о детях строятся на нескольких основных теоретических 
подходах. Сторонники теории объектных отношений Британской школы 
считают, что для нормального психического развития необходимо 
установление здоровых отношений с ближайшим окружением. Согласно этой 
теории, опыт взаимоотношений с объектами в период раннего детства (до 3 
лет) имеет решающее значение для психического развития человека. 
Родоначальник теории интерперсональных отношений Гарри Стак Салливен 
считал надежные и эмоционально-удовлетворительные отношения в детстве 
основой нормального психического развития, при этом оптимистично 
расценивая возможности компенсации раннего травматического опыта при 
условии установления благоприятных отношений на более поздних этапах 
развития [6, с. 228]. В Украине наиболее известна теория развития личности 
Энтони Эриксона, в которой демонстрируется роль значимых отношений на 
каждом этапе развития личности и анализируется поэтапное решение 
личностных и социальных проблем в процессе взросления и социализации, 
возможность отсроченного решения данных задач в определенных условиях 
[11, c. 78]. Одна из наиболее популярных теорий, на которую опираются 
практики деинституализации, – теория привязанности Джон Боулби, 
согласно которой необходимым условием сохранения психического здоровья 
детей в младенческом и раннем детстве является наличие теплых, близких, 
устойчивых и продолжительных отношений с матерью (или лицом ее 
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постоянно заменяющим) [5, c. 34]. В настоящее время в русле теории 
депривации в понятийном аппарате социологов появился новый термин 
синдром сиротства, согласно которому потеря родителей вызывает у 
ребенка многообразные девеантные реакции, нарушения развития навыков 
общения. Данная теория описывает и так называемое замаскированное 
сиротство, характеризующееся эмоциональной холодностью, 
авторитарностью родителей, жестокостью в обращении с ребенком, а также 
девиантным поведением родителей.  

Опираясь на выводы перечисленных теоретических подходов, 
международная практика определенно переориентирована на то, чтобы 
уделять особое внимание роли биологической семьи в воспитании ребенка. 
Но ни открытия исследователей, ни активность сообщества не были бы 
результативными, если бы не получили законодательную поддержку 
государства в отношении детей-сирот и детей из кризисных семей.  

Первым законом, разрешающим усыновление, был Закон штата 
Массачусетс 1851 г., создавший прецедент для получения одобрения суда на 
право усыновления ребенка. Этот закон был принят как ответ на 
неспособность общественной системы оказать помощь десяткам тысяч детей, 
выброшенных на улицу в середине ХIХ в [4, c. 18].  Он определил требования 
обязательного согласия суда на усыновление детей штатом. В первые 
десятилетия ХХ в. появилась тенденция к секретности усыновления. 
Практика усыновления стала более открытой в 50-х гг. ХХ столетия, когда 
сироты Корейской войны были ввезены в США, многие из которых – детьми 
смешанных, американо-корейских браков [8, c. 106].  Приемные родители 
стали признавать, что их дети усыновлены, и поиски биологических 
родителей не предпринимались. Секретность ранних усыновлений переросла 
в открытое усыновление, практикуемое сегодня. Выгоды для приемных 
родителей включают личную безопасность и получение постоянной 
информации о ребенке, в том числе медицинской.  

В 1964 г. в США был принят закон о защите семьи для 
сбалансирования прав детей и родителей. Закон дал полномочия штатам 
делать все возможное для сохранения семьи и устройства детей с 
наименьшими ограничениями для их воспитания. Согласно данному закону, 
родителям оказывается поддержка в случае их неспособности осуществлять 
воспитание до тех пор, пока эмоциональное и физическое состояние 
родителей будет вне опасности. Если ребенок изолирован от семьи, закон 
предусматривает помещение ребенка в условия, близкие к семейным [1, 
р. 142].   

На сегодняшний день в американской системе социальной помощи 
особая роль отводится детским учреждениям, их структура включает 
специализированные организации «Хелп» и «Хедстарт», а также учреждения 
специального типа — приюты для «трудных» детей и подростков, школы для 
инвалидов и умственно отсталых, исправительные заведения. Программа 
«Хелп» рассчитана на матерей, которым еще не испольнилось 20 лет, на тех 
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из них, кто по каким-то причинам не имеет возможности содержать себя. 
Детям обеспечивают уход в объеме, принятом в детских садах, поэтому 
матери могут днем получать образование или специальность. Программа 
«Хедстарт» направлена на помощь детям из бедных семей, от которых 
отказались родители.  

Согласно результатам исследования, проведенного в 1997 г. 
Институтом усыновления Е.Б. Дональдсона, шесть из десяти американцев 
имеют опыт той или иной формы усыновления. Это свидетельствует, что 
усыновление в США является распространенной практикой. Однако 
статистические службы США отмечают, что средний доход приемной семьи 
достаточно высок (56 тысяч долларов в год), а приемные родители, как 
правило, старше, чем биологические [1, р. 145].    

В Швеции начиная с 90-х гг. XX в. семья стала считаться оптимальным 
учреждением по уходу за детьми, а благодаря изменившемуся 
законодательству детские дома и вовсе были закрыты. Аналогичные 
трансформации происходили и в других европейских странах. При этом 
законодательство также активно обосновывало необходимость 
предоставления семьям, особенно семьям в трудной ситуации, различного 
вида помощи. Таким образом, в странах Европы основным направлением 
деятельности социальных служб является предупреждение социального 
сиротства: социальная поддержка и оказание психолого-педагогической 
помощи семьям группы риска, активное выявление дисфунциональных семей 
и вовлечение их в коррекционную работу [2, р. 156].  Для своевременного 
выявления родителей, нуждающихся в особой поддержке государства, 
представители социальных служб (здравоохранения или социальной защиты) 
посещают семьи всех новорожденных и при выявлении факторов риска 
социального сиротства вовлекают эти семьи в профилактическую работу.  
Широко распространены родительские тренинги, направленные на 
улучшение взаимоотношений в семье, формирование или совершенствование 
навыков воспитания ребенка (Великобритания, Германия, Новая Зеландия, 
Сингапур, США). Коррекционная работа по сохранению семьи может 
осуществляться по запросу родителей, на основании рекомендации 
социальных работников, а также по решению суда, выступая в качестве 
альтернативы привлечения к ответственности или лишения родительских 
прав [1, р. 150].    

Приоритетной задачей социальных служб в большинстве стран Европы 
и США является воссоединение семьи, поэтому агентства социальной 
помощи предлагают широкий спектр услуг по оказанию психологической 
помощи детям и социальной поддержки семьям. Этому способствует 
законодательно закрепленное положение о праве ребенка на возвращение в 
биологическую семью. Документы каждого ребенка, переданного в 
замещающую семью или приют, регулярно пересматриваются, чтобы по 
возможности вернуть его биологическим родителям в том случае, если 
условия проживания в биологической семье будут признаны приемлемыми и 
безопасными. Устройство ребенка в замещающую семью рассматривается 
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как временная мера, необходимая на период, пока агентство пытается помочь 
кризисной семье и совместно с судом решает вопрос о возможности 
воссоединения семьи или передачи ребенка на усыновление.  

В последнее время все большее распространение получает устройство 
детей в семьи родственников, особенно когда они нуждаются в приюте на 
короткий срок. Среди многочисленных семейных форм замещающей заботы 
о детях преобладает патронат (так называемые фостеровские семьи). 
Например, в США в патронатных семьях находится более 500 тыс. детей. 
Фостеровская семья предоставляет условия для содержания и ухода за 
ребенком, о котором заботятся местные органы власти. Этой семье не 
передается родительская ответственность по отношению к ребенку (она 
исполняется и родителями, и местными органами власти), но семья 
наделяется полномочиями действовать в соответствии с разумной 
необходимостью с целью защиты и обеспечения ребенка. Патронатная семья 
рассматривается как форма временного устройства ребенка на период 
активного социального вмешательства в биологическую семью. При этом 
сохраняются в максимально возможном объеме контакты ребенка с его 
биологическими родителями, братьями или сестрами. Например, в 
Великобритании около 85 % детей после пребывания в патронатной семье 
возвращаются в родные семьи [2, р. 158].  Достижение подобных результатов 
становится возможным благодаря высокому уровню развития социальных 
служб, занятых реабилитацией семьи, а также наличием законодательства, 
позволяющего активно проводить социальную работу с семьей. Патронат и 
усыновление имеют в зарубежных странах существенную специфику. 
Главная особенность усыновления заключается в том, что приемные 
родители не скрывают факта усыновления. В законодательстве зарубежных 
стран нет такого понятия, как тайна усыновления, соответственно, нет 
уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления.  

Каковы же особенности функционирования патронатных семей в 
разных странах? Согласно Закону о детях, принятому в Великобритании в 
1989 г., только родная семья способна предоставить ребенку возможность 
для максимально полного развития и для обеспечения его благосостояния, 
поэтому признается безусловный приоритет в сохранении родительских прав 
(родительской ответственности) у кровных родителей [2, р. 159]. В том 
случае, если семья находится под опекой социальных служб и ребенок 
находится вне дома, государственные органы, родители замещающей семьи 
(фостеровские родители) и другие лица по закону обязаны способствовать 
контактам ребенка с его родителями или родственниками. Кровные родители 
имеют право участвовать в процессе принятия решений о мерах помощи 
ребенку, а в трудной семейной ситуации приоритетный характер имеет 
устройство ребенка в семью родственников или знакомых. Если это 
невозможно, ребенку подыскивается семья, замещающая кровную. При 
содержании ребенка вне дома должны предприниматься активные меры по 
возвращению его в родную семью.  
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В Швеции существуют специальные службы, где воспитатели с 
высшим специальным образованием (обычно педагоги и психологи) создают 
благоприятные условия для детей, временно не проживающих в 
биологических семьях. Если родители под влиянием разных причин 
перестали заниматься воспитанием детей, обращались с ними жестоко, 
социальные кураторские службы вмешиваются и направляют детей в 
специальные учреджения. Условия для проживания детей вне семьи 
комфортабельны, у каждого ребенка есть отдельная комната, его могут 
навещать друзья и одноклассники. Дети посещают обычные сады и школы. 
Через полгода ребенка могут вернуть в семью, но только в том случае, если 
определенно известно, что родители изменили свое поведение. При 
неблагоприятном исходе ребенок передается на год в патронатную семью. 
Через год биологические родители могут вернуть своих детей, при этом в 
течение года дети и их биологические родители имеют право встречаться [2, 
р. 160].   

Первые фостеровские семьи появились в США уже в середине XIX в., 
однако система сиротских учреждений была по-прежнему развита. В 1930 г. 
число приютов в США приблизилось к ста пятидесяти. Со временем под 
значительным напором и при активном участии общественности была 
разработана комплексная система мер в виде экономической поддержки 
одиноких матерей, профилактики ранних отказов от детей, создания 
приемлемых условий для воспитания в семье детей с отклонениями в 
развитии. Уже в первой половине XX в. деинституализация становится 
наиболее устойчивой тенденцией в организации заботы о детях, а с 1928 г. по 
1940 гг. в США было закрыто 300 учреждений сиротского типа. После 
публикации знаменитого исследования Джона Боулби «Создание и 
разрушение эмоциональных связей» эта тенденция стала нарастать вплоть до 
полного отказа от сиротских учреждений  [5, с. 29].    

Страны бывшего социалистического лагеря включились в процесс 
деинституционализации замещающей заботы о детях на рубеже XX и 
XXI вв., активно используя западный опыт. В 1995 г. отделение 
Международной помощи детям-сиротам Фонда Бакнера (США) по 
приглашению государственных и правительственных структур начало свою 
работу, ориентированную на внедрение семейных форм замещающей заботы 
о детях-сиротах, в Румынии, и уже в начале XXI в. в докладе Детского фонда 
ООН Румыния упоминалась как страна, добившаяся значительных успехов в 
ликвидации учреждений интернатного типа и в развитии современной 
замещающей заботы о детях. За короткий период в Румынии было закрыто 
более 50 % учреждений, сократилась численность воспитанников школ-
интернатов и детских домов [1, р. 250].   

Таким образом, несмотря на общие принципы, объединяющие позиции 
разных стран в отношении деинституционализации, каждая система 
социального обеспечения имеет и характерные особенности. Так, согласно 
политике правительства Великобритании, необходимо сделать все 
возможное, чтобы содействовать биологической семье в воспитании ребенка. 
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Если интересы ребенка нарушаются, общество должно предоставить ребенку 
другие, подходящие условия для постоянного проживания, при этом дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на усыновление, которое 
должно проводиться в максимально короткие сроки. В Германии 
конституцией предусматривается баланс прав родителей и требований к 
обеспечению благополучия ребенка, при этом права родителей пользуются 
большим уважением. Решение о лишении родительских прав – серьезное 
вмешательство в дела семьи, допустимое только в том случае, если после 
использования всех возможностей сохраняется серьезная угроза 
безопасности ребенка. В Европе трудно лишить родителей родительских 
прав, а социальные службы готовы длительное время расходовать 
значительные средства на оказание помощи ребенку, определенному в 
замещающую семью на длительный срок. В США ребенок находится в 
центре внимания общества. Интересы родителей и других заинтересованных 
лиц играют второстепенную роль. Если в биологической семье нарушаются 
права ребенка, используются другие формы попечения, при этом 
предпочтительным считается усыновление.  

Анализ международной практики социальной защиты детей-сирот 
показал, что социальное законодательство европейских стран отличается от 
американского более высокой степенью участия государства в определении 
направлений планирования, финансирования и проведения в жизнь 
социальной политики. Европейская модель социальной защиты базируется на 
теории государства всеобщего благосостояния, в основе которой лежит 
концепция «естественных прав» человека. На сегодняшний день необходимо 
серьезно пересмотреть пути решения проблемы воспитания детей-сирот в 
Украине. Поэтому социальная политика нашего государства должна 
проводиться в двух направлениях: профилактика социального сиротства 
(эффективная семейная политика, оказание помощи одиноким матерям, 
половое просвещение и т. д.) и опирающиеся на международный опыт 
социальная защита и воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ З МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
 

У статті аналізується й узагальнюється досвід українських соціологів 
з вивчення різноманітних аспектів міжкультурної комунікації. Оцінюються 
перспективи галузевого та міждисциплінарного вивчення міжкультурної 
комунікації в разі оформлення спеціальної соціологічної теорії – „соціології 
міжкультурної комунікації”. 

Ключові слова: між культурна комунікація, соціологічне вивчення, 
предметне поле. 

В статье аналізируется и обобщается опыт украинских социологов по 
изучению различных аспектов межкультурной коммуникации. Оцениваются 
перспективы отраслевого и междисциплинарного изучения межкультурной 
коммуникации в случае оформления специальной социологической теории – 
„социологии межкультурной коммуникации”. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социологическое 
изучение, предметное поле. 
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The experience of Ukrainian sociologists for the study of different aspects of 
inter-cultural communication is analyzed and generalized in the article. The 
prospect of specialized and multidisciplinary study of inter-cultural 
communication in case of formulation of special sociological theory – “sociology 
of inter-cultural communication” are assessed in this article.  

Key words: іnter-cultural communication, sociological study, subject field.  
 
Упродовж майже всієї історії Україна, через особливості свого 

географічного положення,  політичні обставини (пов’язані з відсутністю чи 
слабкістю власної державності в той чи інший період часу), специфіку 
етногенезу українського народу, перебувала в полі активної взаємодії 
різноманітних соціальних,  історичних та  етнонаціональних типів культур.  

Перші прояви зацікавлення вивченням міжкультурної взаємодії на 
українських теренах з’являються в ХVІ ст., у ренесансних пам’ятках 
західноєвропейської україніки („Трактат про дві Сарматії” М. Меховіти, 
„Нотатки про Московію” С. Герберштайна, „Опис європейської Сарматії” О. 
Гваньїні та ін.). Тоді на Заході великого конструктивного значення набула 
ідея „єдності роду людського” („братерства у людстві”). Вона, на відміну від 
середньовічного „братерства у Христі”, долала конфесійні, расові та інші 
бар’єри, внаслідок чого почали формуватися й нові (гуманістичні) підвалини 
системи європейських відносин української культури [8, с. 94-95]. Утім, 
зазначений гуманістичний імпульс не був тривалим. Становлення 
Новочасного капіталізму (попри солідаризуючу основу ринку) 
супроводжувалося активізацією його політичної складової, значним 
ускладненням процесів соціальної самоідентифікації, націєтворенням, а отже 
– і зростаючою конфліктністю світосприймання. Свого апогею ця 
конфліктність сягнула в першій половині ХХ ст. (утіленням чого стали теорія 
та практика геноциду, світові війни, масові депортації, апартеїд, расова 
сегрегація, соціальна та етнічна ксенофобія). На жаль, більшість із 
зазначених явищ безпосередньо торкнулися й українського суспільства. Їхні 
наслідки досі впливають на характер міжкультурної взаємодії в Україні.  

В останній третині ХХ ст., у зв’язку з відчутним послабленням 
ідеологічного протистояння між Комуністичним блоком та країнами Заходу, 
певною інтенсифікацією контактів у міжнародному масштабі в багатьох 
сферах життя – політичній, економічній, соціальній та культурній, 
занепокоєнням європейської громадськості та інтелектуальних кіл 
негативними наслідками науково-технічного поступу та поширенням ідеї 
„інтеграції заради виживання”, виникає нова (властива так званому західному 
типу культурного розвитку постіндустріального суспільства) гуманістична 
атмосфера, за якої домінантною суспільною вартістю стала визнаватися 
особистість. Відповідно з’явилося доволі міцне світоглядне підґрунтя для 
наукового вивчення міжкультурної комунікації (далі – МКК) як 
соціокультурного феномену і принципу організації суспільних відносин у 
контексті співіснування людей – репрезентантів різних культур. У 1990-х рр. 
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– по завершенні процесу державного самовизначення, за умов поступового 
впровадження демократичних стандартів суспільного життя – сприятливі 
умови для вивчення МКК почали формуватися і в Україні.  

 Втім, „міжкультурного буму” у вітчизняній науці, на відміну від 
західної чи, скажімо, російської, поки що не відбулося. Помірна 
популяризація проблематики МКК в Україні спостерігається з 2001 року. 
Відтоді кількість наукових публікацій, присвячених тим чи іншим аспектам 
МКК, зросла до десятків одиниць, було здійснено ряд дисертаційних 
досліджень [5, 7], написані перші монографії [4, 6, 10], почали регулярно 
проводитися наукові конференції („Міжкультурна комунікація: мова-
культура-особистість”, Острог, НУ „Острозька академія” 2007, 2008, 2009; 
„Міжкультурна комунікація: традиції і нові парадигми”, Алушта, ТНУ ім. 
Вернадського, 2005;  „Проблеми мови і особистості у контексті 
міжкультурної комунікації”, Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2005, 2007; 
„Міжмовна та міжкультурна комунікація і сучасний освітній простір”, 
Луганськ, ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2007 тощо).  

Спеціальних робіт, де б аналізувався й узагальнювався вітчизняний 
досвід вивчення МКК (у цілому чи в межах окремих галузей), окрім 
традиційних історіографічних оглядів, розміщених у статтях і дисертаційних 
роботах зазначеної тематики (в яких, до речі, праці за країнознавчою 
ознакою здебільшого не систематизуються) на сьогодні немає. 

 Присвятивши одну зі статей аналізу стану вивченості МКК на т. зв. 
пострадянському просторі [9], ми з’ясували, що дослідженням МКК у 
країнах, які утворилися в процесі розпаду СРСР (і в Україні в тому числі), 
властиві певні спільні риси: 1) більшість студій із МКК, хоч і містять у собі 
певні елементи міждисциплінарності (зумовлені специфікою досліджуваного 
предмету), мають яскраво окреслений галузевий характер (на відміну від 
західних студій, які нині формують самостійну міждисциплінарну науку – 
інтеркультуралістику); 2) дослідження провадяться в класичних для МКК 
напрямах: лінгвістичному, психологічному, соціологічному; 3) істотний 
вплив на розвиток інтеркультуральних досліджень у пострадянських країнах 
здійснює російська наука, представники якої посідають провідні позиції в 
розробці проблематики МКК на теренах колишнього СРСР. При цьому нами 
були зафіксовані й особливості вивчення МКК у конкретних країнах 
(пов’язані з їхнім історичним минулим, поточною суспільно-політичною 
кон’юнктурою, рівнем розвитку науки в цілому, ступенем розвиненості 
контактів із західною наукою), хоча ми й не робили ці особливості 
предметом безпосередньої уваги. Зокрема, ми виявили, що в Україні явного 
домінування лінгвістів чи лінгвокультурологів у вивченні МКК (як, 
приміром, у Росії) не спостерігається. Крім того, більшості вітчизняних 
лінгвістичних й психологічних досліджень із МКК властива спрямованість на 
розв’язання дидактичних чи виховних завдань (навчання міжкультурній 
компетентності / толерантності в процесі опанування іноземних мов, 
починаючи зі шкільного віку). Порівняно з російською наукою меншою є 
політична заангажованість студій із МКК.    
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Глибший аналіз доробку українських науковців у царині МКК, 
напевно, дозволить не лише докладніше окреслити специфіку вивчення МКК 
в Україні, але й виявити чинники, що зумовлюють зазначену специфіку, 
стимулюють (чи обмежують) розробку проблематики МКК, оцінити наукову 
та практичну значущість цих досліджень, з’ясувати ступінь їх 
концептуальної зрілості, розвиненість міждисциплінарних зв’язків, а також – 
охарактеризувати перспективи подальших студій у межах предметного поля 
інтеркультуралістики. 

Сукупна проблематика, що нині належить до компетенції 
інтеркультуралістики, є доволі широкою й охоплює: сутність та вміст 
комунікації, її моделі та функції; типологію культур, співвідношення 
культури й цивілізації, типологію діалогу (тобто взаємодії) двох і більше 
культур, константне та варіативне в культурі певного типу; вербальні й 
невербальні маркери культури та її субкультур; опозицію „свій – чужий” при 
інтеркультуральній інтеракції та інтеркультуральній взаємодії; культурно 
обумовлені дискурсивні стратегії; процес ідентифікації особистістю самої 
себе  та / чи „іншого” і результат цієї ідентифікації; мовну особистість; 
виокремлення одиниці опису та аналізу міжкультурної комунікації; 
структуру картини світу, співвідношення в ній універсальних та культурно 
специфічних рис; стереотипи та їх класифікацію, вплив стереотипів на 
результат сприйняття того чи іншого явища, факту чи артефакту; 
співвідношення МКК з іншими суміжними дисциплінами [3, С. 96-97]. 
Завдання впорядкування зазначеної предметної царини ускладнюється 
очевидною гетерогенністю предмету МКК, а також відсутністю єдиної 
типології МКК, неусталеністю термінологічного апарату, відсутністю 
основної презентативної одиниці МКК.  

Серед українських науковців розробкою предметного поля теорії МКК 
(визначенням його меж, конфігурації, ядра, периферії) та пошуком основної 
презентативної одиниці МКК плідно займається П. Донець [4]. Першу в 
українському мовознавстві спробу узагальнення термінології, вживаної в 
царині теорії та практики МКК, а також обґрунтування доцільності 
використання терміну „культурно-специфічний смисл” в якості базової 
презентативної одиниці теорії МКК здійснив Ф. Бацевич [2].   

Хоча стрункої структури в теорії МКК досі немає, такі напрями, як 
лінгвістичний, психологічний та соціологічний в її межах окреслилися 
вельми чітко. Їх формування пов’язано, перш за все, з обмеженням об’єкту, 
фрагментацією предметного поля МКК (подекуди досить  умовною) і 
специфікою застосовуваних методологічних підходів та методів.  

Дослідження МКК у соціологічному ракурсі забезпечують глибокий та 
всебічний аналіз динаміки взаємодії різноманітних соціальних груп, 
приналежних до різних культур, надають необхідне теоретичне 
обґрунтування для визначення оптимальних шляхів досягнення порозуміння 
в базових функціональних сферах МКК. Соціологи вбачають у МКК 
ефективний соціальний механізм розв’язання протиріч між локальними та 
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глобальними аспектами людської діяльності. До того ж, соціологічні 
дослідження МКК знаходять практичне застосування: на підставі отриманих 
узагальнень щодо притаманних тій чи іншій культурній групі (чи бажаних 
для неї) типів поведінки формулюються відповідні рекомендації (які 
реалізуються під час міжкультурних тренінгів), розробляються моделі 
формування міжкультурної толерантності.  

У літературі з історії теорії МКК до предметного поля соціологічних 
студій з МКК традиційно відносять вивчення соціокультурних норм, 
поведінкових стереотипів представників різних культур, етнокультурної й 
національної дистанцій, процесів інкультурації та акультурації, чинників 
збереження чи втрати національними меншинами своєї традиційної 
культури, механізму соціальної інтеграції в полікультурному середовищі, 
шляхів адаптації мігрантів в умовах іншої культури, феномену толерантності, 
природи міжкультурних конфліктів тощо.  

Характеризуючи предметне поле соціологічних робіт з МКК, варто 
зважати на їх спрямованість – переважно теоретичну чи здебільшого 
емпіричну (адже логіка визначення предметів теоретично-орієнтованих та 
прикладних соціологічних досліджень є різною), а також –  на методологічне 
підґрунтя цих робіт. Сучасні соціологічні студії з МКК спираються на 
підходи: функціональний (метою дослідження при цьому стає опис та 
вимірювання культурних відмінностей), інтерпретативний (мета – розуміння 
поведінки людей в міжкультурній взаємодії) та критичний (метою є 
передбачення труднощів, бар’єрів у міжкультурному спілкуванні, навчання 
ефективній міжкультурній взаємодії). Крім того, слід зазначити, що 
соціологічному вивченню МКК властиве засередження на тих типах МКК, 
що належать до мікрокультури: міжетнічній комунікації, контркультурній 
комунікації (між материнською культурою та субкультурою), комунікації 
між представниками різних демографічних  груп, комунікації серед 
соціальних верств та груп, реґіональній комунікації, комунікації між 
мешканцями міст та сіл, діловій комунікації тощо. При цьому зв’язок між 
субкультурами сприймається як вертикальний. Вивчаючи міжсубкультурну 
взаємодію, дослідники витлумачують культурні відмінності з урахуванням 
віку, статі, рівня освіти, етнічної, конфесійної, поселенської приналежності, 
соціального статусу, професії комунікантів.  

В Україні предметне поле соціологічних досліджень у межах 
проблематики МКК перебуває у стані формування. Цей процес є здебільшого 
спонтанним. Зазначене формування відбувається завдяки ініціативі тих 
дослідників, які орієнтуються на тенденції розвитку модерної західної науки і 
намагаються адаптувати її досвід до українських реалій. При цьому 
соціологічних робіт, які б спиралися власне на теорію МКК, небагато [1, 5, 14 
та ін. ]. Внаслідок недостатньої поширеності теорії МКК у вітчизняному 
науковому середовищі, а також – через багатовекторність, тематичне 
різноманіття й тяжіння таких робіт до міждисциплінарності, більшість із них 
фактично розпорошується, „губиться” в проблематиці студій з масової 
комунікації, етносоціології, соціолінгвістики, соціальної психології та 
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педагогіки. Слід визнати, що на даний момент в Україні певною мірою 
оформленим є лише напрям досліджень з міжкультурної толерантності.  

Час від часу – завдяки замовленням і фінансовій підтримці  досліджень 
різноманітних аспектів МКК з боку впливових міжнародних організацій та 
фондів – евристична активність вітчизняних соціологів у царині 
інтеркультуралістики набуває більш організованих форм. Так, у вересні-
жовтні 2006 року Інститутом прикладних міжнародних гуманітарних 
досліджень за сприяння Міжнародного центру толерантності О. Фельдмана 
було здійснено Всеукраїнське соціологічне дослідження „Рівень 
толерантності в Україні”, 2008 року – Харківським інститутом соціальних 
досліджень за сприяння Міністерства внутрішніх справ України й фінансової 
підтримки Open Society Institute – соціологічне дослідження „Ксенофобія в 
контексті поліетнічності українського суспільства”, у 2008-2009 рр. – 
Українського центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова 
та Інститутом Європи Університету міста Базель (Швейцарія) було 
реалізовано спільний дослідницький проект „Суспільно-політичні, 
міжнаціональні та міжконфесійні відносини в Автономній Республіці Крим – 
стан, проблеми, шляхи вирішення” тощо.  

Фрагментарність предметного поля вітчизняних соціологічних студій з 
МКК створює істотні перешкоди для його окреслення. Більш-менш зримим 
це поле може стати тільки в фокусі історіографічних досліджень. Щоправда, 
в такому разі процес його формування набуває відверто штучного, 
формалізованого характеру. Є очевидним, що застосовувані сучасними 
українськими дослідниками критерії систематизації соціологічних робіт з 
МКК потребують подальшого обґрунтування й удосконалення. Адже нині до 
соціологічних робіт з МКК подекуди відносять лише ті, що присвячені 
вивченню дискурсу „українці – іноземці” (тобто міжкультурній взаємодії на 
міжнародному рівні). В історіографічних оглядах досвід української 
етносоціології щодо вивчення міжетнічної культурної взаємодії майже не 
осмислюється у термінах і концептах МКК. Інші ж рівні МКК взагалі 
зостаються поза межами історіографічного аналізу.   

Проблематика міжетнічних взаємин в Україні нині є доволі 
розробленою – як на теоретичному, так і на емпіричному рівні й у 
різноманітних напрямах: „етнічна самоідентифікація” та „етнонаціональна 
ідентичність”, „міжетнічна інтеграція”, „міжетнічна / національна 
толерантність”, „етнічна напруженість” та „етнічні конфлікти”, „система 
етнічних цінностей”, „етнічна / мовна компетентність особистості та вплив 
на неї етнокультурного середовища”, „міжетнічні культурні взаємини”, 
„етнокультурна дистанція” / „національна дистанція”  (Л. Аза, Є. Головаха, 
В. Євтух , І. Кириченко, О. Нельга,  М. Обушний,  Н. Паніна, І. Прибуткова,  
Т. Рудницька, Н. Старовойтова,  В. Трощинський, П. Федик, М. Шульга). 
Втім, повноцінно інтегруватися в контекст МКК, попри близькість 
термінологічного апарату, схожість базових концептів, запозичення деяких 
західних методик міжкультурних досліджень (приміром, тієї ж шкали 
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Богардуса, адаптованої для використання в Україні Н. Паніною) 
етносоціологічним студіям заважають властиві їм етноцентричні (отож, 
ізоляціоністські, а не комунікативістські за свою суттю) настанови, опір 
інноваціям з боку традиційної науки (тим більше, що такі інновації є 
елементом західної інтелектуальної моди), а також витлумачення терміну 
„комунікація” здебільшого в його вузькому (не поширеному на Заході) 
значенні – як інформаційного обміну.  

З усталенням української державності проблема самоідентифікації 
соціуму перехідного періоду, з властивим їй наголосом на самозбереженні 
етносу / нації, поступово втрачає свою актуальність. Подальша ж розробка 
зазначеної проблеми у традиційному руслі, за інерцією, без істотних 
методологічних зрушень, криє у собі чимало небезпек, пов’язаних із втратою 
адекватного розуміння сучасних етнокультурних процесів, потенційною 
орієнтацією учасників міжкультурної взаємодії на конфлікт, певним 
програмуванням відсталості вітчизняної науки. Між тим, свідоме 
впровадження досліджень міжетнічної взаємодії (так само як і студій з 
міжкультурної взаємодії інших рівнів – контркультурного, реґіонального, 
міжсубкультурного) до контексту теорії МКК, перш за все, завдяки 
зорієнтованості останньої на виявлення й розуміння сутності та характеру 
обумовленості результатів міжкультурної комунікації наявними культурними 
відмінностями суб’єктів цієї комунікації, може посприяти ефективній 
імплантації в соціальну тканину принципів взаємоповаги і толерантності, 
уточненню самоідентифікації індивідів, подоланню ними  багатьох 
застарілих стереотипів, а отже – створенню умов для успішної соціалізації та 
акультурації.   

Виходячи з того, що за умов глобалізації – якісно нового етапу 
розвитку соціальних зв’язків у світовому масштабі, МКК перетворюється на 
одну з найбільш значущих складових соціологічного знання, дехто з 
українських соціологів, зокрема – Б. Слющинський [11, 12], висунув нову для 
„пострадянського простору” ідею виокремлення з надр соціології масової 
комунікації „соціології міжкультурної комунікації” й оформлення її в якості 
спеціальної соціологічної теорії. На думку Б. Слющинського, саме соціологія 
міжкультурної комунікації як галузь соціологічного знання має акумулювати 
інформацію про різні культурні уявлення (в тому числі в контексті 
сприймання „іншої” / ”чужої” культури), а також про погляди, орієнтації, 
логіки, інтерпретації, розуміння, наявні у соціумі; а вже спираючись на таку 
інформацію – вивчати стан і динаміку взаємин між різними суб’єктами – 
індивідами, малими та великими соціальними групами (класами, націями, 
етносами, демографічними групами тощо) [10, с.12]. Однак поки що 
соціологічна теорія МКК виглядає вельми еклектичною і не позбавленою 
протиріч (скажімо, виникають питання відносно формулювання об’єкту 
вивчення соціології МКК як „багатокультурних етнонаціональних спільнот”, 
а предмету МКК – „як соціокультурних відносин, що виникають у процесі 
безпосередньої і опосередкованої комунікації представників різних культур” 
[ 10, с. 12]).   
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Розвиток теорії МКК в інтердисциплінарній площині нині 
супроводжується кризовими явищами. Підтвердженням тому – стрімке 
зростання кількості визначень базових для цієї теорії понять і категорій, а 
також урізноманітнення контексту їхнього вжитку (т. зв. „ефект 
мультиплікації” [13, с. 6]). Цей ефект проявляється найчастіше саме в тих 
теоріях, що виникли не в межах конкретної предметно-функціональної 
царини, а в якості похідних від певного абстрактного терміну як 
самовідтворюваного евристичного механізму. До останніх належить і теорія 
МКК. „Ефект мультиплікації” часто доповнюється „ефектом бумерангу” [13, 
с. 6] – різноплановими спробами дослідників пролити світло на питання про 
співвідношення основних понять, їх суперечливими намаганнями 
переформатувати історію тієї чи іншої теорії на свій штиб, чим урешті-решт 
мультиплікаційний ефект лише підсилюється. Пропозицію відносно 
створення МКК як соціологічної теорії середнього рівня, очевидно, слід 
витлумачувати як один із проявів зазначеного „ефекту бумерангу”.  

Нагадаємо, що в Україні галузеве вивчення МКК явно домінує над 
міждисциплінарним. Відбувається це, ймовірно, тому, що на 
„пострадянському просторі” низка соціогуманітарних наук, у межах яких 
нині здійснюється вивчення МКК, перебувають ще в стадії самоствердження, 
отож зорієнтовані радше на розкриття свого внутрішнього потенціалу, ніж на 
активну міждисциплінарну взаємодію. Розвиток соціології МКК як 
самостійної галузі, за нашим припущенням, може зумовити подальше 
зміщення акцентів у вивченні МКК від міждисциплінарності до галузевої 
спеціалізації, в даному разі – соціологічної. В найближчій перспективі це, 
безперечно, посприяє розкриттю можливостей соціологічної науки в 
дослідженні проблематики МКК і забезпечить певний приріст наукового 
знання. Однак, у подальшому гетерогенність предмету МКК створюватиме 
дедалі більші об’єктивні бар’єри його мононауковому студіюванню. Інший 
варіант розвитку соціології МКК (фактично спрогнозований Б. 
Слющинським) передбачає не „консервацію” вивчення МКК у межах однієї 
галузі, а активне міждисциплінарне співробітництво в дослідженні МКК на 
соціологічному підґрунті. По суті це передбачає вибудовування МКК як 
міждисциплінарної теорії на базі методологічного колективізму (донині 
вельми популярного на „пострадянському просторі”, і не лише в 
інтелектуальних та субінтелектуальних колах), що принципово відрізняється 
від шляхів розвитку теорії МКК на Заході, де вона формувалася на підґрунті 
культурно-антропологічному, а отже – переважно на базі методологічного 
індивідуалізму.  
 Підсумовуючи, маємо зазначити, що в Україні формування 
предметного поля соціологічних студій з МКК відбувається з істотним 
запізненням (і відставанням) відносно досягнень і стандартів соціологічного 
напряму в західній інтеркультуралістиці. Корені такого відставання 
криються, перш за все, в недооцінці вітчизняними дослідниками величезного 
гуманістичного потенціалу теорії МКК. Поряд з цим, констатуємо 
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оригінальність становлення теорії МКК в Україні, високий творчій потенціал 
науковців щодо адаптації західного досвіду вивчення МКК до традицій та 
умов розвитку вітчизняної науки. Мусимо також визнати, що дослідницької 
ініціативи у справі популяризації проблематики МКК у соціологічній царині 
(а відносно формалізації й упорядкування предметного поля соціологічних 
студій з МКК – чіткого визначення його меж, конфігурації, ядра, периферії 
тощо) на сьогодні відчутно бракує.  
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ФЕНОМЕН ШЕФСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО 
ОПІКУВАННЯ 

 
Виникнувши в соціальній історії СРСР у вигляді шефства, соціальне 

опікування в сучасній Україні набуло рис соціального партнерства і 
благодійництва. У статті аналізується типологія, форми прояву шефства 
як історично розвиненої практики феномена соціального опікування. 

Ключові слова: шефство, соціальне опікування, соціологія організацій, 
благодійність, спонсорство. 

Появившись в социальной истории СССР в виде шефства, социальное 
опікування в современной Украине приобрело черты социального 
партнерства и благотворительности. В статье анализируется типология, 
формы проявления шефства как исторически развитой практики феномена 
социального опікування. 

Ключевые слова: шефство, социальное опікування, социология 
организаций, благотворительность, спонсортво. 

Appearing in social history of the USSR as a social protection, patronage in 
modern Ukraine purchased the lines of social partnership and charity. Typology, 
forms of display, historical practices of the phenomenon of patronage is analyzed 
in the article. 

Key-words: patronage, social protection, sociology of organizations, 
charity. 
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Процес становлення громадянського суспільства в Україні з усією 
очевидністю виявив інтерес до його базових елементів, сформованих у 
попередній період української та радянської історії. Уявлення про основні 
соціальні феномени й тіньові сторони розвитку українського соціуму істотно 
розширює уявлення про соціологію праці, організацій, міста та села. Те, що в 
«соціалістичному вчора» називалося шефська допомога, в демократичному 
сьогоденні отримало назву «соціального партнерства».  

Мета статті: з’ясувати метаморфози традиційного благодійництва в 
радянські часи, розглянути шефство як певний важіль, котрий 
використовувала комуністична партія в управлінні промисловим 
підприємством та сільськогосподарським виробництвом, обґрунтувати 
гіпотезу, що з занепадом радянського шефства функцію соціального 
опікування підхопило спонсорство комерційних структур.  

Системний аналіз цього явища відбувався в 70-80 рр. ХХ ст. в СРСР, 
передусім, у ракурсі шефської допомоги міста селу [3]. Найбільше 
інформаційне наповнення стосовно видів шефської допомоги, починаючи з 
радянських часів і до сьогодення, мають електронні джерела. Сучасних 
змістовних праць щодо соціологічного аналізу шефства бракує. Тому автор 
частково використовує  елементи контент-аналізу, спираючись на ресурси 
Інтернету та нормативно-правові документи СРСР. Дослідження здійснено 
на перехресті соціальної філософії та історичної соціології.  

Пошукова система Nigma дає понад 1 млн посилань на термін 
«шефство» і біля 150 тис. на гасло «шефська допомога», українська 
пошукова система Meta – близько 21 тис. посилань. 

З позиції соціології організацій, шефство можна розглядати як 
стратегію встановлення взаємодії організації у відносинах із зовнішнім 
середовищем за категорією «бідність ресурсів – насиченість ресурсів».  

Вектори взаємодії полягають в наступному: 
– Організація → організації 
– Особа → організації 
– Адміністративно-територіальні одиниці → організації/ персоні 
– Організація → особі / персоні 
Шефство в СРСР виступало формою суспільної діяльності, 

систематичної допомоги однієї досвідченої ресурсної організації (шефа) 
іншому (підшефному). Навіть деякі джерела називають класичну благодійну 
допомогу фронту в 1941-1945 рр. (пожертви заощаджень, збір грошей, 
теплих речей, відрахування з зарплати тощо) «шефською допомогою» [4]. 
Іноді сучасні ідеологічні забобони не дозволяють називати благодійністю 
шефську допомогу (в республіці Білорусь з листопада 2002 р. по листопад 
2008 р. сума наданої профспілками шефської допомоги вихованцям дитячих 
інтернатів склала близько 2 млрд 940 млн руб.). У деяких випадках, шефство 
може перероджуватися в спотворені форми (шефство старих солдатів, що 
зародилося в армії, над молодими поступово перетворилося на 
напівкримінальний і принизливий неформальний кодекс - дідівщину). 
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Керманичем в організації шефства звичайно виступала Комуністична 
партія. Колективне шефство санкціонувалося державними та партійними 
органами. Виконкомам рад депутатів трудящих необхідно було всебічно 
розширювати «перевірене життям» шефство трудових колективів над 
загальноосвітньою школою, підтримувати ініціативне зведення будівель шкіл 
й пришкільних інтернатів підприємствами, передовими радгоспами та 
колгоспами [6].  

Шефство було невід’ємною частиною способу життя радянського 
підприємства. Містоутворювальне радянське підприємство з розвинутою 
соціальною сферою задовольняло соціальні потреби не лише власних 
робітників, але й місцевого товариства (участь підприємств у забезпеченні 
умов й охорони праці та відпочинку персоналу, допомога місцевим 
організаціям, шефська допомога) [7]. Соціальна турбота підприємства 
поширювалася на ветеранів війни та праці, пенсіонерів, інвалідів і дітей. 
Підприємства брали участь у спорудженні будинків престарілих та інвалідів, 
а також дитячих будинків, інтернатів, будинків дитини, продовжували 
опікуватися їх мешканцями,  надаючи матеріальну й фінансову допомогу 
згідно з законом СРСР «Про державне підприємство (об’єднання)» [3, с. 173]. 

Господарська, промислова, культурна, просвітня допомога одних 
підприємств іншим повинна була компенсувати державне недофінансування, 
сприяти ідеологічному єднанню різних верств населення в «єдиному 
трудовому пориві». Радянські адміністратори віддавали перевагу різним 
видам «шефської допомоги»: радгоспи, колгоспи, овочеві бази, будівництва 
регулярно використовували на тяжких, брудних і непривабливих роботах 
труд кваліфікованих городян. «Шефська робота» на селі постійно відволікала 
людей від основної, професійної роботи, спрямовуючи їх на непрофесійне 
виконання чужих, сторонніх видів праці. Відсутність добровільності в 
наданні «шефської допомоги», примусовий обов’язок призводив до 
відчуження праці, падіння трудових цінностей. Щорічно губилося біля 200 
млн людино-днів, з них половина – за рахунок відправлення городян на 
сільськогосподарські роботи, біля десятої частини – за рахунок «шефської 
допомоги» овочевим базам. Ця звичайна практика радянських часів повинна 
була, на думку деяких авторів, нагадати інтелектуальній інтелігенції про те, 
хто в країні «гегемон» [5]. 

У цілому, шефська допомога сприяла виникненню утриманства і не 
вирішувала проблем підшефних.  

Модні поняття «соціальне партнерство» та «соціальна 
відповідальність» – це  не новонадбання періоду ринкової економіки. Якщо 
казати про матеріальну допомогу школам, то це лише відродження забутого 
шефства. За даними російських соціологів, менше ніж 9% шкіл Російської 
Федерації отримують регулярну шефську допомогу. 

Отже, джерельне зівставлення змістового наповнення «радянського 
шефства» та «підприємницького спонсорства» дали змогу виокремити певні 
тотожні риси в цих формах соціального опікування за наступними пунктами: 
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Зміст соціального опікування: 
– організація взаємодії; 
– адресна допомога; 
– громадська діяльність; 
– протегування; 
– патронат; 
– попечительство та опіка; 
– турбота; 
– догляд / нагляд; 
– наставництво; 
– підтримка; 
– сприяння. 
Типологія соціального опікування (історично-розвинені практики 

колективного або індивідуального опікування в різні епохи): 
– тимурівський рух; 
– благодійність; 
– шефство; 
– патронаж; 
– спонсорство; 
– меценатство; 
– волонтерство; 
– ктиторство; 
– донаторство; 
– кураторство. 
За радянських часів шефство й наставництво пропагувались як форми 

спадкоємності поколінь [1], а соціальна політика – як могутній засіб 
підвищення ефективності виробництва, виховання в працівників 
колективізму. В умовах колективістського типу соціальності радянського 
суспільства, низького рівня технологічного розвитку тільки безпосередні 
контакти, особиста причетність, індивідуальне залучення могли забезпечити 
рух суспільних благ. Шефство як варіант соціального опікування дає 
яскравий приклад примусової мобілізації громадян до колективістських та 
патріотичних акцій. 

Тоталітарне втручання держави в ланцюг донор (даритель) → 
реципієнт (благоотримувач) призвело до відчуження та деперсоніфікації 
типів соціального опікування. 

З іншого боку, форми соціального опікування виконували важливу 
екзистенційну функцію, забезпечуючи відчуття надійності, захищеності 
повсякденних відносин [2, с.83].  

Розглянемо більш докладно суб’єкти та об’єкти шефства.  
Суб’єкти шефства – особи, соціальні групи, організації, які, 

керуючись тими чи іншими інтересами і використовуючи певні засоби, 
виявляють себе у сфері соціального опікування (див. табл. 1). 
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Таблиця 1. 
Організації Професійні групи Вікові  

групи 
Територіальні 

об’єднання 
– Політичні партії 

(КПРС, «Наша 
Україна» тощо) 

–Комсомол 
(ВЛКСМ) 

– Церква 
–Промислові 

підприємства 

– Футбольні клуби 
– Бізнесмени, 
приватні 
підприємці 
– Пожежники 
– Комунальні 
ринки 
– Прокуратура 
– Актори/співаки 

– Старші / 
досвідчені 

 

– Міська громада 
(місто) 
–Адміністративно-
територіальні одиниці 
(області / республіки) 

 

 
Об’єкти шефства (реципієнти) – особи, соціальні групи, організації, 

на які спрямовані діяльність і допомога суб’єктів соціального опікування: 
– дитячі притулки, будинки немовлят; 
– братські могили, пам’ятники радянським воїнам; 
– зоопарки та тварини в них; 
– армія, Збройні сили (аеромобільні війська Сухопутних військ, 

військово-морські сили, авіабази);  
– люди похилого віку / будинки для людей похилого віку; 
– навчальні заклади (загальноосвітні школи / школи-інтернати); 
– культурно-масові заходи (фестивалі / конкурси); 
– бібліотеки, музеї; 
– постраждалі болільники ФК; 
– село (колгоспи / радгоспи); 
– природні, екологічні об’єкти; 
– монастирі; 
– заклади охорони здоров’я; 
– молодші / новачки; 
– багатодітні сім’ї. 

Види  шефської допомоги: 
– продукти харчування; 
– медикаменти; 
– концерти; 
– подарунки (іграшки, одяг, канцелярія); 
– посилки (бандеролі); 
– ремонт. 
Як бачимо, не будь-який об’єкт соціального опікування може стати 

суб’єктом. Активне соціальне опікування суб’єктів відбувається не само 
собою, а завдяки певним передумовам, до яких, насамперед, належать 
матеріальні, соціально-культурні, етичні чинники. 

Отже, радянській владі не вдалося піддати традицію благодійності  
анігіляції (звести нанівець). Починаючи з  50-х років благодійність в СРСР 
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виступала у вигляді інституту шефства, набувши рис обов’язкової 
повинності. Відповідальність за соціальні стандарти була безумовною 
прерогативою соціалістичної держави. Але неможливо було нехтувати 
традицією доброчинності, «традицією як соціальним інстинктом, тобто 
історично спадковою здатністю робити добрі справи за несвідомим велінням, 
за імперативом віри» [8, с. 172]. У сучасних умовах, коли держава 
відмовляється від патерналізму в соціальній сфері, великого значення 
набуває допомога нужденним з боку професійних філантропічних 
організацій. 

Очевидно, що аналіз ефективності соціального партнерства не через 
зовнішні санкції, а через почуття морального обов’язку в членів соціальної 
організації слід намітити як перспективу подальших розвідок у цьому 
напрямку. 
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Мурадян О.С. 

 
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА СПІЛЬНОТА: ПОШУК ВЗАЄМОДІЇ У 

ПРОЦЕСІ КОМУНІТАРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
У статті аналізується зв'язок соціального капіталу та спільноти з 

позицій комунітарної парадигми, виокремлюються наявні обмеження. 
Актуалізується розгляд проблематики соціальної включеності в процес 
комунітаризації. 

Ключові слова: соціальний капітал, спільнота, соціальна включеність, 
комунітаризм. 

 В статье анализируется связь социального капитала и сообщества с 
позиций коммунитарной парадигмы, выделяются существующие 
ограничения. Актуализируется рассмотрение проблематики социальной 
включенности в процесс коммунитаризации. 

Ключевые слова: социальный капитал, сообщество, социальная 
включенность, комунитаризм. 

The relationship of social capital and community from standpoint of 
communitarian paradigm is analyzed in the article. The exciting restrictions are 
distinguished. The problematic of social inclusion in the process of 
communitarianization is actualized. 

Key-words: social capital, association, social included, komunitarizm. 
 
Амбівалентність соціальних змін сучасного суспільства, що проявляє себе 

в процесах індивідуалізації, з одного боку, та у все більшій взаємозалежності 
світу, з іншого, вносить потребу в активізації процесів комунітаризації: практики 
структурування соціуму з точки зору спільнот –людських угруповань, де 
урівноважуються індивідуальні та колективні потреби, права та обов’язки. 
Прагнення до спільності  шляхом розширення й поглиблення неформалізованих 
контактів призводить до зміщення акценту соцієтальних процесів з рівня 
інституційних бюрократизованих структур, якими є політичні партії, профспілки 
тощо, на рівень неструктурованих спільнот – товариств різного характеру: від 
добровільних товариств за інтересами та релігійною ознакою до локальних 
сільських та міських ком’юніті, що є однією з основ формування громадянського 
суспільства. 

Помилково вважати, що комунітаризація суспільства обов'язково приведе 
до рівноправності. Звичайній спільноті слід прийняти нерівноправність у 
багатьох різних формах, якщо мова не йде про обмежені можливості людей, бо 
це необхідно для формування спеціальних стимулів та винагород, і не слід 
нехтувати таким висновком. Однак загальна нерівноправність послаблює 
солідарність і  повагу та розділяє тих, хто щось має, і тих, хто цього не має, на два 
різні світи. Важливим є забезпечення пристойного людського життя: повноцінне 
харчування, охорона здоров'я, житло, якісна освіта, гарна робота та ін. 
Соціальний капітал може допомогти у виробленні однакового розуміння 
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складних процесів всередині спільнот і може стати важливим інструментом 
поширення зобов'язань перед спільнотою. Саме тому проблематика 
комунітаризації суспільства з позиції соціального капіталу людини є важливою 
для розгляду в сучасній соціологічній науці. 

Мета цієї статті – дослідити обмеження використання соціального капіталу 
в процесі комунітаризації українського суспільства. Для реалізації цієї мети 
маємо намір розглянути використання концепції соціального капіталу 
теоретиками комунітаризму, продемонструємо обмеження, що виникають у 
певних груп суспільства в процесі соціального включення у спільноти. 

Перш за все слід дослідити, чи є актуальною теза про комунітаризацію 
українського суспільства як проблемний процес, можливо, участь населення в 
різних формальних/неформальних організаціях, спільнотах є досить високою і 
тоді винесене на розгляд питання не є емпірично обґрунтованим. Дані 
міжнародного порівняльного соціологічного дослідження, виконаного 
Інститутом соціології НАН України в межах загальноєвропейського 
моніторинґового проекту «Європейське соціальне дослідження» (European Social 
Survey) третьої хвилі, проведеного у 2007 році за загальнонаціональною 
випадковою вибіркою [1], показує, що активність громадянської участі є досить 
низькою (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Громадянська участь українців за останні 12 місяців (у % до опитаних) 
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За останні 12 місяців, як часто Ви 
брали участь у добровільній 
громадсько-корисній діяльності 
або у діяльності благодійних 
організацій? 

2 4 3 6 6 75 

А як часто за останні 12 місяців 
Ви допомагали або брали участь у 
будь-якій громадській діяльності 
за місцем свого проживання?  

2 6 3 7 7 68 

Не враховуючи того, що Ви 
робите для своєї сім’ї, на роботі 
або беручи участь у діяльності 
різних громадських організацій, як 
часто за останні 12 місяців Ви 
надавали яку-небудь активну 
допомогу іншим людям?  

7 13 7 7 9 51 

*У цій таблиці не враховані варіанти «не знаю» та «відмова, немає 
відповіді», тому сумарна кількість може бути менше 100%. 
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При цьому лише 4% опитаних відповіли, що за останні 12 місяців 
працювали в політичній партії або русі та 5%, що вони є членами якої-небудь 
політичної партії;  близько 2% доводилося працювати в іншій організації або 
об’єднанні, ніж політична партія або рух; 19% на момент опитування та 
майже 50% у минулому були членами профспілки та подібної організації. 
Дуже показовою є відповідь на питання: «Скажіть, наскільки Ви 
погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з наступним твердженням: я вважаю себе 
досить близьким до людей, що живуть в моєму районі, у тій самій 
місцевості?» – за шкалою від 1 (повністю погоджуюсь) до 5 (зовсім не 
погоджуюсь) значення по Україні 2,36. Такий короткий описовий аналіз 
доводить актуальність обраної тематики та виправданості комунітарних засад 
як орієнтовних для розвитку суспільства. 

Розглянемо далі, яким чином теоретики комунітаризму6 
використовують ідеї соціального капіталу, з якими перепонами, на їх погляд, 
стикаються соціально виключені у процесі комунітаризації суспільства, коли 
включеність у спільноти набуває особливого значення.  

Ідеї соціального капіталу в роботах комунітаристів виражаються через 
погляди на місцеві зв'язки та солідарність на підставі традицій. 
Комунітаристи намагаються відновити основи суспільства: родину, школу та 
громаду. А. Етционі стверджує, що комунітаристи звертаються до досвіду 
громади за етичною настановою та зобов’язанням [2]. Учасники 
комунітаристських дебатів досліджують найкращі способи, за допомогою 
яких сучасна політична теорія могла б ставити питання про зміст понять 
спільнота, чесноти та етичний дискурс у публічному просторі. 
Комунітаризм також можна розглядати як заклик до збільшення обсягу 
соціального капіталу. Питання, що непокоять комунітаристів, у поєднанні з 
питаннями соціального капіталу складають гарний арґумент на користь 
створення нових соціальних груп та активізації процесів соціальної 
включеності до вже наявних.  

Поряд із цим, якщо розглядати концепцію соціального капіталу, то 
треба зазначити, що останнім часом з окремих робіт П. Бурдьє, Дж. 
Коулмена, Р. Патнема вона була винесена на розгляд глобального та 
місцевого громадського порядку денного. Соціальний капітал описується як 
основа суспільства, створеного з безлічі повсякденних взаємодій між його 
членами, а також як соціальна тканина або клей, що робить нас людьми, на 
думку Р. Патнема [3, с. 37]. На більш практичному рівні це стосується  мереж 
і норм, які дозволяють людям працювати разом для вирішення проблем і 
досягнення загальних цілей. Головну тезу теорії соціального капіталу можна 
звести до питання про стосунки: будучи пов'язаними одне з одним протягом 
певного часу, люди мають можливість працювати разом, щоб досягти того, 
чого вони або не змогли б досягти поодинці, або досягли б лише з великими 
                                                
6 На наш погляд, такі  теоретиків комунітаризму, як А.Етционі, А.Макінтайр, М.Сендел, 
М.Уолцер, Р.Беллах, М.Глендон,  здійснили найбільш фундаментальні розробки 
комунітарних тез. 
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труднощами. Люди взаємодіють через ряд соціальних мереж, і вони, як 
правило, поділяють спільні цінності з іншими членами цих мереж тією 
мірою, якою ці відносини є ресурсом, що можна розглядати як свого роду 
капітал [3, с. 39]. Соціальний капітал передбачає способи реагування, які 
підкреслюють певний потенціал спільноти і зв'язок у межах суспільства в 
довгостроковий період. Емпіричні дослідження показали важливість 
соціального капіталу для розширення можливостей окремих осіб та спільнот 
впоратися з труднощами і навіть подолати стреси, пов'язані з економічним 
становищем і соціальними потрясіннями. Саме тому в умовах трансформації 
сучасного українського суспільства важливим є розгляд цієї проблематики: 
чи може соціальний капітал сприяти більшій соціальній включеності 
індивідів у певні спільноти на цьому етапі розвитку; з якими основними 
проблемами стикається індивід, який має за мету бути включеним у певну 
спільноту протягом процесу комунітаризації суспільства на противагу 
індивідуалізації. 

У сучасній соціологічній науці існує перехід від дискурсу інтеґрації до 
більшої уваги до процесів соціальної включеності, що базуються на 
фундаментальних принципах членства, дружби, стосунків та підтримки (так, 
навіть розгляд проблеми рівності змістився від дихотомії «рівність-
нерівність» до «включеність-виключення»). Такі поняття, як соціальні 
зв'язки, суспільні ролі та соціальні групи є частиною дискурсу соціальної 
включеності. Однак такі якості, хоча й користуються збільшеною увагою та 
підтримуються практично у всьому світі, виявилося набагато важче набути та 
втримати в реальності впродовж значного періоду часу через подолання 
глибоких розбіжностей різних парадигм та цінностей.  

Розглянемо обмеження, що виникають у процесі соціальної 
включеності в спільноту з позицій соціального капіталу, а саме: з точки зору 
аспектів участі, обопільної користі, довіри, соціальних норм, спільних 
ресурсів, ініціативності, толерантності до відмінностей та ін. 

Однією з головних ідей соціального капіталу є участь у різноманітних 
соціальних мережах через сім'ю, друзів, сусідів та роботу – соціальний 
капітал ґенерується крізь ці групи та асоціації. Проте виникають труднощі 
навіть на теоретичному рівні розгляду, коли ми беремо людей з обмеженими 
здібностями або представників андеркласу чи представників 
марґіналізованих груп, що є практично ізольованими від суспільства. У них 
дуже обмежена здатність формувати групи чи вступати до інших. Однією з 
причин цього є схильність уникати публічних місць і громадського 
транспорту через страх перед знущаннями, пригнобленням та 
дискримінацією або уникати певних районів перебування. Крім того, люди 
без стабільного економічного та сімейного стану, або ті, що знаходяться в 
певній скруті, часто внутрішньо сконцентровані на проблемі виживання й не 
мають «надлишкових» ресурсів для формування соціального капіталу. Такі 
індивіди та їх родини можуть бути повністю зайняті завданням, як прожити, 
маючи обмежені можливості, тобто питаннями житла, освіти, здоров'я та 
загальними практичними питаннями виживання. 
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Теоретики вивчення цієї проблематики пропонують думку, що 
соціальний капітал полягає в обміні ресурсами, підтримкою чи послугами 
між людьми, він базується на вимозі «миттєвої віддачі», невід'ємно 
присутній у діловому договорі, але скоріше у вигляді ідеї, що люди надають 
підтримку іншим на підставі загального очікування, що хтось поверне 
послугу колись у майбутньому [4]. Тому тут виникає проблема, що обопільна 
користь вважається менш вірогідною для людини з обмеженими 
можливостями або для людини з малозабезпеченої чи неблагополучної 
родини. 

Дискусії про соціальний капітал торкаються питання довіри, котра є 
важливою для діяльності з метою взаємної підтримки. Тут слід згадати певну 
«закритість» марґінальних груп суспільства чи товариств людей з 
обмеженими можливостями, напевне, це обумовлене тим, що такі соціальні 
контакти мають більш низький ризик неприйняття. Р. Патнем описує 
наявність «легкої довіри» між незнайомцями, які розглядають один одного як 
потенційних друзів, і відсутність її, коли вони розглядають один одного як 
потенційних ворогів [3, с. 38]. У цьому сенсі слід зауважити, що в Україні 
рівень довіри на всіх щаблях є вкрай низьким, що фіксують різні 
дослідження незалежно від використаної методології та шкал вимірювання. 
Наявність «легкої довіри» фіксується лише в колі членів сім’ї та близьких.   

Соціальний капітал пов'язаний із захистом соціальних норм, що є 
одним з вирішальних чинників відмінності. Соціальні норми всередині 
суспільства визначають, що таке бути «нормальним», «своїм» членом цього 
суспільства. Для багатьох людей з обмеженими розумовими здібностями, 
тих, хто має кримінальне минуле чи інші «соціальні маркери», їхня 
відмінність є  відчужувальним фактором, це означає порушення однієї з 
найбільш важливих норм. Як наслідок, індивіду стає надзвичайно важко 
подолати такі норми та віднайти собі місце в новій спільноті.  

Усі перелічені чинники створюють громади з сильним відчуттям і 
готовністю до спільних ресурсів. Це об'єднані ресурси, які належать 
спільноті. Такі ресурси надають компетентні особи, і лідери спільноти 
сприяють справедливому перерозподілу таких ресурсів. Однак, якщо такі 
ресурси залежать від якоїсь форми «компенсації», стає важко їх 
використовувати без можливості поповнення. При цьому соціальний капітал 
формує громадянина радше як творця, аніж як споживача ресурсів. У цьому 
полягає його суттєва відмінність від, наприклад, системи соціального 
забезпечення, де люди отримують послуги. Соціальний капітал базується на 
наявності ініціативних, зацікавлених та дієвих членів спільноти, які 
вирішують не тільки поточні, але й потенційні проблеми. Така ініціативність 
часто є недоступною людям, що мають за мету, перш за все, щоденне 
виживання власної родини. 

Критики стверджують, що соціальний капітал сприяє єднанню тільки з 
тими, хто «відповідає певному образу». Проблеми можуть виникнути, якщо 
теоретики соціального капіталу концентруватимуться на «відповідності», а 
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не на перебудові суспільства. Таким чином, включеність у соціальний процес 
перетворюється на політичний результат. До певної міри люди, що 
стикаються з важкими обставинами, можуть знайти й знаходять корисний 
ресурс у соціальному капіталі. Однак, хоча тісні й локалізовані групи можуть 
бути дуже однорідними та близькими, оскільки до них входять особи з 
подібним походженням і минулим, вони майже закриті для чужинців. 
Недоліки слабкої групи, наприклад, схильні впливати на членів, яким важко 
знайти роботу, в яких невелика кількість працевлаштованих знайомих та які 
залежать від соціальної допомоги. Якщо група закрита та не приймає нових 
членів, то це певне замкнене коло, оскільки не приймаються й певні можливі 
ресурси для вирішення проблем.  

У цій статті соціальна включеність розглядається як забезпечення 
людям з певним обмеженням (або тим, хто просто ще не включений до 
певної спільноти) повного та рівноправного доступу до діяльності, 
суспільних ролей та відносин. Однак взаємозв'язок між соціальним капіталом 
та соціальною включеністю залишається мало вивченим. Сьогодні, коли 
соціальний капітал як загальна характеристика якості соціуму, його здатності 
до самовдосконалення й створення нових, якісно відмінних, умов і стандартів 
життя людини стає найбільш актуальним, комунітаризація суспільства у 
вигляді більшої включеності в різні соціальні спільноти (як формальні, так і 
неформальні) є вкрай важливою, проте залишає дуже багато питань для 
розгляду. 

Здійснення аналізу можливостей соціальної включеності до спільноти 
потребує багатошарового підходу, який об'єднав би підтримку соціально 
виключених (під якими розуміється дуже широке коло груп – від людей з 
обмеженими можливостями до представників андеркласу) шляхом надання 
послуг та розвитку можливостей спільнот до прийняття та включеності 
нових членів. Процес соціальної включеності потребує ширших політичних 
заходів у відповідь – таких, що об'єднали б політичні стратегії щодо осіб з 
обмеженими можливостями, малозабезпеченими чи виключеними з активної 
участі через інші причини – та загальної стратегії соціальної політики. Є 
визнаним, що досягнення більшої соціальної включеності є проблематичним, 
оскільки кидає виклик самій структурі та організації суспільства. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 

ВНАСЛІДОК РЕФЛЕКСІЇ ТАКИХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ,  
ЯК РИЗИК ТА БЕЗПЕКА 

 
У статті розглянуто чинники модернізації структури соціологічного 

знання. Окреслено обставини розбудови нових галузей соціологічного знання, 
зокрема соціології безпеки та соціології ризику. 

Ключові слова: структура соціологічного знання, теорії середнього 
рівня, галузеві соціологічні теорії, криза соціології, ризик, безпека, 
безпекопродукування, соціологія безпеки, соціологія ризику. 

В статье рассмотрены факторы модернизации структуры 
социологического знания. Освещены обстоятельства построения новых 
отраслей социологического знания,в часности социологии безопасности и 
социологии риска.  

Ключевые слова: струкутура социологического знания, теории 
среднего уровня, отраслевыесоциологические теории, кризис социологии, 
риск, безопасность,социология безопасности и социология риска. 

The article is focused on analysis of the causes of sociological knowledge 
modernization. There are described issues of development of the new branches of 
sociological knowledge, such as sociology of security and sociology of risk.   

Key-words: strukutura sociological knowledge, theory of middle level, 
otrasleviesotsiologicheskie theory, crisis of sociology, risk, safety, sociology of 
safety and risk sociology. 

 
У ході інституціоналізації соціології як науки відбулося відмежування 

її від філософії, організаційне оформлення, розроблено власний 
категоріально-понятійний апарат, створено навчальні програми, кафедри, 
видання, сформовано наукові школи тощо. У зв’язку з тим, що перманентно 
виникають нові напрями людської діяльності, котрі спричиняють як 
позитивний, так і негативний вплив на людину, на всі сфери функціонування 
суспільства на локальному та глобальному рівнях, соціологи не можуть не 
реагувати на різноманітні наявні суспільні проблеми. Відповідно, 
спостерігаємо екстенсивний розвиток соціологічного знання. При цьому 
науковці часто обирають для себе такі сеґменти соціологічного знання, що 
потребують здійснення відповідного інноваційного пошуку, орієнтованого на 
відповідні запити часу, тобто нове знання вони отримують за рахунок 
розвитку саме нових напрямів соціології з подальшою їх 
інституціоналізацією. У міру того як соціологи все глибше розуміють 
сутність суперечностей функціонування окремих соціальних сфер, попит на 
теорії середнього рівня постійно зростає. На сьогодні їх чисельність вже 
налічує десятки різновидів.  
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Існує думка, що виникнення й розвиток напрямів соціологічного 
знання спричинено, перш за все, відмінністю їх предметів, ґенезою 
виникнення, особливостями дії та спрямованістю функціонування. 
Прогнозують, що в перспективі розвитку соціологічної науки кількість 
концепцій галузевого чи спеціального характеру буде зростати [1]. Згідно з 
думками В.Ядова, серед чинників цього процесу є, по-перше, причини 
приватного характеру (наприклад, інтереси самого науковця, а також 
культура, в якій він формувався), а по-друге – соціальні запити того 
суспільства, на які цей соціолог повинен відповідати [2]. Через  ці обставини 
перед науковцями постають завдання систематизації соціологічних теорій 
середнього рівня.  

Про стан та перспективи розвитку сучасної соціології є серія 
публікацій російських соціологів М. Лапіна [3], Є. Молевича [4], Г. Осипова 
[5], М. Покровського [6], Ж. Тощенка та М. Романовського [7], В. Ядова [8], 
В. Немировського, Д. Невірко, С.Гришаєва [9]. 

Так, у працях українських соціологів В.Городяненка [1], 
М. Лукашевича та Ю. Яковенка [10], В. Тарасенка [11], В. Степаненка [12], 
В. Танчера [12, 13] висловлюються думки щодо можливих варіантів 
систематизації теорій середнього рівня та необхідності модернізації7 їх 
структури. З наукових публікацій зазначених авторів випливає, що серед 
пріоритетних напрямів розвитку сучасної соціології в Україні можна 
виділити наступні: уточнення її предмету, структури й місця в системі наук 
про суспільство і людину; розробка й вдосконалення методів отримання 
надійної та достовірної інформації; накопичення й збагачення інформаційної 
бази розвитку соціологічної теорії; опанування досвіду й творчих наробок 
вітчизняних і зарубіжних соціологів; формування самосвідомості на основі 
усе більшого прагнення соціологів до самопізнання, самооцінки, 
самообґрунтування; створення нових спеціальних та галузевих дисциплін.  

Ґрунтуючись на науковій літературі, можна так охарактеризувати стан, 
в якому зараз перебувають спеціальні та галузеві соціологічні теорії, а саме: 
відбувається уточнення предмету, структури і змісту соціології моралі, 
соціології медицини, соціології девіантної поведінки; переосмислення назви 
та зміна дослідницьких акцентів – це економічна соціологія, що постала в 
такій редакції як соціологія економіки, політична соціологія – як соціологія 
політики, військова соціологія – як соціологія армії; систематизація 
понятійного апарату соціології сім’ї, соціології конфлікту та інших 
соціологій; відмирання досліджень, або втрата своєї актуальності, у зв’язку з 
тим, що вичерпали свій потенціал – соціологія села, соціологія праці тощо; 
відродження досліджень – соціології кіно, соціології музики, соціології 
спорту, виникнення нових – соціології туризму, соціології дизайну, соціології 
суб’єктивної реальності, соціології виборчого процесу (хоча деякими 

                                                
7 Модернізація, в нашому розумінні, передбачає вдосконалення, покращення, оновлення 
об’єкта, приведення його у відповідність з новими вимогами і нормами, умовами, 
показниками якості.  
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дослідниками заявлена була як електоральна соціологія), соціології 
невігластва, соціології простору, соціології часу, соціології соціології, 
соціології ризику, соціології безпеки та ін. Усе це свідчить про посилення 
процесів як інтеґрації, так і диференціації всередині соціології, збагачення й 
розширення її предмету за рахунок більш глибокого розуміння сутності 
суперечностей соціальної реальності, охоплення дослідженнями нових сфер 
людської діяльності. Виникнення й розвиток нових спеціальних та галузевих 
соціологічних теорій є відповіддю соціологів на усе більші вимоги суспільної 
практики, що потребує наукового забезпечення.  

Отже, можна зробити висновок, що структуру соціологічного знання 
постійно вдосконалюють, модернізують. Але чому це відбувається? Які саме 
існують механізми, умови, чинники, обставини цього процесу? 

Останнім часом виникають явища, котрі можна інтерпретувати як 
ознаки ризику або як чинники безпеки. Розмаїтість ризиків та небезпек, що 
викликані трансформацією суспільства та впливом глобалізації, спонукає 
соціологів до активізації своєї діяльності за такими напрямами, що врешті-
решт ведуть до зміни самої структури соціологічного знання. Звідси виникає 
питання щодо механізмів утворення нових галузей? Отже, наукова 
проблема полягає в тому, що має місце модернізація структури 
соціологічного знання, а наукова рефлексія не встигає повноцінно охопити 
всі аспекти цього процесу. У вітчизняній соціологічній літературі, 
незважаючи на низку наявних праць, питання механізмів цієї діяльності, 
тобто модернізації структури соціологічного знання, ще недостатньо вивчені. 

Об’єктом статті є структура соціологічного знання, а предметом – 
умови, за яких, і чинники, механізми, на яких відбувається розбудова нових 
напрямів соціології у вигляді її модернізації. 

Мета статті полягає в тому, щоб окреслити механізми модернізації 
соціологічного знання під впливом трансформації суспільства. 

Подальші  міркування розпочнемо з банальної фрази: “Не буває 
здорових людей, а є необстежені”. Спробуємо скористатися нею для 
подальшого розгортання думок щодо розуміння ризику й безпеки як підстав 
модернізації структури соціологічного знання. 

Спершу з’ясуємо онтологічну та гносеологічну площини розуміння 
ризику та безпеки. Онтологічна означає, що небезпечні та безпечні умови 
існування людини об’єктивно існують завжди. Гносеологічна пов’язана з 
особливостями пізнання тих чи інших явищ, у нашому випадку – ризику та 
безпеки. Слід зазначити, що людство завжди прагнуло оволодіти новими 
знаннями та законами світу не заради простої цікавості, а заради практичного 
перетворення природи і людини, мабуть, з метою створення сприятливих 
умов для життєдіяльності людини у світі. Отже, будучи споконвічною, 
потреба в безпеці на кожному етапі розвитку людства спонукала людей до 
пошуку різних засобів та методів для досягнення захищеності свого буття. 
Зауважимо, що ці пошуки детерміновано конкретними культурно-
історичними обставинами, способом життя людей, їх світоглядом та типом 
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виробництва. Виходячи із зазначеного вище, в онтологічному вимірі під 
безпекою будемо розуміти споконвічне прагнення людини, а також усіх 
інших істот нашої планети вижити. Виникає питання: “Якщо ризики й 
небезпеки існували завжди, то чому саме зараз вони стали об’єктом пильної 
уваги представників різних наук, зокрема соціологів?” 

Це можна пояснити тим, що в давні часи існування людства ризик і 
небезпека мали переважно природне походження. Вони виникали в 
результаті природних стихій на планеті Земля, і зазвичай оцінювалися 
людьми як наслідки витівок долі, або року, або кари богів. На той час у 
свідомості людей це не могло сприйматися та оцінюватися як результат 
антропогенної діяльності. Це відбулося пізніше, тільки з розвитком 
промисловості та виникненням техногенних ризиків, зокрема породжених 
технічними засобами та технологіями. Із приводу наукових відкриттів і 
технологічних інновацій людства існує думка (див.: [14]), що вони мають як 
позитивний, так і негативний вплив. З одного боку, вони дали змогу 
підвищити рівень життя великій кількості людей та збільшити тривалість  
життя, з іншого – ми отримали “зворотній бік сучасності“ у вигляді ризиків зі 
значними негативними наслідками. 

Первісна людина, опановуючи природне середовище, ризики й безпеку, 
“пропускала“ їх через міфічне світосприйняття. Небезпечні явища здавалися 
їй незрозумілими та приймалися як заздалегідь дані. Теогонічні та 
космогонічні міфи слугували для первісної людини способом пізнання 
навколишнього світу. У міфах були встановлені норми поведінки в соціумі та 
визначено механізми створення умов безпечного існування. 

Подальший розвиток суспільства, становлення основ матеріальної 
культури, досвід осмислення смерті, виникнення соціальних протиріч тощо, 
продемонстрували безпорадність людини перед зазначеним, зародили й 
пробудили екзистенцію та осмислення трансценденції. Отже, виникла 
релігійна форма світогляду. Вона запропонувала власне розуміння безпеки, 
що була розтлумачена як абсолютне благо. Так, наприклад, у буддизмі – це 
нірвана, у ісламі – персоніфікація зі всемогутнім богом, який постає як 
джерело безпеки, порятунку, так і покарання, перед ним людина відчуває 
страх. Таким чином, релігія отримує монополію на інтерпретацію функцій 
суб’єкта, відповідального за безпеку. 

Звертаємо увагу на те, що релігійна віра орієнтує людину не на 
прагнення уникнути фізичної смерті, а на моральне вдосконалення самої 
себе. Це дає змогу досягти нібито вічного життя, тобто, іншими словами, 
убезпечитися. У кожній релігії пропонують відповідні шляхи досягнення 
безпеки. Наприклад, в ісламі існує віра в те, що завдяки вбивству невірного, 
віруючий мусульманин може потрапити до раю. Такий учинок 
виправдовують як справедливий і тлумачать як найвище благо. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що міфічне та релігійне 
розуміння безпеки своїм підґрунтям має авторитет надприродного, а 
головною умовою убезпечення постає віра в ефективність спілкування з 
надприродним світом. Згодом прогресивна складова людства почала 
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розуміти, що релігія та церква впродовж віків не запропонували і, схоже, не 
здатні запропонувати ефективних механізмів захисту від ризиків чи небезпек, 
більше того, самі продукують їх. Тому була сформована об’єктивна 
суспільна потреба щодо відсунення церкви від держави з метою убезпечити 
(захистити) суспільство і людину від негативного і тотального впливу 
першої. Цей процес у науковій літературі отримав назву “секуляризація”.  

Таким чином, потенційно виникли умови для переосмислення багатьох 
явищ, зокрема для розуміння ризику та безпеки, а отже, – і умови 
продукування наукового світогляду. Поступове нарощування знань про 
довкілля, суспільні відносини і процеси, державу і політику, формувало 
підґрунтя для визрівання наукового інтересу до різноманітних аспектів життя 
людини. Ці обставини, мабуть, сприяли усвідомленню необхідності 
наукового вивчення різних аспектів убезпечення людської життєдіяльності. 
За цих обставин виникають потенційні умови для формування суб’єктивних 
начал (властивостей) у людини. Як суб’єкт вона починає не тільки 
усвідомлювати існування небезпек, котрі її оточують, а також і нагальну 
потребу їх уміло уникати. Це означає, що в людей виникає потреба 
контролювати умови свого існування. 

З розвитком техніки і технологій людина на буденному рівні 
самотужки стає вже неспроможною долати ризики і небезпеки різного 
походження. А науково-технічний прогрес, за низкою своїх негативних 
наслідків, породжує ризики та небезпеки не тільки техногенного, але й, 
насамперед, соціального характеру. Боротьба людей за ресурси для 
виживання породжує різного роду конфлікти, котрі проявляються як на 
локальному, так і на глобальному рівнях. Усе це ставить під загрозу 
виживання людства в цілому.  

Прагнення різних соціальних суб’єктів до убезпечення життя породило 
безпекопродукування, що реалізувалося виникненням таких наукових 
напрямів як екологічна безпека, технічна, економічна, політична, 
національна, міжнародна, військова, біологічна, демографічна, радіаційна, 
юридична тощо. Суспільний запит у захисних механізмах та технологіях 
спричинив виникнення охоронної діяльності. Наприклад, охорона довкілля, 
здоров’я, праці, побуту, осіб, інтелектуальної власності тощо. А тому в справі 
розуміння безпеки починає переважати така її характеристика, як 
“захищеність” від загроз, викликів, ризиків, небезпек. Таке розуміння 
“безпеки” стало досить популярним (домінантним) як в офіційних 
документах, так і в осередку науковців. Однак, указане розуміння, на жаль, 
створює тільки видимість, поверховість і більше тяжіє до психологічного 
аспекту розуміння безпеки, оскільки захищеність включає наявність такої 
складової, як страх. А це, звичайно, категорія психологічна. Таке трактування 
безпеки породило ту обставину, що створені системи безпеки, згідно з таким 
принципом (підходом), виявилися в практиці сучасного суспільства вже 
неспроможними ефективно долати різноманітні ризики та небезпеки.  
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Отже, перед соціологами постає завдання переосмислити та уточнити 
зміст понять “ризик” та “безпека”, комплексно вивчити їх різновиди та 
виробити нові підходи до їх інтерпретації, а звідси й мета – вироблення 
соціальних технологій, спроможних виконувати в сучасному суспільстві свої 
управлінські функції щодо створення сприятливих умов для людської 
життєдіяльності, за яких люди могли б реалізовувати свої інтереси, досягати 
поставленої мети, в основу якої покладено відповідні цінності. Наявність 
безпеки передбачає такі умови, за яких соціальні суб’єкти можуть зберігати й 
відтворювати свої цінності. А головною цінністю для людства має стати 
безпека. 

Якщо раніше ніхто не міг подумати, що за питну воду слід буде 
платити, то сьогодні – це вже економічний факт нашого життя. Отже, це 
спонукає до формування в людей культури безпеки та нового уявлення про 
якість життя – культури споживання води, повітря, харчів та  культури 
відповідного способу життя. А надалі – розробка вже соціальних технологій 
для підтримання оптимального рівня безпеки. Тому саме наука і технології 
виникають для того, щоб досягти підвищених параметрів існування людини, 
тобто коли стає зрозуміло, що вже так далі жити неможливо, потрібно 
вдосконалюватися. Виникають нові девіації, тому постає необхідність 
зрозуміти їх генезу та особливості. Отже, з’являється потреба створювати 
внутрішню систему безпеки.  

Соціобіологи [15] встановили таку особливість живих систем, до яких 
належить людина як вид: там, де була комфортна ситуація, не було потреби 
розбудовувати сигнальні системи. Де виникло загострення буття – належало 
об’єднуватися й координувати дії. Для цього виникла мова. Виходячи звідси, 
можемо сформулювати діалектичну тезу: “Для розвитку треба, щоб було 
погано та небезпечно жити. Так за умов ризику людина конструює свої дії, а 
джерелом розвитку виступає чинник напруження”. Це положення характерне 
також і для науки.  

Отже, на сьогодні для подальшого розвитку соціології створилися 
умови напруження. На цій основі виникає потреба виробити мову 
соціологічного дослідження, що доречна для розбудови нових напрямів 
соціології. Для пізнання динаміки сучасного суспільства, зокрема суспільств 
пострадянського простору за умов трансформації та впливу глобалізації, ми 
вирізняємо такі галузі досліджень, як соціологія безпеки та соціологія 
ризику.  

Слід звернути увагу на ту обставину, що між представниками різних 
наукових соціологічних шкіл виникає непорозуміння, оскільки одні 
працюють на державу, інші – на громадянське суспільство, ще інші – на 
бізнес. Ті суб’єкти, які перебувають при владі, проголошують таку цінність, 
як соціальна стабільність, що є для них умовою втриматися при владі. 
Опозиція ж, навпаки, – за інновації, ризик і необхідність змін під гаслом 
“підвищити безпеку”. Таким чином, можемо зафіксувати конфлікт між 
суб’єктами виробництва соціологічного продукту і його споживачами.  
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Зважаючи на ці обставини, соціологи почали рефлексію щодо шляхів 
розвитку соціології? Які є проблеми в науці і які шляхи їх подолання? Тому 
треба виробити для комунікації в науковому середовищі відповідну мову та 
запропонувати нові теоретичні конструкти для пізнання динаміки сучасного 
українського суспільства, що трансформується. 

Системні трансформації, що дестабілізують соціум, характерні для 
процесів, пов'язаних з переходом суспільства до нової фази свого розвитку, 
яку соціологи називають постіндустріальною. Таке суспільство в 
соціологічній літературі дістало назву “суспільство ризику”. У науковій 
літературі ХХI століття характеризують як століття розуміння, подолання 
природних і техногенних ризиків, а також і тих, що людина створює сама 
собі. Так, якщо Герцен у свій час розбудив Росію, то У. Бек розбудив Європу. 
Завдяки монографії У. Бека „Суспільство ризику”, виходячи з праць 
Е. Гіденса, Н. Лумана, П. Штомпки, науковці почали системно 
усвідомлювати, що людей у сучасному соціумі оточують ризики й небезпеки 
різного походження. У науковий обіг був запроваджений такий теоретичний 
конструкт, як “суспільство ризику”. Його почали застосовувати у своїх 
дослідженнях учені різних країн. Наприклад, щодо російського суспільства – 
це такі соціологи, як О. Яницький, А. Мозгова, В. Зубков, К. Ісаєв, 
В. Гришаєв, Б. Порфир’єв, К. Гаврилов; відповідно в Україні – Ю. Наєнко, 
Ю. Привалов, О. Стегній, М. Хилько, А. Толстоухов, Г. Рева, 
В. Врублевський, В. Ксьонзенко, І. Мариніч, Л. Сохань та І. Сохань, 
А. Панькова та ін.  

Можна сказати, що з’явився запит на виявлення ризиків у різних 
сеґментах соціуму. З цього приводу У. Бек зазначив, що ризик став уже 
невід’ємною частиною нашого як повсякденного, так і наукового життя [16]. 
Проте наукою нарешті сконструйовані засоби його діагностики та подолання. 
Скажімо, Е.Гіденс вважав, що кожному сучасному суспільству властиві 
невизначеність, мінливість та нестабільність [17]. 

А. Панькова залучила зазначену концепцію “суспільства ризику” для 
характеристики сучасного українського суспільства. Вона стверджує, що для 
сучасної України, Росії та інших країн пострадянського простору головним                 
ідеалом стає безпека. Тому соціальні проекти таких суспільств носять 
яскраво виражений захисний характер, таке суспільство стає ”суспільством 
ризику”. Відбувається виникнення на соціальній арені нових акторів – так 
званих жертв ризику з наступною їх солідаризацією на ґрунті відчуження, 
безправ’я, тотальної небезпеки й зниження якості їх життєдіяльності. Тому, 
на її думку, зазначене може послугувати формуванню нової політичної сили, 
що буде представляти інтереси марґіналізованих «жертв ризику» і цим 
загрожуватиме стабільності наявної соціальної системи, її внутрішньому 
порядку («суспільство ризику» відтворює ризики і за принципом бумерангу 
може від них постраждати).  

Стосовно «суспільства ризику» є припущення, що йому притаманна 
затяжна політична нестабільність, котра супроводжується системними 
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соціальними ризиками, посилюючи дезінтеґрованість і аномізацію масової 
свідомості. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному українському 
суспільстві, мають яскраво виражену рису функціонування перехідного стану 
за низхідною проекцією. Це призводить до системних змін перш за все в 
соціальній структурі українського суспільства, специфікою якої є вище 
згадані  нестійкість, невизначеність, пов’язані з розмиванням кордонів між 
верствами (або класами), а також з марґіналізацією представників окремих 
категорій населення. Марґінали стають у суспільстві «зайвими людьми». Їх 
продукує суспільство ризику, що виникає в результаті системної 
інституційної кризи [18, с. 9-10].  

Результати досліджень українських соціологів свідчать, що за роки 
незалежності в Україні накопичена значна кількість суспільних проблем, що 
досягли такої критичної маси, коли загроза національній безпеці країни стає 
незапобіжною. Крім традиційних загроз соціологи вказують і на специфічні, 
що продукують окремі суб’єкти управління шляхом розповсюдження 
псевдодемократії, побудови псевдодемократичного суспільства та 
псевдоправової держави. Тому подальші цивілізаційні перспективи розвитку 
та утвердження України як повноцінного партнера у світовому соціальному 
просторі можуть бути поставлені під сумнів [18, 19]. 

Як зазначає Т.Заславська, практично перед усіма посткомуністичними 
країнами постало екзистенційне завдання виживати й  розвинутися в 
принципово нових умовах, а також бути включеними у світову систему як 
самостійні мегаагенти, забезпечити ефективний розвиток економіки й набути 
геополітичного статусу, що сприятиме національній безпеці. Хоча для всіх 
країн це завдання єдине,  об’єктивні умови й можливості його розв’язання, як 
і установки керівних еліт, у різних країнах істотно відрізняються [20, с. 97]. 

Зважаючи на це, логічно виникає питання про можливі варіанти 
майбутнього для трансформаційних суспільств, до яких належать Україна, 
Росія та інші суспільства пострадянського простору. Чи буде обраний 
напрямок безпеки, тобто стабільності, порядку, правової держави, чи 
суцільного ризику та небезпек?  

Оскільки завдання будь-якої науки полягає в розробці відповідних 
заходів, у здійсненні прогнозів з метою зменшити ризики або уникнути їх, а 
також підвищити безпеку або створити оптимальний рівень безпеки, тому 
виникла суспільна потреба у відповідних соціологічних знаннях. Отже, перед 
соціологами постало нагальне завдання розробити такі соціологічні 
концепції, котрі здатні були б адекватно пояснити сучасну соціальну 
реальність та запропоновувати ефективні соціальні технології для 
попередження та подолання негативних наслідків людської діяльності.  

Однак, сама зміна соціальної реальності, як слушно зауважує 
В.Тарасенко, ще не обумовлює автоматично відповідних змін у соціології, 
соціологічному теоретизуванні та його продуктах – теоріях, концепціях, 
поняттях. Для цього, на його думку, соціологи повинні спочатку виявити 
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певні метаморфози соціальних явищ та процесів і створити відповідні 
концепти на позначення  та пояснення їх [11, с. 9]. 

Останнім часом у наукових дискусіях лунає думка про наявність 
чергової кризи соціології8. На наш погляд, криза соціології – це точка 
обміркування соціологами подальших перспектив її розвитку як науки. 
Український соціолог В.Танчер з цього приводу зазначає, що соціологія – це 
наука, кризовий стан якої є її нормальним станом, тобто вона завжди не 
„встигатиме” за реальністю, котра змінюється швидше, ніж складається її 
більш-менш адекватна концептуалізація,  а це і є, за Т.Куном, головна ознака 
кризи науки. Разом із тим зусилля соціологів спрямовані на скорочення 
часової дистанції між суспільною проблемою, що виникла, та пропозицією її 
розв’язання, що слугує показником успішності виконання соціологами своїх 
функцій” [13].  

Глобальні суспільні трансформації та культурні зрушення спонукають 
як вітчизняних, так і зарубіжних соціологів рефлексувати щодо того, які ж 
можливі шляхи розвитку соціології для підвищення її дисциплінарного 
статусу, які є проблеми в науці та шляхи їх подолання. Основні завдання, 
котрі постають перед ученими, – це розв’язати питання щодо адекватності 
сучасної соціальної теорії процесам, які переживає трансформаційне 
суспільство, створити теоретико-методологічні засади соціологічних знань, 
науково обґрунтувати нові концептуальні парадигми, а також окреслити межі 
використання результатів досліджень.  

Здійснюючи продукування соціологічних знань з метою розв’язання 
нових суспільних протиріч, соціологи опинилися в ситуації, коли слід 
визначитися з теоретичними засадами, що покладатимуться в основу 
відповідного дослідження, з принципами, методами, способами дослідження, 
що визначатимуть ракурс та інструментарій дослідження і, відповідно, 
впливатимуть на самі результати та їх надійність. Так, Т. Заславська [20], 
вивчаючи соціальні механізми трансформації сучасного російського 
суспільства, ставить питання про те, як досліджувати сучасні суспільні 
проблеми: чи слід базуватися на вже наявних теоріях, чи варто виробляти 
нові. Отже, має місце питання про адекватність соціологічних теорій, що 
виникли в межах вестфальської та філадельфійської парадигм, та їх 
пізнавальні можливості, з приводу аналізу соціальних явищ та процесів, котрі 
мають місце (або прояв) в країнах перехідного типу. Звідси можемо зробити 
висновок, що становлення соціологічного знання перебуває в тісному 
взаємозв’язку із соціальними змінами.  

Для подальшої комунікації в науковому середовищі слід також 
розробити адекватний сьогоденню понятійно-категоріальний апарат, 
запровадити адекватні сучасному пізнанню теоретичні конструкти. 

                                                
8 Слід зробити уточнення з приводу того, що таке криза взагалі. Криза, як відомо, це не є 
щось жахливе. Перш за все - ситуація перехрестя в межах життєвого циклу будь якого 
явища чи процесу, коли обмірковують відповідні нормативи його подальшого життя. 
Тобто не має негативної конотації, це не жах, а спосіб набути нової якості.  



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 346 

Наприклад, польський соціолог П. Штомпка для більш адекватного 
розуміння сучасного соціуму пропонує застосовувати такі нові теоретичні 
конструкти, як “соціальна” та “культурна травми”9 [21, с. 472 - 492.].  

Назвавши основні питання, що обговорюють науковці стосовно 
подальших напрямів розвитку сучасної соціології, зазначимо, що за вказаних 
обставин є всі підстави для розбудови нових галузей досліджень у межах 
сучасної соціології в Україні, зокрема  соціології ризику та соціології 
безпеки.  

Ризикогенні дослідження в межах сучасної європейської та 
американської соціології постають одним із затребуваних напрямів 
соціологічного знання, а також набули вже статусу самостійної галузі 
соціології, що претендує на роль нового пояснювального інструменту 
дослідження соцієтальної динаміки. Якщо в європейській соціології ці 
концепції інтерпретують соцієтальні ризики як момент переходу від простої 
до високої (пізньої) модернізації, то стосовно України, Росії та ін. країн 
пострадянського простору мова йде про ризики й небезпеки незавершеної 
модернізації або навіть демодернізації [22, с. 22]. 

У радянському суспільстві науковці уникали вивчати ризики і 
небезпеки різного походження, оскільки ці теми носили гриф “Секретно”. 
Суб’єкти управління систематично приховували факти ризиків техногенного 
походження. Лише Чорнобильська катастрофа 1986 р. стала одним із 
імпульсів, котрий став своєрідним спусковим гачком. Цю планетарну біду 
вже неможливо було замовчувати ні для громадян СРСР, ні для світової 
громадськості, оскільки її наслідки поставили під сумнів подальше існування 
людства взагалі. Сам факт катастрофи вперше гносеологічно зафіксував 
можливість ризиків у радянському суспільстві, незважаючи на 
“соціалістичну планомірність” та інші характерні ілюзії того часу. Ризик, як 
невід’ємний факт життя, тоді стали активно вивчати представники не тільки 
природничих, але й гуманітарних та суспільних наук. Згодом науковці 
спільно дійшли висновку про необхідність враховувати соціальні аспекти 
ризиків техногенного, природогенного та соціогенного походження. 
Поступово відбулося активне розростання наукових підходів та термінології. 
Соціологія у вивченні ризику отримала провідну роль. Були виділені 
природогенні, техногенні, соціогенні різновиди ризику. Ряд термінів, що 
стосувалися техно- та природогенних ризиків, набули соціального звучання 
та нового контексту. Для цього періоду став характерним “ефект 
мультиплікації” – зростання контекстів вживання й кількості значень 
основних понять, та “ефект бумеранга” – намагання порозумітися щодо 
встановлення взаємозв’язку між поняттями. Все це призвело до 
непродуктивності та плутанини [14]. 

                                                
9 Під культурною травмою, згідно П.Штомпці, слід розуміти наслідки зіткнення 
культурних цінностей соціуму з “чужим” ворожим оточенням, що призводить до 
дисфункціональних змін в соціальному житті. 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 347 
 

Визначаючи зміст поняття “ризик”, одні дослідники в центр своєї уваги 
ставлять індивіда, інші – зосереджуються на організаційному або 
інституціональному рівнях аналізу. Переважно його розглядають у 
взаємозв’язку з такими поняттями, як “безпека”, “небезпека”, “потрясіння”, 
”невизначеність”, “катастрофа”, “криза”, “надзвичайна ситуація”, 
“надійність” тощо.  

Соціологія ризику репрезентує себе як галузева соціологічна теорія 
середнього рівня, із притаманними їй соціологічними методами досліджує 
ризик як соціальне явище в сукупності його проявів. Вона перебуває в стадії 
свого становлення, відбувається процес визначення, оформлення й уточнення 
змісту основних її характеристик, предмета, понятійно-категоріального 
апарату. Це представлено в працях російських соціологів К. Гаврилова, 
В. Зубкова, С. Красикова, С. Нікітіна, К. Феофанова. 

У межах соціологічної традиції визначилися основні напрями 
дослідження ризику, а саме: класифікація ризиків; виявлення факторів, що 
впливають на його сприйняття і оцінку; виділення типів сприйняття ризиків; 
встановлення залежності сприйняття ризиків від чинника включення індивіда 
в реальну ситуацію ризику; вимірювання ризику та розробка системи 
соціальних показників для характеристики ступеня ризику в різних ситуаціях 
і сферах; встановлення взаємозв’язку ризику з процесом прийняття рішення; 
розробка соціальних технологій, спрямованих на мінімізацію ризиків [23, с. 
72-76]. 

Останнім часом увагу соціологів почали привертати ризики, що 
впливають на здоров’я людей, що виникають в результаті порушення 
структури харчування, екологічні ризики та управління ними, вплив різних 
видів ризику на якість і стиль життя, політичні ризики, управлінські аспекти 
страхових та фінансових ризиків тощо. 

Шляхом аналізу наукових публікацій в Україні та Росії з тематики 
безпеки було встановлено, що вона стала предметом наукового інтересу 
переважно фахівців економічної, технічної наук, юриспруденції, педагогіки, 
політичних наук, філософії. Зафіксована незначна кількість праць фахівців із 
соціології. Переважно це праці російських учених Б. Порфир’єва, 
В. Кузнецова, Н. Малікової, В. Вікторова, Е. Соломатіної. Це є свідченням 
того, що ця галузь соціологічної науки потребує своєї подальшої розбудови.  

У межах соціології безпеки не до кінця вирішене завдання щодо 
виділення характеристик сучасного соціального суб’єкта, відповідального за 
безпеку. Завдання комплексного вивчення суб’єктів убезпечення ставиться 
поки що не так часто. Для того, щоб здійснювати власну розбудову 
теоретичного конструкту “суб’єкт убезпечення ”, ми розглянули праці 
соціологів і виявили, що і в теорії, і в суспільній практиці досить актуальним 
є прагнення конструювання суб’єкта, тобто зрілого відповідального індивіда, 
який своєю діяльністю повинен здійснювати перетворення сучасного 
суспільства.  
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Отже, соціологія безпеки  має всі підстави для свого становлення  та 
подальшої інституціоналізації. Незважаючи на те, що соціологія як наука 
досягла на сьогодні певної зрілості, сформувалися її функції та структура 
соціологічного знання, для розуміння структури, динаміки сучасного 
українського суспільства, атрибутом якого постають ризики в різних проявах 
та головною цінністю якого є безпека, необхідні нові знання, здатні 
задовольнити потреби відповідних соціальних суб’єктів. На нашу думку, 
соціалогія повинна бути осучаснена шляхом інновацій, а саме подальшою 
розбудовою нових напрямів досліджень, серед яких у фокусі наукової уваги 
має бути соціологія ризику та соціологія безпеки.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Городяненко В. Теории среднего уровня: место в структуре 
социологического знания и тенденции развития (историографический анализ 
на материале стран СНГ) [Текст] / В.Городяненко // Социология: теория, 
методы, маркетинг, 2001. – №4. – С.187-202. 

2. Современное состояние мировой социологии. Лекция Владимира 
Ядова.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://polit.ru/lectures/2007/10/26/sociolog.html 

3. Лапин Н.И. Предмет и методология социологии / Н.И.Лапин // 
Социс, 2002. – № 8. – С. 106-119.   

4. Молевич Е.Ф. К вопросу о структуре современного 
социологического знания / Е.Ф.Молевич // Социс, 1997.– № 6.– С. 3-8. 

5. Осипов Г.В. Социология в России: как это было на самом деле 
[Текст] / Г.В.Осипов // Социс, 2008. – №3. – С.4-18. 

6. Покровский Н.Е. Социология, социологическая культура и их место 
в современном российском обществе / Н.Е.Покровский // Общественные 
науки и современность, 2002. – № 2.– С. 42-58.  

7. Тощенко Ж.Т. О тенденциях развития социологии в современном 
мире / Ж.Т.Тощенко, Н.В.Романовский // Социс, 2007.  – № 6. – С. 3-12.   

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] / В.А. Ядов. – М.: 
Добросвет, 2001. – 596 с.  

9. Немировский В.Г. Социология: Классические и постнеклассические 
подходы к анализу социальной реальности: Учеб. пособ. / В.Г. Немировский, 
Д.Д. Невирко, С.В. Гришаев. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. – 557 с. 

10. Лукашевич Н.П. Главным редакторам журнала “Социология: 
теория, методы, маркетинг” / Н.П.Лукашевич, Ю.И. Яковенко // Социология: 
теория, методы, маркетинг, 2002. – №4. – С. 243-246. 

11. Тарасенко В.І. Концептуальні основи соціології ХХІ століття 
[Текст] / В.І. Тарасенко // Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навч. 
посіб. / За ред. А.Ручки. – К., 2007. – 363. – С. 7- 49. 

12. Степаненко В.В. Соціологічна теорія на тлі суспільних 
трансформацій / В.В. Степаненко, В.П. Танчер // Суспільна трансформація: 



Том Х Серія «Соціологія» Випуск 140  
 

 349 
 

концептуалізація, тенденції, український досвід [Текст]/ За ред. В.В. Танчера, 
В.П. Степаненка. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 5-12. 

13. Танчер В.В. Соціальні трансформації та виклики соціології ХХІ 
століття / В.В. Танчер // Суспільна трансформація: концептуалізація, 
тенденції, український досвід [Текст]  / За ред. В.В. Танчера, В.П.Степаненка. 
– К.: Інститут соціології НАН України, 2004.  – С.27- 49. 

14. Феофанов К.А. Российская социология риска: состояние и 
перспективы / К.А.Феофанов // Социс, 2007. – №4. – С. 3-12.  

15. Шер Я.А., Происхождение знакового поведения [Текст]/ Я.А. Шер, 
Л.Б. Вишняцкий., Н.С. Бледнова– М.: Научный мир., 2008. – 280 с. 

16. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [Текст]/ 
У. Бек; [Пер.с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; Послесл. А.Филиппова]. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 c. 

17. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность [Текст]/ Э.Гидденс // 
THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и 
систем, 1994. – № 5. – С. 107-134. 

18. Панькова А.В. Образ современной Украины: штрихи к портрету 
«общества риска» [Текст]  / А.В. Панькова // Методологія, теорія та практика 
соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. У 2-х т., Т. 2. – 
Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, 2006. – С. 9-13. 

19. Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними 
соціологів [Текст]/ Упоряд. М.О. Шульга. – К.: ТОВ “Друкарня Бізнес 
поліграф”,  2009. – 88 с. 

20. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный 
механизм трансформации: Учеб. пособие. / Т.И.Заславская. – М.: Дело, 2004. 
– 400 с. 

21. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества [Текст]/ 
П. Штомпка; [пер. с польск. С.М.Червонной]. – М.: Логос, 2005. – 664 с.  

22. Яницкий О.Н. Россия как «общество риска»: контуры теории  
[Текст]  / О.Н. Яницкий // Россия: трансформирующееся общество / Под. ред. 
В.А. Ядова. М.: Издательство “КАНОН-пресс-Ц”, 2001. – С.21-44. 

23. Шлыкова Е.В. Риск в структуре социально-философского похода к 
изучению сущности взаимодействия природы и общества [Текст]/ 
Е.В. Шлыкова // Риск в социальном пространстве / РАН. Ин-т социологии; 
Под ред. А.В. Мозговой. – М., 2001. – С.50-78. 

 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 350 

УДК 316.334:796 
Зинюк А.В. 

РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ СПОРТА В 
СОЦИАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНУЮ СФЕРУ 

 
У статті обґрунтовується положення про те, що телебачення в 

сучасних умовах значно впливає на трансформацію спорту в соціально-
видовищну сферу. Автор доводить, що сучасний спорт перетворився на 
видовищне шоу – ідеальний медіажанр. Телебачення стимулює збільшення 
видовищності телетрансляцій змагань, перетворюючи, тим самим, спорт 
на могутню індустрію шоу-бізнесу. 

Ключові слова: Спорт, телебачення, спортивні змагання, спортивні 
видовища. 

В статье обосновывается тезис о том, что в современных условиях 
телевидение значительно влияет на трансформацию спорта в социально-
зрелищную сферу. Автор доказывает, что современный спорт превратился 
в зрелищное шоу – идеальный медиажанр. Телевидение стимулирует 
увеличение зрелищности телетрансляций соревнований, превращая, тем 
самым, спорт в мощную индустрию шоу-бизнеса. 

Ключевые слова: Спорт, телевидение, спортивные соревнования, 
спортивное зрелище. 

The thesis is proved that the TV considerably influences television 
transformation of sport to the social and performance sphere in modern condition. 
The author proves that the modern sport has turned into a performance show – 
into ideal mediagenre. The television makes competition telecompilations more 
brightfull and interesting, changing thus, sport into powerful industry of  show 
business. 

Key words: Sport, Television, Sport Competitions, Sport Performance. 
 
Спорт является одной из наиболее популярных форм организации досуга, 

отдыха и развлечений. Популярность спорта как зрелища характеризуется 
эмоциональностью и остротой восприятия, затрагивающего личные и 
коллективные интересы множества людей, а также универсальностью «языка 
спорта», понятного практически каждому. Почти для всех спорт интересен как 
эмоционально насыщенное зрелище. Современные технические средства 
коммуникаций, особенно телевидение, способствовали тому, что аудитория 
спортивных зрелищ, как никогда прежде, расширилась, а это увеличило влияние 
спорта на эмоциональный мир человека. С одной стороны, эмоционально-
зрелищная действенность спорта обусловлена его эстетической 
привлекательностью и усиливается по мере расширения аудитории его 
болельщиков. Спортивные зрелища могут воздействовать на причастных к ним 
людей неоднозначно, не всегда позитивным образом. Характер такого 
воздействия зависит как от "чистоты" самого спортивного состязания, особенно 
от того, насколько твердо соблюдаются спортивно-этические нормы и правила, 
так и от культуры, воспитанности болельщиков. С другой стороны, при 
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определенных обстоятельствах возможны не только позитивные, но и 
негативные эффекты, которые могут выражаться в агрессивности. Сопереживая с 
теми, кто соревнуется на спортивной арене, болельщики отождествляют себя с 
кем-либо из них, как бы сами участвуют в спортивных баталиях, борьбе 
характеров, разрешении спортивных конфликтов на эмоционально-образном 
уровне, находят яркие примеры для подражания и поводы утвердиться в своей 
жизненной позиции. Поэтому исследования, посвященные изучению спорта как 
социально-зрелищной сферы современного общества являются весьма 
актуальными. 

Современный спорт как зрелище анализируется многими учеными. 
Проблемы социального управления в системе спорта как социально- зрелищной 
сферы, его социальных и социокультурных аспектов, в том числе и вопросов, 
касающихся его аудитории, анализируются в работах В. Андреффа [1], 
В. Столярова [11], Л. Лубышевой [7], В. Жолдака [4], В. Лукащука [8-9] и др. 
Ученые отмечают, что в современных условиях наблюдается тенденция 
превращения спорта в отрасль индустрии услуг. Организационная 
профессионализация и коммерциализация спорта ввели институт спорта в 
индустриальную систему шоу-бизнеса, превратив его в зрелищную услугу, 
пользующуюся массовым спросом, вследствие чего система профессионально-
зрелищного спорта стала определять тенденции его развития.  

Тема взаимосвязи спорта и телевиденья, а также последствия такого 
взаимодействия рассматриваются такими исследователями, как М. Сараф [10], 
С. Гуськов [2-3], В Зверева [5], К. Лэш [6]. Например, М. Сарафа [10] 
концентрирует свое внимание на том, что спорт как социально-зрелищная сфера 
способен формировать у аудитории вполне конкретные духовные ценности, 
связанные с культурным потенциалом социума. С. Гуськов [2-3] отмечает, что 
если спорт организован как шоу-бизнес, его неотъемлемой частью становится 
фанатское движение с вполне конкретной субкультурой, зеркально отражающее 
непременное присутствие в такой модели спорта феномена «зрелища для 
толпы», ибо «околоспортивная» толпа становится обязательным элементом для 
обеспечения массовости потребления спортивных зрелищных услуг и тем самым 
выступает «гарантом» процветания спортивного шоу-бизнеса. В. Зверева [5] 
подчеркивает, что телевидение и спорт тесно связаны друг с другом, их союз 
взаимно выгоден и, в то же время, он приводит к трансформации обеих сторон. 
Отмечается то, что в культуре постмодерна спорт встроен в систему медиа. 
Институты спорта сформировались в культуре модерна, в контекстах 
индустриализации, становления национальных государств и массового общества. 
Для спорта свойственна транснациональность, коммерциализация, медийность. 
В. Лукащук отмечает, что «развитие в ХХ веке телевидения превратило 
спортивное зрелище в идеальный медиажанр» [8, с. 139]. Кристофер Лэш [6] 
отмечал, что зрелищные виды спорта приобрели свое нынешнее значение 
одновременно с возникновением массового производства, которое обостряет 
удовлетворяемые спортом потребности, создавая при этом технические 
возможности для продажи спортивных соревнований более широкой аудитории. 
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Коммерциализация превратила игру в работу, подчинила удовольствие атлета 
удовольствию. Хейзинга [12] отмечал вырождение спорта, которое заключается в 
его тривиализации. Спорт сегодня стал во всем мире удобной ареной «выплеска» 
стремления к самовыражению на фоне недостаточности культурного 
потенциала. Спортсмены, стремящиеся представить себя в качестве работников 
индустрии развлечений (отчасти для того, чтобы оправдать свои огромные 
заработки), отрицают серьезность спорта. Телевидение в свою очередь создает 
новую аудиторию.  

В то же время ряд аспектов зрелищности спорта требует более глубокого 
научного анализа. В частности, в украинской и зарубежной научной литературе 
практически отсутствуют специальные исследования, посвященные влиянию 
телевидения на зрелищность спорта. Целью данной статьи является выявление 
роли телевидения в превращении спорта в социально-зрелищную сферу. 

Спортивные масс-медиа – неотъемлемая часть сознания любого 
современного человека. Такие события, как Чемпионат мира, Европы и 
Олимпийские игры, в результате их освещения СМИ, становятся явлениями 
массовой культуры и затрагивают жизнь множества людей. Средства массовой 
информации в основном и создают наши представления о спорте. В современном 
мире спортивные события и СМК весьма тесно взаимосвязаны, что в конечном 
итоге, привело к все возрастающему воздействию СМИ, а особенно телевидения, 
на развитие спорта и переопределило саму его суть. 

Для того, чтобы составить представления о спорте и роли масс-медиа в их 
формировании, необходимо проанализировать историю взаимоотношений 
спорта и телевидения.  

Спорт представляет собой специфический род физической и 
интеллектуальной активности, имеющей своей конечной целью участие в 
соревнованиях. В свою очередь спортивные соревнования заключаются в 
выявлении сильнейших спортсменов и команд, высших спортивных достижений. 
Изначально спортсмены стремились к совершенству, улучшению личных, 
командных и абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных физических 
возможностей и навыков. Но с развитием масс-медиа произошли трансформации 
в сфере спорта. В наше время, когда большое развитие получила культура 
досуга, спортивные состязания и наблюдения за ними стали популярными 
развлечениями для зрителей и профессиональной деятельностью для 
спортсменов. Большую роль в организации спортивных зрелищ стало играть 
телевидение. 

Анализируя развитие современного спорта, можно заметить, что всего 
за несколько десятилетий существенно изменилась система современного 
спорта. В своей работе В. Лукащук показал, как из простой и ясной системы 
двигательной активности спорт разросся в одно из наиболее важных социальных 
явлений [9]. Автор считает телевидение одним из важнейших факторов развития 
спорта в современном мире.  

Телевидение внесло тысячи мелких изменений в спортивные игры. В них 
появилось больше развлекательных элементов. Это касается проведения 
Олимпийских игр. Каждое спортивное мероприятие (например, открытие и 
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закрытие Олимпиад, Чемпионатов Мира) – это всегда зрелищное шоу. 
Происходят масштабные и эффектные церемонии открытия и закрытия Игр. К 
разработке сценариев этих зрелищ из года в год привлекают лучших 
организаторов массовых шоу. Многие известные певцы, актеры и другие 
представители шоу-бизнеса стремятся принять участие в этом действе. 
Трансляции этих событий каждый раз бьют рекорды зрительского интереса. 
Каждая страна-организатор Олимпиады стремится превзойти по размаху и 
красоте этих церемоний всех предыдущих.  

Сегодня практически ни один вид спорта не может развиваться без тесного 
взаимодействия с телевидением. По нашему мнению, основой зрелищности 
спорта можно рассматривать процесс взаимного сближения и сотрудничества 
между участниками спортивных организаций и представителями СМИ, который 
базируется на возрастающих зрелищных возможностях спорта. Обычно сразу же 
после некого спортивного события ситуация повторяется телевидением в записи 
несколько раз с различных точек. Эти повторения носят скорее эмоциональный 
характер, поскольку следуют непосредственно за голом. Спортивное 
телевидение стало помогать зрителю в анализе увиденного. 

Все это привело к тому, что на телеэкране регулярно стали появляться не 
только футбол и хоккей, как было в предыдущие годы, или фигурное катание, 
ставшее благодаря телетрансляциям необычайно популярным в ряде стран, но и 
другие виды спорта. А ведь многие из них долгое время считались «не 
телевизионными» – такие, как борьба, прыжки в воду, лыжи, фехтование. 
Например, полет прыгуна в воду продолжается мгновения, рассмотреть фигуры, 
которые он при этом выполняет, оценить его технику на телеэкране способен 
далеко не каждый. Но это становится возможным при замедленном повторе 
прыжка, который сопровождается квалифицированным комментарием 
специалиста.  

Телевидение позволило превратить спортивные соревнования в 
эмоциональное зрелище. Благодаря крупным планам телезритель получил 
возможность видеть, скажем, лицо спортсмена в минуту, когда он настраивается 
на победу перед стартом или когда устанавливает рекорд, видеть, как он 
реагирует на успех или неудачу. В результате, на первый план в спортивном 
телевидении стала выходить личность спортсмена, его эмоции и переживания, а 
не только голы, очки, секунды, как было раньше. Спортивные турниры 
привлекают зрителей насыщенной эмоциями атмосферой, и потому руководство 
спортивного мероприятия предъявляет особые требования к умению 
организаторов управлять чувствами людей.  

Спортивные передачи смотрит самое большое количество зрителей, 
телевидение теперь финансирует многие профессиональные спортивные 
соревнования, в частности Олимпиады. Спортивные трансляции и репортажи 
велись по телевидению почти с самого его появления, однако телевидение не 
оказывало такого заметного влияния на спорт, пока профессиональные команды 
не стали видеть в нем потенциальный источник прибыли.  
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Необходимо также остановиться более подробно на такой черте 
современного спорта, как его коммерциализация и зрелищность. Причем это 
касается не только того, что спортсмены "большого спорта" становятся 
профессионалами и получают за свою спортивную деятельность денежное 
вознаграждение.  

В. Андрефф [1] отмечает, что интерес к зрелищам, в том числе и 
спортивным, всячески культивируется и используется как для рекламы и 
продажи товаров, так и для политических целей. Поэтому необходима 
бдительность со стороны государства и общества, которые должны осуществлять 
контроль над профессиональным спортом. Влияние последнего на 
многочисленные массы людей все больше приобретает политическую окраску, 
когда известные спортсмены или команды оказывают политическую поддержку 
тому или иному общественному деятелю или партии на выборах. Как правило, 
эта поддержка вынужденная и напрямую связана с финансовыми 
вознаграждениями.  

Таким образом, спорт, вследствие взаимосвязи с телевидением, 
превратился из соревновательного события в разновидность шоу-бизнеса. 
Телевидение привело к изменению правил и форм проведения соревнований – 
соревнования обрели элементы развлекательных массовых мероприятий. Оно, 
имея возможность более эмоционального освещения событий, применяя 
различные технические приемы (замедленная съемка, стоп-кадры, повторы, 
крупный план и др.), способствовало расширению аудитории спортивных 
телезрителей, превратив тем самым спорт в социально-зрелищную сферу. 
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Змій Л.М.  
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті розглядаються основні аспекти соціально-економічного 

функціонування регіональних засобів масової інформації. Автор дійшов 
висновку про необхідність подальшого соціологічного аналізу зовнішніх та 
внутрішніх чинників, які впливають на реалізацію соціального та 
економічного призначення діяльності мас-медіа регіону. 

Ключові слова: засоби масової інформації регіону, економічні 
практики мас-медіа, медіа-організації, медіаменеджмент.  

В статье рассматриваются основные аспекты социально-
экономического функционирования региональных средств массовой 
информации. Автором делается вывод о необходимости дальнейшего 
социологического анализа внешних и внутренних факторов, которые влияют 
на реализацию социального и экономического предназначения деятельности 
масс-медиа региона.  

Ключевые слова: средства массовой информации региона, 
экономические практики мас-медиа, медиа-организации, медиаменеджмент. 

The basic aspects of the socio-economic functioning of regional mass media 
are in the article. The author conclusion about the necessity of further sociological 
analysis of external and internal factors which influence on realization of the 
social and economic destiny of the mass-media of the region.  

Key-words: mass mediums of region, economic practices of mas-media, 
media- organizations, mediamenedgment. 

 
Бурхливі соціальні, економічні та політичні трансформації у сучасному 

суспільстві призвели до значних змін в існуванні засобів масової інформації, без 
яких сьогодні існування будь-якого суспільства неможливо. Посилення 
глобалізаційних тенденцій у сфері комунікації, розвиток новітніх інформаційно-
комунікативних технологій, збільшення обсягів, способів управління та каналів 
передачі інформації для великої кількості соціальних суб’єктів зумовили появу 
нових соціально-економічних стратегій функціонування мас-медіа. Більш того, 
входження України до глобального та європейського інформаційного простору 
ставить національні та регіональні ЗМІ перед необхідністю переосмислення своєї 
діяльності. Економічна сфера стала площиною, в якій дуалістична природа мас-
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медіа, одночасно як соціального інституту та організаційного утворення, та 
реформи в сфері масової комунікації суперечать одне одному.  

Розвиток засад демократичного суспільства та становлення ринкової 
економіки потребує більш зваженого ставлення до мас-медіа в економічній 
сфері. Політичні сили, фінансово-економічні групи, лобі тощо постійно 
намагаються зорієнтувати діяльність ЗМІ на користь власних інтересів, цілей та 
завдань, що не відповідає соціальному призначенню мас-медіа – інформувати 
суспільство. Якщо розуміння ЗМІ як невід’ємного інституту суспільства вже є 
досить усталеним, то ставлення до них як до економічної організації або бізнесу, 
який може приносити зиск, поки що тільки декларується. Особливо чітко ці 
тенденції проявляються на регіональному рівні, що актуалізує необхідність 
вивчення діяльності регіональних ЗМІ в соціально-економічній площині 
сучасного соціуму.  

Метою цієї роботи є дослідження основних умов та характеристик 
діяльності регіональних засобів масової інформації (далі – ЗМІ) в соціально-
економічній площині сучасного українського суспільства на прикладі мас-медіа 
Харківського регіону.  

Увага до економічних та соціальних проявів діяльності мас-медіа 
приверталася переважно західними дослідниками. Особливо слід відзначити 
діяльність в межах «пласту» теорій інформаційного суспільства, в рамках якого 
плідно працювали Т. Стоуньєр, М. Кастельс, Д. Белл, С. Леш, Д. Уррі, 
Е. Тоффлер, Ф. Уебстер та ін., які вивчали взаємовплив економічної та медійної 
системи. Однак вони лише мимохідь торкалися питань існування локальних мас-
медіа.  

Серед російських учених, які розвивають соціологічне розуміння 
феномену регіональних ЗМІ в суспільній системі, варто відзначити 
О. Грабельникова, І.М. Дзялошинського, В.В. Єгорова, І.І. Засурського, 
Є.П. Прохорова, І.Д. Фомичева, М.В. Шкондіна. Специфіку діяльності 
регіональних мас-медіа розглядають у своїх працях О.В. Дановий, 
О.Ю. Кольцова, І.Г. Ясавєєв та ін. Існування мас-медіа в умовах становлення 
медіаекономіки вивчається С.М. Гуревичем, О.Л. Вартановою.  

Вітчизняні дослідники також приділяють багато уваги проблемам 
діяльності ЗМІ в сучасному суспільстві. Серед них – С.П. Барматова, 
Ю.С. Ганжуров, С.С. Аксьонов та багато інших. Такі українські вчені, як 
Н.В. Костенко, А.О. Ручка, В.В. Танчер, Ю.Г. Сорока, М.М. Субота досліджують 
роботу мас-медіа, у тому числі й на регіональному рівні, крізь призму 
соціокультурного підходу. Економічним процесам у сфері масової комунікації 
приділяють увагу В.А. Кульчицька, В.Ф. Іванова, О. Хоменок. 

Однак, незважаючи на достатню кількість теоретичних та практичних 
робіт, присвячених аналізу соціальних та економічних аспектів діяльності мас-
медіа, функціонування регіональних ЗМІ в соціально-економічному контексті 
поки що залишається маловивченим та є досить перспективним напрямом 
досліджень. Зважаючи на обсяг статті, доцільним, на нашу думку, буде 
зосередитися на деяких економічних аспектах роботи локальних медіа.  
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Умови сучасної ринкової економіки поступово перетворили ЗМІ як на 
важливу соціальну інституцію, так і на бізнес-організацію, що в регіональному 
просторі поки що не є достатньо відрефлексованим. У зв’язку з цим перед 
регіональними мас-медіа сьогодні постають проблеми, які потребують уваги з 
боку дослідників та віднайдення нових підходів до їх вирішення. Серед основних 
– аналіз зовнішніх та внутрішніх соціально-економічних умов діяльності ЗМІ 
регіону.  

Діяльність мас-медіа в економічному просторі в розвинутих країнах вже 
давно стала багатомільйонною індустрією. Аналіз досвіду розвинутих країн, 
серед яких можна відзначити США, Фінляндію, Бельгію, Польщу, доводить, що 
регіональні мас-медіа можуть знаходитися під впливом глобальних економічних 
тенденцій, ефективно функціонувати в структурі національної економіки та 
зберігати ключові позиції в процесі розвитку суспільства. Певні елементи цього 
досвіду можуть бути застосовні під час виваженого коригування  українських 
реалій для підвищення ефективності діяльності медіа і в теоретичній, і в 
практичній площині. Цифри лише стосовно рекламного бізнесу, що переважно 
реалізується через ЗМІ, вражають. За даними відомої західної організації Zenith 
Optimedia всесвітній рекламний ринок, який включає пресу, радіо, телебачення, 
Інтернет та кінотеатри, повинен був скласти у 2009 р.  444,837 млн дол. США 
порівняно з 493,924 млн у 2008 р. (зменшившись на 9,9%), а в 2010 р. – зрости на 
0,5% до 446,889 млн дол. США [1]. Коливання світового рекламного ринку 
призводять до змін у рекламному ринку України на загальному та регіональному 
рівнях і свідчать про те, що регіональні ЗМІ ще не повною мірою можна вважати 
розвинутою сферою бізнесу. За даними Всеукраїнської рекламної коаліції обсяг 
рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 р. склав близько 11 млрд 500 
млн гривень. Його рівень на поточний 2009 рік за оцінками експертів зменшився 
на 14%, що склало 10 млрд гривень. На відміну від національних ЗМІ, 
регіональні мають значно менші можливості рекламної діяльності. Так, обсяг 
реклами на національному телебаченні у 2008 році склав 2 550 млн гривень, а на 
рівні регіонів – 150 млн гривень. Більш того, на 2009 рік очікувалося падіння 
останнього ще на 20% [2]. 

Справа із ускладненням економічного функціонування регіональних ЗМІ 
полягає не лише в обсягах рекламного ринку. Відіграють важливу роль такі 
зовнішні по відношенню до мас-медіа чинники, як загальна економічна ситуація 
в країні, рівень соціально-економічного розвитку регіону, його географічне 
розташування та інформаційно-комунікативний потенціал. Від сукупності цих та 
інших факторів залежить і рівень розвитку регіонального медіапростору. 
Медіапростір Харківського регіону відрізняється досить розвинутою 
інфраструктурою, про що свідчить існування 1 474 друкованих ЗМІ (1 093 газети, 
288 журналів тощо) в яких працюють понад три тисячі журналістів [3, с. 8]. 
Також діють 70 телеорганізацій, з яких 68 місцевих, одна регіональна та одна 
загальнонаціональна. Населення регіону має змогу користуватися послугами 9 
радіорганізацій ефірного та 27 проводового мовлення, 6 кабельних мереж. До 
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складу телерадіопростіру області також входять 16 телевізійних національних та 
регіональних каналів, 13 національних та регіональних радіоканалів [4]. 

Існування проблемних моментів у законодавстві України, яке регулює 
економічну діяльність ЗМІ, значним чином впливає на них. Правове поле 
діяльності регіональних мас-медіа надає державі (в обличчі чинної влади) широкі 
можливості для створення численних бар’єрів через використання таких 
економічних інструментів, як встановлення поштових цензів, ліцензування видів 
масово-інформаційної діяльності, проведення податкових перевірок тощо [5]. 
Тим самим стає можливим коригування інформаційної політики в інтересах 
можновладців чи органів державної влади. За допомогою цих механізмів як 
державні, так і приватні масс-медіа регіону занурюються в площину відносин 
«керування-підкорення» в позиції «підкорених». 

Слід підкреслити, що сучасна економічна ситуація тісно пов’язана з 
політичною, що безпосередньо позначається на регіональних мас-медіа. За 
даними дослідження Фонду «Демократичні ініціативи», ЗМІ потерпають від 
важелів економічного тиску (середня експертна оцінка – 3,5 бали). Особливо 
поширеним сьогодні є такий інструмент, як «прихована реклама» (або 
«джинса»), що опосередковано впливає на їх роботу [6]. 

Ситуація, коли власники/засновники медіа регіону є одночасно 
представниками політичних сил, стала вже майже звичною. Однак це тягне за 
собою серйозні наслідки; яскравим прикладом слугує конфлікт між 
засновниками та редакцією регіональної газети «Слобідський край», який 
склався з приводу фінансування останньої [7]. Цей конфлікт є прикладом того, 
що засновники та власники подекуди не дають змоги регіональним мас-медіа 
стати рентабельними економічними підприємствами. Замість того вони 
продовжують тримати ЗМІ «на короткому ланцюгу» задля власних цілей, в 
ієрархії яких медіа як бізнес займає останні позиції. Не сприяють стабільному 
розвитку регіональних мас-медіа й такі чинники, як монополізація в сфері 
розповсюдження друкованих ЗМІ, відсутність солідних видавничих 
потужностей, експансія зарубіжних ЗМІ тощо, стосовно чого не здійснюється 
ніяких політичних або законодавчих регулятивних ініціатив.   

До внутрішніх чинників, які впливають на соціально-економічні дії 
регіональних ЗМІ, можна віднести гнучкі стратегії діяльності мас-медіа та їх 
рівень менеджменту.  

На наш погляд, у ході розгляду питання про основні соціально-економічні 
умови роботи регіональних медіа є можливості збереження та підтримання 
балансу між двома основними ролями мас-медіа – відповідальністю перед 
суспільством та перед ринковою системою, що передусім проявляється в ході 
управління діяльністю мас-медіа – медіаменеджменті.   

Сучасні дослідники пропонують визначати медіаменеджмент як 
«комплексну сферу, що включає процес прийняття рішень на макро- та 
мікроекономічному рівні для забезпечення ефективного функціонування ЗМІ 
одночасно і як економічного, і як соціального інститутів, а також задля 
ефективного функціонування окремих фірм» [8]. Макрорівень (або 
загальнонаціональний рівень) реалізації медіаменеджменту означає розробку та 
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затвердження концепції управління в сфері масової комунікації, яка 
закріплюється нормативно-правовою базою, в тому числі законодавством щодо 
свободи слова, доступу до інформації, антимонопольним правовим 
регулюванням, принципами економічної системи, медіаполітики тощо. 
Результатом цього є побудова інституційних меж дій засобів масової інформації 
в державі. Здійснення медіаменеджменту на мікрорівні (під яким також можна 
розуміти регіональний рівень) полягає в управлінні конкретними медійними 
організаціями з метою ефективного досягнення поставлених фінансових цілей та 
завдань, збігається, на думку О.Л. Вартанової, з традиційним розумінням 
менеджменту як управління виробництвом з метою підвищення його 
ефективності та збільшення прибутку [8].  

Розбіжності в розумінні ролі медіаменеджерів з боку власників та самих 
управлінців сьогодні призводять до розбалансованості стратегій розвитку 
регіональних мас-медіа. Це значно послаблює їх можливості в ході як 
конкурентної боротьби в регіональному медіапросторі між собою, так і в 
боротьбі за аудиторію з іноземними мас-медіа, які подекуди мають сильніші 
позиції.  

Проблемою також залишається жорсткий дефіцит менеджерів середньої 
ланки в ЗМІ [9, с. 96]. У цьому контексті важливим є питання підготовки 
кваліфікованих кадрів, здатних орієнтуватися в соціально-економічних реаліях, 
які швидко трансформуються й змінюються, та вміють застосовувати отримані 
знання на практиці, продовжуючи постійно підвищувати свій професійний 
рівень. Ці якості є обов’язковими. 

З нашої точки зору, поступовий розвиток менеджменту в сфері масової 
комунікації є запорукою становлення та ефективності регіональних мас-медіа. 
Останні сьогодні неповною мірою використовують можливості підвищення 
рівня працівників, які стоять на чолі економічного та соціального розвитку ЗМІ 
регіону та формують їх соціальне «обличчя». Застосовуються стратегії 
відсторонення  медіаменеджерів від управління фінансовими потоками із 
залишенням їх відповідальними за інформаційні та кадрові питання. До того ж,  
управлінцями друкованих та електронних ЗМІ переважно є головні редактори – 
вони одночасно беруть участь у формуванні інформаційної політики та розробці 
стратегій існування медіаорганізації, що призводить до розпорошення зусиль та 
може знижувати соціальну та економічну результативність їх діяльності.  

Останні кризові тенденції в загальноекономічній площині досить 
негативно позначаються на локальних ЗМІ. Відчутним стає зменшення обсягів їх 
діяльності. Показовим щодо цього є згортання економічної активності медіа-
групи «МедіаПорт», яка фактично закрила всі проекти, окрім проекту в мережі 
Інтернет [10]. Більш того, певні редактори мас-медіа сьогодні намагаються будь-
яким чином ухилятися від впливу політичної сфери, особливо в передвиборчий 
період. Подібні факти можна, звісно, пояснити намаганням зберегти 
незалежність від політичного тиску та зекономити матеріальні та фінансові 
ресурси. Також припускається думка, згідно з якою через складні умови 
існування регіональні ЗМІ поступово втрачають надію на економічні 
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перспективи, які можна було б поєднати зі зваженою соціальною позицією та 
діями з підвищення ефективності медіа. На наш погляд, це припущення потребує 
більш глибокого та ґрунтовного вивчення.  

Як вважають дослідники, бізнес у сфері мас-медіа лише частково є 
інформаційним, оскільки солідною часткою діяльності регіональних ЗМІ є 
надання супровідних послуг, пов’язаних з виготовленням та тиражуванням 
інформаційної продукції. Регіональні мас-медіа почали активно використовувати 
стратегію розширення спектру послуг. Це означає створення при мас-медіа 
рекламного, виробничого відділів тощо, які виконують функції створення 
рекламної та інших видів інформаційної продукції. 

Негативним наслідком кризових процесів також виступає численне 
скорочення штатів у майже всіх регіональних мас-медіа: зменшення редакцій 
нагадує процес «виживання» тих співробітників, які можуть бути «кращими» не 
стільки за професійними якостями, скільки за іншими критеріями, наприклад, за 
стажем роботи чи «гнучкістю» до вимог керівництва.  

Розуміючи необхідність виваженої економічної політики, регіональні мас-
медіа активізували діяльність зі створення новітніх економічних утворень, 
наприклад, так званих «сейлз хаусів» («sails houses»). Основною метою таких 
утворень, організованих регіональними видавцями періодичної преси та 
телебачення, є функціонування з продажу рекламних площ та часу задля 
отримання максимального зиску, а також полегшення відносин з регіональними, 
національними та іноземними рекламодавцями та інвесторами [11]. З одного 
боку, це, звичайно, є певним кроком на шляху подолання кризових тенденцій, 
однак з іншого – подібна концентрація контролю за фінансовими потоками може 
призвести до часткового спаду на медійному ринку регіонів.  

Принциповим моментом є джерела фінансування локальних мас-медіа. 
Щодо комунальних регіональних ЗМІ, то вони знаходяться під опікою держави. 
Існування таких медіа сьогодні майже не пов’язане з розвитком. Дослідники та 
самі журналісти відзначають необхідність роздержавлення мас-медіа, оскільки 
економічних перспектив комунальні ЗМІ, що складають солідну частку 
регіональних мас-медійних організацій, майже не мають. Вони знаходяться під 
жорстким впливом місцевих органів влади й змушені проводити постійне 
лавірування між їхньою та власною інформаційною політикою. Ця колізія 
здається безвихідною, оскільки регіональним державним ЗМІ в цій ситуації або 
лишається підкорюватися, спробувавши невиразно й даремно конфліктувати, або 
навіть не пручатися зовсім. Роздержавлення подекуди розглядається як найбільш 
прийнятний вихід із ситуації, яка склалася з державними мас-медіа. Але чіткого 
розуміння, яким чином буде здійснюватися цей процес та що після нього 
станеться зі ЗМІ, поки що не має.  

У цьому розрізі актуалізуються ідеї стосовно впровадження суспільного 
телебачення. Дискусії навколо нього точаться вже давно, але досі незрозуміло, 
що саме відбудеться з регіональними мас-медіа в цьому випадку. Досвід 
зарубіжних країн, які мають як розвинені регіональні ЗМІ, так і широку систему 
суспільного телебачення, – Польщі, Бельгії, Фінляндії тощо – демонструє, що 
вихід зі складної ситуації можна знайти, якщо виважено підходити до 
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формування економічного підгґрунтя реалізації соціального призначення мас-
медіа та відсікати можливості їх економічного та політичного утиску.   

Без уваги також не можна залишати процес впровадження цифрового 
телебачення, який сьогодні йде досить швидкими темпами. Україна повинна 
перейти на такий формат мовлення до 2015 року [12]. Упровадження такого 
мовлення значно сприятиме входженню нашої держави до європейського 
інформаційного простору. Очевидні переваги цифрового мовлення (більша 
кількість каналів, вища якість трансляції, додаткові послуги, можливості змін та 
коригування телевізійних програм та ін.) не змінюють перспективи виникнення 
певних серйозних проблем, в тому числі й в економічній галузі. Поява на 
регіональному медійному ринку нових суб’єктів, припинення аналогового 
мовлення, функції операторів зв’язку, які будуть здійснювати технічне 
забезпечення мовлення,  призведе до змін як в телерадіомовленні, так і в пресі. 
На наш погляд, може загостритися конкурентна боротьба за аудиторію та 
з’являться ніші в сеґментованому регіональному інформаційно-медійному 
просторі.    

Інформація давно вже перетворилася на товар, на який витрачаються як 
матеріальні, так і символічні ресурси. Більш того, самі мас-медіа також стали 
товаром, який можна купувати, продавати та мати об’єктом конкуренції серед 
власників, засновників, груп інтересів та аудиторії. У кожному з випадків ці 
контакти по-різному оформлюються, але суть мають однакову – продаж 
контактів з аудиторією [13].  

Аудиторія стала ліквідним товаром, який розглядається крізь призму її 
ключових характеристик – соціального положення, матеріальних можливостей, 
політичних уподобань, настроїв, потреб та ін. Вона здатна приносити зиск при 
вивіреній та правильний бізнес-стратегії ЗМІ [14]. При цьому творчий колектив є 
виробником інтелектуального ресурсу, який є основою формування позицій, 
статусу та популярності регіонального ЗМІ. Журналістський корпус 
регіональних ЗМІ виступає виробником інформаційної продукції, рівень якої 
безпосередньо впливає на образ мас-медіа, перспективи його існування. 
Тривожними є тенденції, які свідчать про те, що для власників мас-медіа в 
сучасних умовах здебільшого неважливим є соціальне призначення ЗМІ, а тільки 
економічний чи політичний бік їх функціонування. Лише одиниці сьогодні 
розуміють, що соціальна роль ЗМІ прямо впливає на їх економічну 
рентабельність.  

Посилення комерційного інтересу призвело до переорієнтації інтересів 
регіональних медіа з виробництва програм соціального чи культурного напряму 
в бік створення інформації здебільшого розважального та політичного характеру, 
що є привабливим для жорстко сеґментованої аудиторії. За даними дослідження 
«Довіра до ЗМІ в передвиборчий період» Інституту Горшеніна Український 
соціологічний стандарт, українці довіряють передусім національним ЗМІ 
(32,4%). Регіональні ж ЗМІ викликають довіру у 22,3% респондентів [15]. Більш 
за все регіональну аудиторію приваблюють новини [16]. Практично всі 
телерадіоканали Харківського регіону виготовляють високоякісний 
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інформаційний продукт, однак у регіоні все ж таки відчувається брак 
культурологічних, історичних програм, а також програм, орієнтованих на дитячу 
аудиторію [4]. 

Зацікавленість населення проблемами та перспективами свого регіону – це 
один із найсильніших мотивів, який необхідно використовувати для зміни 
стратегії розвитку регіональних ЗМІ. Популярність та рейтинґовість у поєднанні 
з високим рівнем якості інформаційної продукції, що торкається важливих для 
локального регіонального соціуму питань та проблем, може стати основою для 
розгортання економічно-рентабельних та соціально-відповідальних регіональних 
мас-медіа.  

Можна зробити висновок, що вплив на функціонування регіональних мас-
медіа зовнішніх та внутрішніх факторів в умовах їх соціально-економічної 
діяльності є дуже значним. Глобальні економічні процеси, загальна економічна 
ситуація в країні, умови правової та політичної сфер, а також стратегічні дії мас-
медіа та аспекти медіаменеджменту є, з нашої точки зору, ключовими умовами 
та проблемами, які потребують ґрунтовного аналізу.  

Необхідно змінити погляд на регіональні ЗМІ, які сьогодні здебільшого 
розглядаються як звичайні комерційні підприємства. Нерозуміння їх соціального 
призначення та складної структури призводить до часткової або повної втрати їх 
функціональності в різних сферах суспільства.  

Таким чином, дослідження процесів, які відбуваються з локальними 
засобами масової інформації в соціально-економічних умовах, з точки зору 
соціальних наук є вкрай необхідним. Вивчення та розробка практичних порад і 
стратегій розвитку мас-медіа регіону може бути запорукою поліпшення ситуації 
в сучасному регіональному медійному просторі. 
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РОЗДІЛ 4 
НАУКОВИЙ ПОШУК СТУДЕНТІВ 

 
УДК 316.334: 796 

Бабичев М.О. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

 
У статті обґрунтовується положення про те, що в сучасних умовах 

пропаганда цінностей фізичної культури і спорту неможлива без заходів 
соціального маркетинґу. Соціальний маркетинґ поданий автором як система 
заходів для заохочення здорового способу життя засобами фізичної 
культури і спорту.  

Ключові слова: соціальний маркетинґ, соціальна реклама, 
фізкультурно-спортивні послуги. 

В статье обосновывается положение о том, что в современных 
условиях пропаганда ценностей физической культуры и спорта невозможна 
без мероприятий социального маркетинга. Социальный маркетинг 
представлен автором как система мер для поощрения здорового образа 
жизни средствами физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: социальный маркетинг, социальная реклама, 
физкультурно-спортивные услуги. 

In the article the thesis of impossibility of popularization of physical culture 
and sport values in the present condition without of social marketing events is 
grounded.  The author produces social marketing like a system measures for 
encouragement of healthy way of life with the help of physical culture and sport. 

Key-words: social marketing, social advertising, athletic-sporting services. 
 
В современных условиях возрастает роль физической культуры и 

спорта в воспитании подрастающего поколения, влиянии на физическое, 
интеллектуальное и эмоциональное развитие детей, подростков и молодежи. 
Занятия спортом способствуют профилактике девиантного и асоциального 
поведения, содействуют развитию и совершенствованию индивида, 
повышению его работоспособности, формированию здорового образа жизни 
и, как следствие, совершенствованию производительных сил общества.  

Предприятия, организации и учреждения физкультурно-спортивной 
направленности призваны осуществлять общественно полезную 
деятельность по оказанию населению социально-культурных услуг, 
предусматривающих организацию занятий физическими упражнениями и 
спортом, спортивных зрелищ, судейство соревнований, консультации для 
занимающихся и т. п. Совершенствование управления физической культурой 
и спортом как непроизводственной сферой и функционирующим в ее рамках 
рынком услуг требует внедрения современных методов и приемов, 
позволяющих обеспечить адекватное удовлетворение потребностей человека, 
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социальных групп и общества в целом с учетом рационального 
использования имеющихся ресурсов и решающих задачу максимально 
возможной сбалансированности между спросом и предложением 
физкультурно-спортивных услуг. 

Маркетинг как функция и технология управления народным 
хозяйством и проектирование физкультурно-спортивной работы с 
населением создает условия для выявления потребностей каждого 
конкретного человека, социальных групп и общества в целом в услугах 
физической культуры и спорта, определяет возможности удовлетворения 
этих потребностей, предлагает механизмы взаимовыгодного обмена между 
различными субъектами рынка данных услуг, а значит – развития и 
совершенствования физической культуры и спорта как отрасли социальной 
сферы. Донесением до общества важности занятия спортом занимается и 
социальный маркетинг. К сожалению, при имеющемся интересе к концепции 
социального маркетинга уровень ее теоретической разработки на 
сегодняшний день оставляет желать лучшего. 

В современной научной социологической литературе физическая 
культура и спорт рассматриваются с разных точек зрения. Одни ученые 
изучают ее как способ бытия человека в качестве социального существа, как 
систему негенетически наследуемого социального опыта [14-18]. С их точки 
зрения, физическая культура и спорт образуют материальную и духовную 
среду, способствующую физическому и духовному формированию и 
совершенствованию человека. Другие исследователи рассматривают 
физическую культуру и спорт как конкретную сферу в жизни общества, 
включающую в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-
тренировочную, соревновательную и другого рода деятельность, а также 
деятельность, их обеспечивающую (финансирование, право, управление, 
развитие материально-технической базы, коммуникации, научно-
исследовательская работа, подготовка и переподготовка кадров и т. д.) [4, 9, 
10, 13]. Ряд ученых рассматривают физическую культуру и спорт как сферу 
услуг [7, 15]. В большинстве работ данного направления исследований 
авторами уточняется понятие «физкультурно-спортивные услуги», 
приводятся различного рода классификации услуг физической культуры и 
спорта. При этом вопросам популяризации спорта в научной литературе 
уделяется недостаточно внимания. 

Теория социального маркетинга, посредством которого можно 
пропагандировать социальные ценности физической культуры и спорта,  
фактически представляет собой набор, совокупность слабо связанных между 
собой теоретических моделей и практических технологий. Среди них, в 
первую очередь, выделяются уже появившиеся разработки по проблемам 
некоммерческого маркетинга, политического маркетинга, государственного  
маркетинга. Следует отметить, что если общему понятию маркетинга в 
спорте в научной литературе уделяется внимание [5, 17], то вопросы 
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социального маркетинга физкультурно-спортивных услуг остаются 
открытыми. 

Целью данной статьи является изучение особенностей реализации 
социального маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

Объектом нашего исследования является физическая культура и спорт 
как сфера услуг, предметом – особенности реализации социального 
маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

Концепция социального маркетинга базируется на основных 
принципах маркетинга классического, «выросшего» из объективной 
потребности бизнеса контактировать со своими потребителями, используя 
принципы рыночного обмена. Социальный (некоммерческий, как его нередко 
называют) маркетинг также обусловлен естественной необходимостью 
власти в лице государственных институтов и негосударственных 
организаций осуществлять «общение» с народом, населением на основе 
взаимного обмена идеями, ценностями, принципами, нормами 
жизнедеятельности.  

Уже имеющаяся, хотя пока и не очень значительная, практика 
реального применения социального маркетинга в управлении 
общественными процессами свидетельствует о перспективности 
описываемой технологии, позволяющей находить решение как глобальных, 
так и частных проблем в таких сферах, как образование, здравоохранение, 
культура, спорт, экология, наука и целом ряде иных областей социальной 
жизни. Использованием маркетинговых подходов именно в этих сферах 
жизнедеятельности занимались Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шевковой, которые 
считали, что «социальный маркетинг – это маркетинг идей, программ, 
личностей, социально значимых объектов, мест, социальных институтов» [2, 
с. 44]. 

Следует отметить, что одним из основных направлений развития 
современного общества является стремительно развивающаяся сфера услуг. 
Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до 
финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. 
Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и 
спортивные заведения, туристические фирмы, оздоровительные центры, 
консультационные фирмы, медицинские учреждения, музеи, кино и театры 
относятся к сфере услуг. Практически все организации в современных 
условиях в той или иной степени оказывают услуги [12]. Каждая 
общественная организация, которая понимает, как работать в рыночных 
условиях, должна иметь свою маркетинговою политику. Очень часто такие 
организации проявляют интерес к социальному маркетингу, который 
отличается от  коммерческого, главным образом, своими целями. Если цель 
коммерческой организации – получение прибыли, и эту цель помогает 
достичь маркетинговая стратегия, то социальный маркетинг – это новая 
концепция социальной ответственности всех членов общества, и он ставит 
своей целью изменить поведение больших групп людей для достижения 
социальной гармонии в обществе. 
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Целью социального маркетинга является удовлетворение 
существующей социальной потребности или решение социальной проблемы 
путем ознакомления людей с нужным продуктом, услугой или программой. 
Другими словами, в задачи социального маркетинга входит показать 
преимущества определенной услуги, указать, кто, как и где ее предоставляет, 
как лучше ее  использовать и т.п. Поэтому можно сказать, что социальный 
маркетинг занимается разработкой программ в интересах всего общества. 
Программы в области социального маркетинга базируются на необходимых 
социологических исследованиях, рекламе, продвижении услуги, 
приобретении репутации и предназначены для удовлетворения интересов 
больших групп людей, общества в целом. Социальный маркетинг занимается 
решением трех основных вопросов: убеждение (например, что курение 
опасно), социальная практика (побудить бросить курить) и социальный 
продукт (улучшение здоровья нации). Его применяют, чтобы добиться 
изменений в поведении рисковых групп населения, увеличить возможности 
некоммерческих организаций и повысить эффективность социальных 
программ.  

Общепризнано, что социальный маркетинг в полной мере применим к 
сфере физической культуры и спорта. Это связанно с тем, что именно с 
анализа общей и физической культуры личности социальный маркетинг 
начинается и их формированием заканчивается. Более того, начиная с 
изучения образа жизни, социальный маркетинг «на выходе» реализации 
проекта или программы физкультурно-спортивной работы с населением 
предполагает формирование определенного (в первую очередь, здорового) 
образа жизни. Это означает, что в современном понимании социальный 
маркетинг в сфере физической культуры и спорта представляет собой очень 
мощную и хорошо интегрированную технологию социально-культурных 
нововведений, важную составляющую общей культуры и духовной жизни 
современного общества. 

Активное развитие социального маркетинга позволяет выделить ряд 
его подвидов, например маркетинг идей и социальных программ. Под 
маркетингом идей понимают такую разновидность маркетинга, в процессе 
реализации которого изменяется отношение потребителей к каким-либо 
продуктам, услугам, процессам, ценностям, явлениям [3, c. 98]. Понятно, что 
подобный маркетинг может быть использован как в сфере коммерческой (к 
примеру, при продвижении на рынке совершенно новых по замыслу 
концепций товаров и услуг), так и в социальной. При этом в социальном 
маркетинге маркетинг идей используется как для «ломки» 
сформировавшихся в общественном сознании и общественном мнении 
негативных стереотипов (в частности в отношении наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и др.), так и для «утверждения» в общественном сознании 
стереотипов, установок, ценностей позитивного плана, например, таких как 
формирование патриотизма, укрепление национального самосознания, 
популяризация здорового образа жизни. 
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Для «продвижения» идей в процессе социального маркетинга 
используется одна из известных технологий, которая сегодня используется  
также и в коммерческом маркетинге для продвижения различных продуктов.  
Маркетинговая технология разработки социальных программ для 
продвижения социальных идей включает в себя следующие этапы: 
определение проблемы; формулирование задач; сегментация рынка и выбор 
целевых аудиторий; дополнительные маркетинговые исследования по 
целевым аудиториям; разработка маркетинговой стратегии; оценка 
эффективности программы [1]. 

Разработка маркетинговой стратегии включает в себя следующие 
этапы: планирование предполагаемого изменения поведения («продукт»); 
установление цены и усвоение желаемой модели поведения; планирование 
информационной программы («пропагандирование»); выбор методов 
распространения социальных изменений («место»). Такую технологию 
маркетингового «продвижения» идей можно применять для пропаганды 
физкультурно-спортивной деятельности, особенно в современном 
украинском обществе, в котором прямая пропаганда практически не 
воспринимается населением. В данном случае идеей будет выступать 
популяризация здорового образа жизни.  

Отдельно необходимо выделить основные средства продвижения 
информации от субъекта (производителя) продукта до его потребителя, 
которые делят на три большие группы коммуникационных каналов (средств), 
а именно: паблик рилейшнз, реклама и стимулирование сбыта. Основное 
внимание в социальном маркетинге уделяют именно социальной рекламе. 
Социальная реклама – это, во-первых, целенаправленное информационное 
сообщение; во-вторых, сообщение не просто информационное, но 
обладающее определенным пропагандистским эффектом; в-третьих, 
допускающее использование манипулятивных технологий. Иными словами, 
социальная реклама есть разновидность пропаганды, мощный канал 
воздействия на массовое сознание и общественное мнение. 

В современных условиях одной из важных идей каждого государства 
является популяризация здорового образа жизни. Для осуществления этой 
идеи необходимо убедить каждого человека в том, что табакокурение, 
употребление спиртных напитков, наркотики – это вовсе не радость в жизни, 
а просто стереотипы, которые надо «разломать», а «утвердить» стереотипы, 
установки и ценности позитивного плана. Одной из таких установок может 
быть занятие физкультурно-спортивной деятельностью. Благодаря 
социальной рекламе можно пропагандировать физкультурно-спортивные 
услуги и привлекать огромное количество людей к занятию спортом. Именно 
социальная реклама является мощным инструментом формирования 
общественного мнения. А это весьма необходимо нашему обществу в данный 
период, поскольку социальная реклама способствует социальной поддержке 
населения, восстановлению гуманных отношений между людьми и на этой 
основе – развитию новых экономических связей и построению гражданского 
общества. 
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В заключение необходимо отметить, что в последние годы во всем 
мире значительно усилился интерес к социальному маркетингу как теории и 
практике регулирования социальных процессов, управления ими. 
Объясняется это тем, что если в условиях рыночной экономики существует и 
достаточно эффективно используются механизмы регулирования отношений 
производства, распределения, обмена товарами и услугами, то в плане 
управления процессами на «социальном рынке» дело обстоит значительно 
хуже. 

Социальный маркетинг физкультурно-спортивных услуг можно 
представить как систему мер для поощрения здорового образа жизни 
(например, здорового питания, ежедневных занятий спортом) и 
предотвращения поведения, наносящего вред здоровью (курения, 
употребления сильных наркотиков). Он позволяет формировать идеал 
физического здоровья в рамках государственной информацинно-
пропагандистской кампании,  содействует  возрастанию социального статуса 
физической культуры и спорта. 

В современных условиях без мероприятий социального маркетинга 
физкультурно-спортивных услуг невозможна пропаганда ценностей 
физической культуры и спорта. Социальный маркетинг в сфере физической 
культуры и спорта можно рассматривать как один из инновационных 
методов местного самоуправления, позволяющих обеспечить более полное 
удовлетворение потребностей населения в социально значимых 
физкультурно-спортивных услугах. 
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Василькова Ю.І. 
 

РЕАКТИВНО-АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ (ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

«МОНІТОРИНҐ СТАНУ ТА ПРЕСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ В м.ДОНЕЦЬКУ») 

 
У статті розглядаються дані емпіричного дослідження щодо ступеню 

адаптації підприємців малого бізнесу до сучасних українських економічних 
реалій, а також виявлені основні стратегії поведінки підприємців у відповідь 
на зміну умов ведення бізнесу. Виявлено схильність українських бізнесменів 
до неформальних способів розв’язання власних проблем, до використання 
скоріше особистих контактів, ніж формальних процедур. 

Ключові слова: реакція, адаптація, мале підприємництво, неформальні 
стосунки, сучасна українська економіка. 

В статье рассматриваются данные эмпирического исследования о 
степени адаптированности малых предпринимателей к современным 
украинским экономических реалиям, а также выявляются основные 
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стратегии поведения предпринимателей в ответ на изменение условий 
ведения бизнеса. Выявлена склонность украинских предпринимателей к 
неформальным способам решения проблем, к использованию, в первую 
очередь, личных контактов, а не формальных процедур.    

Ключевые слова: реакция, адаптация, малое предпринимательство, 
неформальные отношения, современная украинская экономика. 

Based on the analysis of the materials of empirical research the author 
examines reactive and adaptive abilities of the small businessmen in the modern 
Ukrainian economic realities. Author identifies the main strategies for business 
behavior in response to changing business conditions. Tendencies of the Ukrainian 
businessmen to using informal means - solve a problem using personal contacts, 
rather than formal procedures – are investigated. 

Key-words: reactions, adaptation, small business, informal relations, the 
modern Ukrainian economic. 

В умовах формування сучасного ринкового господарства, 
інституціональних перетворень, які відбуваються в українській економіці, 
особливого значення набуває розвиток малого підприємництва. Саме дрібні 
підприємства, які не вимагають значних стартових інвестицій і ґарантують 
високу швидкість обороту ресурсів, здатні успішно вирішувати проблеми 
економічного характеру, формування і насичення ринку споживчих товарів 
та послуг в умовах дестабілізації економіки, обмежених фінансових ресурсів 
та кризи, що охопила країни світу.  

Наразі цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень, визначається 
тим, наскільки вдається реалізувати потенціал малого бізнесу, цього 
динамічного та мобільного сектора економіки. Малий бізнес має величезний 
вплив на перебіг економічних, політичних і соціальних перетворень, що 
відбуваються в Україні. Передусім він відіграє значну роль у наступних 
зрушеннях: збільшення числа власників і, як наслідок, формування 
середнього класу – головного ґаранта стабільності в суспільстві; зростання 
частки економічно, а як наслідок, соціально та політично активного 
населення, здатного збільшувати не лише власні доходи, а й доходи інших 
громадян; створення нових робочих місць з відносно низькими витратами, 
особливо у сфері обслуговування; підготовка кадрів за рахунок залучення 
працівників з базовою теоретичною освітою, які здобувають свій 
кваліфікаційний рівень та практичні навички на місці роботи; ліквідація 
виробників-монополістів, створення конкурентного середовища; поліпшення 
взаємозв'язку між різними секторами економіки тощо. 

Малий бізнес відіграє основну роль у сучасній економіці, саме йому 
суспільство зобов’язане більшістю буденних економічних благ, які 
визначають умови існування сучасної людини – від домівки, одягу та 
харчування до інтелектуального дозвілля. Малий бізнес модифікується, 
набуває різної форми, трансформується та еволюціонує, і всі ці процеси 
неодмінно супроводжуються різноманітними проблемами, пов’язаними з 
функціонуванням цього сектора економіки. Але, незважаючи на всі 
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позитивні моменти,  сучасні українські підприємства малого бізнесу 
працюють нестабільно. Вони досить швидко створюються, проте також 
швидко й розпадаються. Усе це пов’язано з багатьма причинами, серед яких є 
і саме «споживче» ставлення держави до цього сектора економіки, коли 
чинна законодавча база сама ставить підприємців поза межі законів, а 
підприємці йдуть на пошук цих шляхів обходу, щоб зберегти свою справу. 

Вивченню малого підприємництва присвячена значна кількість робіт як 
вітчизняних, так і зарубіжних учених. Класиками у вивченні феномену 
підприємництва безумовно були М. Вебер [1] та В. Зомбарт [2]. Стосовно 
сучасних учених, то дедалі більше ця проблематика хвилює російських 
науковців. Необхідно виокремити таких учених: В.В. Радаєв [3], С.В. 
Мочерний [4], С.О. Матвеєв [5], Д.І. Валігурський [6], Т.І. Заславська [7], 
М.А. Шабанова [7] та інші. Ці науковці займаються вивченням підприємців 
як нового прошарку населення, що спроможний сформувати середній клас та 
подолати наявні в суспільстві негаразди. В Україні також є вчені, які 
займаються проблематикою функціонування малого бізнесу, – це Ю.Ф. 
Пачковський [8,9,10], Т.І. Єфременко [11], О.В. Христофорова [12], З.С. 
Варналій [13] та інші. Ще необхідно виділити окремо донецьких учених,. Це 
В.І. Ляшенко, О.Г. Кошелева, А.Ф. Толмачова [14], Л.І. Дмитриченко та А.М. 
Химченко [15] тощо. Вони приділяють увагу розвитку малого бізнесу саме у 
Донецькому регіоні. 

Щоб дослідити можливі тенденції та стратегії поведінки підприємців 
міста Донецька, у період з листопада по грудень 2008 року було проведене 
соціологічне дослідження «Моніторинґ стану та перспектив розвитку малого 
бізнесу в м.Донецьку». Опитування було проведене методом анкетування. У 
дослідженні взяли участь 296 респондентів-експертів у сфері малого бізнесу. 
Помилка вибіркової сукупності склала ±5% [16]. У зв’язку з тим, що 
підприємці є дуже динамічною та мобільною соціальною групою, кількісні 
показники якої фактично та реально не завжди відповідають дійсності, а 
офіційні статистичні дані щодо кількості малих підприємців у м. Донецьку є 
умовними (передусім через те, що враховують так звані «кинуті» 
підприємства – які не працюють, але й не були ліквідовані через складність 
процедури закриття) для розрахунку вибіркової сукупності був використаний 
метод квотної вибірки або невипадкового методу відбору, виходячи із виду 
діяльності малого підприємства в конкретному районі. Проведене 
дослідження дозволило виявити, як саме підприємці реагують на змінні 
«правила гри» у бізнесі та якою мірою їм вдається адаптуватися до 
швидкоплинних умов сучасного українського ринку. 

Оцінка респондентами власного ступеня адаптації до сучасних 
українських умов ведення бізнес-діяльності. У першу чергу, необхідно 
виявити ступінь опанування українськими підприємцями складного та 
нестабільного українського ділового простору. Підприємцям було 
запропоновано віднести себе до однієї з груп: «я вільно орієнтуюся в наявних 
«правилах гри» в бізнесі і з легкістю виходжу зі складних ситуацій», «я 
більш-менш орієнтуюся в наявних «правилах гри», але це не завжди дозволяє 
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мені вийти зі складних ситуацій, які виникають у бізнес-діяльності» та «мені 
важко адаптуватися до відносин, які склалися у бізнесі і які нагадують мені 
боротьбу без правил». За допомогою цих самооцінок, можна умовно 
розділити підприємців по групах: високо адаптовані, середньо адаптовані та 
слабко адаптовані до умов бізнес-діяльності. Високо адаптованими визнали 
себе 38,8 % підприємців (так підприємці були названі, тому що вони вільно 
орієнтуються в наявних «правилах гри» й здебільшого знаходять вихід із 
доволі складних ситуацій), більшість опитаних (55 %) віднесли себе до групи 
середньо адаптованих до умов ведення бізнесу в Україні (це респонденти, які 
засвоїли наявні «правила гри», але це не завжди допомагає їм виходити зі 
складних ситуацій). Слабко адаптовані складають 9,2 % від усіх опитаних 
(цим підприємцям складно пристосуватися до ситуацій, які склалися у 
бізнесі, бо вони, на їхню думку, узагалі нагадують гру без правил) (див. рис. 
1). 

9,20%
35,80% 55,00%

Я більш-менш
орієнтуюсь у існуючих
"правилах гри"

Я вільно орієнтуюсь у
існуючих "правилах
гри" у бізнесі і легко
виходжу із складних
Мені важко
адаптуватися до
відносин, які складися у
бізнесі  

Рис. 1 Оцінка респондентами власного ступеня адаптації до сучасних 
українських умов ведення бізнес-діяльності 

 
Тож бачимо, що більшість підприємців малого бізнесу вважають, що 

змогли засвоїти непрості «правила гри» в сучасному бізнес-середовищі. 
Характер адаптації найбільш активної частини підприємців (високо 
адаптовані) до сучасного бізнес-середовища є доволі повним: у більшості 
випадків респонденти не тільки можуть розв’язати бізнес-проблеми, які 
виникають, але й завдяки своїй заглибленості в бізнес, досягли такого 
статусу та рівня реалізації здібностей, які їх сповна задовольняють. Якщо 
детальніше розглянути, то більша частина опитаних підприємців вважає, що 
вони досягли бажаної мети в кар’єрному зростанні та реалізували себе 
(заробітна платня відповідає вкладу у бізнес – 41,7 % респондентів; обіймана 
посада відповідає початковим намірам – 64,5 % опитаних; у бізнесі були 
повністю реалізовані  можливості – 41,7 % респондентів). 

Реакція підприємців на зміну умов ведення бізнесу. Розглянемо один з 
«поведінкових факторів», який задає попит на специфічні навички, властиві 
підприємцям, пов’язані з тими формами реактивно-адаптивної та протестної 
поведінки, які вони найчастіше реалізують у випадку прийняття владою 
правових норм, що перешкоджають ефективному підприємництву. 
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На питання: «Як Ви, скоріш за все, відреагуєте на встановлення 
державою небажаних для вас «правил гри»?», відповіді респондентів 
розташувались наступним чином (був складений рейтинґ тих чи інших 
стратегій): 

1 – будемо шукати шляхів уникнення виконання небажаних правил у 
рамках чинного правового поля (59,9 % респондентів); 

2 – буду дотримуватися правових норм під загрозою санкцій (23,5 %); 
3 – вступлю в неформальні відносини з місцевою владою та 

контролівними структурами (20,7 %); 
4 – розширю «тіньову» діяльність свого підприємства (18,8 %); 
5 – відмовлюсь від інвестицій в українську економіку (17,3 %); 
6 – ніяк не відреагую, бо порушення норм не веде до ризику (12,6 %); 
7 – буду намагатися опротестувати дії влади, звернувшись по допомогу 

до  ділових асоціацій (12,2 % респондентів); 
8 – буду вивозити капітал за кордон (11,9 %); 
9 – звернуся до ЗМІ (6,5 %). 
Отже, найбільш поширеною стратегією реакції в цьому випадку є 

«пошук шляхів обходу в рамках чинного правового поля». На другому місці 
знаходиться стратегія «дотримання правових норм під загрозою санкцій» (це, 
насамперед, група законослухняних бізнесменів). З одного боку, 
розглядаючи цю стратегію, можна стверджувати про перемогу влади над 
бізнесом у сфері права, але з іншого, підприємці обирали цю стратегію не як 
єдину, а в поєднанні з іншими, що свідчить про те, що їх дії залежать від 
обставин.  

Третє місце посідає стратегія «вступлю в неформальні відносини з 
місцевою владою та контролівними структурами». В умовах слабкої 
самоорганізації ділового співтовариства, недостатнього розвитку 
громадянських структур (особливо тих, які спроможні чинити вплив на дії 
влади) ця стратегія перевищує обидві форми відкритого та формального 
громадянського протесту, разом взяті, а саме «буду намагатися оскаржити дії 
влади, звернувшись по допомогу до  ділових асоціацій» та «звернення до 
ЗМІ». Великий внесок робить і така форма індивідуального прихованого 
протесту бізнесменів, як розширення «тіньової» діяльності підприємства, 
відмова від інвестицій в українську економіку та вивезення капіталу за 
кордон. 

Стратегії реагування у разі порушення законних прав підприємців у 
діловій сфері. Детальний рейтинг стратегій поведінки, які обирають для 
захисту своїх прав у діловій сфері підприємці, виглядає наступним чином:   

1 – намагаюся домовитись, нікуди не звертаючись (54,8 %); 
2 – використовую особисті зв’язки для встановлення справедливості (40,4 

%); 
3 – звертаюся до правоохоронних органів по особистих каналах (22,9 %); 
4 – змушений «відкупатися», аби залишили у спокої (21,8 %); 
5 – звертаюся до структур, які захищають права підприємців (14,9 %); 
6 – офіційно звертаюся до правоохоронних органів (12,2 %); 
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7 – звертаюся по допомогу до неформальних силових структур (7,4 %); 
8 – звертаюся в приватні охоронні агенції (2,1 %); 
9 – звертаюся по допомогу до профспілок (1,6 %). 

Тож бачимо, що більшість підприємців схильні до неконфліктного 
сценарію поведінки, а також до використання неформальних каналів 
розв’язання проблем. Розглянемо останній момент більш узагальнено.  

Способи розв’язання проблем, пов’язаних з порушенням прав 
підприємців у бізнес-діяльності. Для виявлення бізнес-стратегій підприємців, 
які вони обирали у разі порушення державою їх законних прав у діловій 
сфері, було визначено, що більшість опитаних схиляються до неформальних 
способів розв’язання проблем – 73,5 % підприємців. Поєднання формальних і 
неформальних методів обрало 16,2 % респондентів і тільки формальні 
способи розв’язання проблем – 10,3 % (див. рис. 2)  

16,20%
10,30%

73,50%
тільки неформальні
способи

тільки формальні
способи

і формальні і
неформальні способи

 
Рис. 2 Переваги в обранні способів розв’язання проблем, 

пов’язаних з порушенням прав підприємців у бізнес-діяльності 
 
З діаграми чітко бачимо, що неформальні способи розв’язання проблем 

явно домінують над формальними. Це свідчить про те, що малий бізнес 
створюється і існує передусім за рахунок наявності особистих контактів, 
зв’язків та неформальних відносин. 

Таким чином, спектр обраних стратегій реактивно-адаптивної 
поведінки у відповідь на дії влади, які заважають ефективному 
функціонуванню малого бізнесу, доволі широкий. Що стосується відсутності 
формального доступу до формування «правил гри» в бізнес-середовищі, то 
він, деякою мірою, компенсується силою неформального зворотного зв’язку 
за принципами: «усе одно знайдеться вихід» та «держава сильніша, а 
бізнесмени хитріші». 

Таким чином, аналіз основних бізнес-стратегій підприємців може 
говорити про те, що стосунки між основними акторами у сфері бізнесу мають 
доволі стійкий характер, а бізнес-стратегії, що вони обирають, є як 
своєрідною відповіддю на вимоги середовища, так і перевіреним з часом 
досвідом успішних дій. Фактично, те що ми маємо на сьогодні – це малий 
бізнес, що ґрунтується, в першу чергу, на особистих контактах, зв’язках та 
неформальних відносинах, шукає способів оминути державні ініціативи й 
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розпорядження влади та висловлює середню впевненість у власному статусі 
на ринку малого підприємництва. Це і є та модель малого бізнесу, яка 
склалася в сучасній Україні і яка залишається доволі стабільною за будь-яких 
умов, навіть за умов кризи.  
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ПРОБЛЕМА МАРҐІНАЛІЗОВАНОЇ МАСКУЛІННОСТІ 
В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ: 

АСПЕКТ ЧОЛОВІЧОЇ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ 
 

У статті аналізуються особливості маскулінних, проблеми 
домінування та підпорядкування між різними типами мужності, 
диференційованими на основі сексуальної орієнтації. Акцент робиться на 
марґіналізованій маскулінності за гомосексуальною ознакою. Матеріал 
дослідження базується на роботах Е. Гіденса, Р. Коннелла та М. Кіммела. 

Ключові слова: ґендер, маскулінність, гегемонна маскулінність, 
марґіналізована маскулінність, сексуальна орієнтація, гетеросексуальність, 
гомосексуальність, гомофобія. 

В статье анализируются особенности маскулинных отношений, 
проблемы доминирования и подчинения между разными типами 
мужественности, дифференцированными на основе сексуальной 
ориентации. Акцент делается на маргинализированной маскулинности по 
гомосексуальному признаку. Материалы исследования базируются на 
работах Э. Гидденса, Р. Коннелла и М. Киммела. 

Ключевые слова: гендер, маскулинность, гегемонная маскулинность, 
маргинализированная маскулинность, сексуальная ориентация, 
гетеросексуальность, гомофобия. 

This article deals with the problems of masculine relationships, with the 
forms of domination and subordination between different types of masculinities 
determined by sexual orientation. It is paid special attention to the marginal 
homosexual masculinity. The article is based on the researches of A. Giddens, 
R. Connell, M. Kimmel. 



Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ  

 378 

Key-words: gender, maskulinnost, gegemonnaya maskulinnost, 
marginalizirovannaya maskulinnost, sexual orientation, heterosexuality, 
gomofobiya. 

 
Невід’ємною рисою сучасного суспільства є гетерогенний характер 

наявних в ньому інститутів взаємодії. Цей аспект обумовлений багатьма 
факторами, головним з яких є нерівний розподіл різних видів капіталу. 
Зазвичай, за своєю ґендерною природою чоловіки більш спрямовані до 
володіння усією сукупністю капіталу, насамперед, символічним. Але не всі 
чоловіки легко досягають цього, багато що вирішує сексуальна орієнтація 
кандидата в лави чоловіків, які домінують.  

Взагалі, вивчення всього, що стосується чоловіків ( включаючи 
біологію чоловічого тіла, проблеми формування чоловічої ідентичності, 
чоловічої соціальної ролі, культурного сценарію мужності ) відноситься до 
предметної галузі «чоловічих досліджень». Їхня поява в рамках західної 
соціології як самостійної дослідницької сфери в 1970-ті роки безпосередньо 
пов’язана з впливом, який зумовила друга хвиля фемінізму на зміст і напрям 
розвитку соціальної теорії. Якщо одним із завдань жіночих досліджень було 
формування фемінності як категорії ґендерного аналізу та введення її в 
публічний дискурс наукового пізнання, то мета чоловічих досліджень 
здебільшого  була політичною. Вона полягала, у першу чергу, в артикуляції 
владної складової, інкорпорованої в стосунках не тільки між статями, але й 
усередині кожної статі. Внаслідок цього акцент в аналізі змістився з критики 
традиційної чоловічої ролі й засобів її реалізації на осмислення і критику 
домінування та підпорядкування, які існують між різними типами мужності.  

Об’єктом статті є марґіналізована маскулінність, предметом −  чоловіча 
гомосексуальність як головна ознака одного з типів марґіналізованої 
маскулінності.  

Мета полягає у дослідження на базі провідних західних теорій 
особливостей та причин марґіналізації чоловіків з гомосексуальною 
орієнтацією. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:  
1) проаналізувати природу маскулінності та визначити фактори 

виникнення феномену марґіналізованої маскулінності; 
2) визначити місце чоловіків-гомосексуалів у ієрархії маскулінностей; 
3) виявити основні причини гомофобії в чоловіків;  
4) на основі проаналізованого матеріалу сформулювати концептуальне 

визначення понять маскулінність та марґіналізована маскулінність. 
Сферою чоловічих досліджень займається велика кількість соціологів, 

серед них можна виділити таких, як К. Клаттербау, Дж. Херн, М. Меснер, 
М. Фут, Г. Гольдберг, Р. Блай, Е. Толсон, Т. Керріган, І. Кософскі-Седжвік та 
інших. Виходячи з мети та завдань цієї роботи, ключовими фігурами 
вважаємо Е. Гіденса, Р. Коннелла та М. Кіммела. 
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Звертаючись до проблем мужності, англійський соціолог Ентоні Гіденс 
описує традиційну нормативну маскулінність, наділяючи її сукупністю 
наступних рис [1]: 

– прагнення домінувати над іншими чоловіками в сфері громадського 
життя; 

– подвійний стандарт (що припустиме для чоловіка, неприйнятне для 
жінки); 

– поділ жінок на «чистих» (з якими можна брати шлюб) і «нечистих» 
(повій, утриманок, відьом); 

– розуміння статевих розходжень як непорушних, які були дані Богом 
або природою; 

– уявлення про жінок як про істоти ірраціональні, з неясними 
бажаннями та діями (жінка як проблема); 

– поділ праці за критерієм статі. 
Цей перелік є, на нашу думку, доволі точним, але набагато складніше 

пояснити причини його стійкості та вирішити питання нерівності й ієрархії 
різних форм маскулінності.  

Ґрунтовно підійшов до вивчення проблем маскулінності 
австралійський соціолог Роберт Коннелл [4, 6, 7, 8]. Основна його увага 
спрямована на аналіз ґендерних практик і свідомості чоловіків у переломні 
моменти їхнього життя. Результатом досліджень соціолога стала теорія 
ґендерних відносин, яку він презентував у книзі «Ґендер і влада». Одним з 
головних постулатів цієї роботи є твердження про наявність багатьох 
маскулінностей, які існують не тільки на теоретичному рівні, але й цілком 
реально втілені у сферу соціальних взаємин і практик. Р. Коннелл стверджує, 
що немає ніяких підстав вірити в те, що деякі характеристики, які ми 
визначаємо як маскулінні, є обумовленими біологічно. Яскравим прикладом 
соціальної обумовленості чоловічих якостей є ідеали мужності, які існують у 
контексті різних культур. Генетичне програмування як чинник чоловічого 
типу поведінки заперечується фактом наявності величезного розмаїття 
маскулінностей у різних культурах і в різні історичні періоди [8]. 

Результати подальшої розробки зазначеної вище проблеми 
Роберт Коннелл представив у двох виданнях книги «Маскулінність» [6, 7]. 
Учений звертає увагу на процеси та взаємини, в яких чоловіки і жінки 
здійснюють своє ґендерне життя [7, с. 71]. У зв’язку з цим, його бачення 
маскулінності полягає в наступному: «Маскулінність – це одночасно місце в 
ґендерних відносинах, практики, за допомогою яких чоловіки та жінки 
займають це місце, а також результати цих практик, які проявляються в 
тілесному досвіді, на особистісному і культурному рівні» [7, с. 71]. 

Як приклад він наводить дослідження повсякденного життя чоловіків з 
різних соціальних груп: робітничий клас, спортсмени, активісти зеленого 
руху та гомосексуали. Велика увага приділяється конкретному соціальному, 
політичному та історичному контексту, в якому перебувають представники 
цих чоловічих груп. Увага Коннелла також звернена на те, яким чином 
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організована система комунікації, до якої включені чоловіки і яку позицію в 
ній вони займають. Учений здійснює глибокий аналіз трьох основних сфер, у 
яких проявляють себе практики маскулінності – це взаємовідносини в галузі 
влади, виробництва та міжособистісного спілкування. 

У своїх роздумах Р. Коннелл доходить висновку, що існують різні, у 
тому числі ієрархічні, взаємини між різними проявами мужності, панівною з 
яких виступає традиційна гетеросексуальна маскулінність. Тому однією з 
головних цілей розвідки є виявлення того, як життя різних груп чоловіків 
ілюструє їхнє наближення або віддалення від панівних форм маскулінності, а 
саме гегемонної маскулінності. 

Взагалі поняття гегемонної маскулінності запропоновано Р. Коннеллом 
і його співавторами Т. Карріганом і Дж. Лі у роботі «До нової соціології 
маскулінності» [5], а концепція гегемонії була запозичена ними з робіт 
марксистського теоретика А. Грамши. Отже, за Коннеллом, гегемонна 
маскулінність – це засіб, за допомогою якого певні групи чоловіків 
пристосовуються до позиції влади й добробуту, а також виробляють і 
легітимізують соціальні взаємовідносини, які підтримують їхнє панування [5, 
с. 592.]. При цьому він спирається на дослідження Дж. Плека, який одним із 
перших позначив дихотомію гомосексуальність / гетеросексуальність, яка діє 
як основний символ у всіх класифікаціях мужності [10, с. 21-37]. У рамках 
цієї опозиції гетеросексуальність визначається як гегемонна маскулінність, а 
гомосексуальність – як марґінальна. Але Р. Коннелл зауважує, що терміни 
«гегемонна маскулінність» та «марґінальна маскулінність» означають не 
фіксовані характерні типи, а конфігурації практики, що утворюються в 
конкретних ситуаціях у процесі зміни структури взаємовідносин [4]. 

У цілому, для гегемонної маскулінності характерні такі риси: 
           – панування не тільки над жінками, але й над іншими групами 
чоловіків (наприклад, молодими чоловіками, низько кваліфікованими 
працівниками, гомосексуалістами тощо); 
           – обов'язкова гетеросексуальність. Гетеросексуальність як норма є 
історичним конструктом, сформованим за допомогою історичного 
переосмислення сексуальності, котра як ціле розділилася на «норму» й 
окремі типи «перверсій» (прикладом може служити історія 
гомосексуальності) [11, с. 72-95]; 
           – відповідність історичному контексту. Гегемонія стосовно 
маскулінності є «засобом формування домінантних груп чоловіків». Цей 
засіб формування є специфічним не тільки для різних історичних періодів, 
але й для різних класів. 

Отже, поняття гегемонної маскулінності дозволило розглядати владні 
аспекти стосунків не тільки між статями, але й усередині кожної статі. 

На основі цього Р. Коннелл виділяє чотири моделі маскулінностей: 
гегемонні, субординовані, компромісні (компліцитні) та марґінальні [6, с. 59]. 
Як вище зазначалося, гегемонна маскулінність є культурно панівною в 
суспільстві. Усередині цієї оболонки знаходяться відносини домінування та 
субординації між групами чоловіків. Коннелл зауважує, що найпоширеніше 
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явище в сучасному європейському та американському суспільствах – 
домінування гетеросексуальних чоловіків та субординація гомосексуалів. На 
думку вченого, це є чимось більшим, ніж звичайним культурним 
тавруванням гомосексуальності чи ідентичності гомосексуалів. Останні 
підпорядковуються традиційним чоловікам через сукупність значних 
матеріальних засобів. Згадані засоби залишаються предметом щоденного 
досвіду чоловіків-гомосексуалів і передбачають політичне та культурне 
недопущення, культурну ганьбу, узаконене насильство (таке, як ув’язнення 
під приводом «педерастії»), вуличне насильство (від залякування до 
вбивства), економічну дискримінацію, особисті бойкоти [4]. 

Із цього можна зробити висновок, що через своє пригнічене становище 
гомосексуальна маскулінність перебуває на самому дні ґендерної ієрархії 
чоловіків. Гомосексуальність у патріархальній ідеології виступає в ролі 
вмістища будь-чого, що є символічно виключеним із гегемонної 
маскулінності, та охоплює як поняття витонченого смаку в оформленні 
домівки, так і задоволення від анального сексу. Звідси, з точки зору 
гегемонної маскулінності, гомосексуальність легко зводиться до жіночності. 
І звідси ж, з точки зору деяких теоретиків, – жорстокість гомофобних 
нападів. 

Визначаючи поняття «гомофобія», слід зауважити, що воно зазвичай 
тлумачиться як почуття страху або відрази до гомосексуальних індивідів, 
упереджене ставлення до осіб через їхню нетрадиційну сексуальну 
орієнтацію. Крізь призму гомофобії проблеми марґіналізованої маскулінності 
розробляє американський соціолог Майкл Кіммел. 

Узагалі, погляди М. Кіммела на питання маскулінності дуже схожі з 
поглядами Р. Коннелла. Невипадково їх вважають ключовими фігурами 
«Чоловічого визвольного руху», головні принципи якого полягають у 
позитивному ставленні до чоловіків, підтримці феміністського руху та 
захисті прав гомосексуалів [3]. 

Отже, Кіммел вважає, що «мужність не є ані незмінною, ані 
позачасовою; вона історична; мужність не є проявом внутрішньої сутності; 
вона соціально конструюється» [2]. Маскулінність означає різні речі в різні 
часи і для різних людей. Чоловіки приходять до розуміння того, що значить 
бути чоловіком у їхній культурі, шляхом протиставлення чоловічих 
визначень набору «інших» – расових, сексуальних меншин, а також жінок. 
Кіммел наголошує, що ніяка маскулінність не передбачає рівності. 
Незважаючи на те що всі народжені рівними, будь-яка гіпотетична рівність 
швидко зникає, оскільки визначення маскулінності мають нерівну цінність у 
суспільстві. Існує певний зразок маскулінності чоловіків, які мають владу. 
Цей зразок виступає стандартом, покликанням якого є навчити молодих 
парубків стати чоловіками. Кіммел також називає цю маскулінність 
гегемонною, виходячи з якої вимірюються й оцінюються всі інші форми 
маскулінності. Соціолог Ірвінг Гофман з цього приводу писав, що в Америці 
існує лише «один досконалий чоловік, який себе не соромиться: молодий, 
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одружений, білий городянин, гетеросексуал з півночі, протестант, батько, що 
одержав освіту в коледжі, повністю зайнятий, гарної статури, сильний і 
високий, нещодавній володар спортивних здобутків. Кожний американський 
чоловік прагне дивитися на світ з такої точки зору... Кожний, кому не 
вдається кваліфікувати себе через якусь із цих ознак, імовірно, уважає себе... 
невартим, недосконалим і гіршим» [9]. Таким чином, дефініція маскулінності 
стосується декількох аспектів: 

– прагнення окремого чоловіка акумулювати культурні символи, 
денотати мужності, показники того, що він насправді досяг її; 

– стандарти, які використовуються проти жінок з метою перешкодити 
їх включенню в громадське життя та приписати їх до знеціненої приватної 
сфері; 

– різний ступінь доступу різних типів чоловіків до культурних 
ресурсів, які дарують мужність, і до засобів, за допомогою яких кожна з цих 
груп розвиває власні модифікації такої дефініції, з метою реалізувати свої 
претензії на мужність; 

– здатність самих цих визначень служити збереженню в реальному 
житті влади чоловіків над жінками та деяких чоловіків над іншими 
чоловіками. 

Якими б не були варіації, пов’язані з расою, класом, віком, етнічною 
приналежністю або з сексуальною орієнтацією, бути чоловіком означає «не 
бути схожим на жінок». Кіммел підкреслює, що ідея антифемінності 
покладена в основу сучасних та історичних концепцій мужності. Іншими 
словами, маскулінність визначається здебільшого від супротивного, тобто 
виходячи з того, що не притаманне тому чи іншому індивіду, а не з того, що 
йому притаманне. Гомосексуальна форма маскулінності виявляється 
марґіналізованою тому, що власники такої маскулінності не мають важливої 
складової гегемонної маскулінності, яку мають більшість чоловіків – 
гетеросексуальної орієнтації, і, таким чином, вони «порушують» один із 
головних принципів традиційної маскулінності – «не бути схожим на жінок», 
гомосексуали однакові з жінками у своїх сексуальних вподобаннях. 

Щодо гомофобії, то, на думку Кіммела, вона є головним 
організаційним принципом культурної дефініції мужності. Гомофобія є 
чимось більшим, ніж ірраціональна боязнь гомосексуалів і страх бути 
віднесеним до них. «Гомофобія – це страх того, що інші чоловіки викриють 
нас, перестануть визнавати за нами мужність, продемонструють нам і світу, 
що ми не відповідаємо її критеріям. Страх змушує нас соромитися, бо 
визнання страху в самих собі доводить нам самим, що ми не настільки мужні, 
як це уявляємо», – зазначає Кіммел  і додає, що страх міститься у страху бути 
приниженим, «чоловіки соромляться боятися» [2]. Сором веде до мовчання, 
яке спонукає інших людей думати, що чоловіки дійсно схвалюють усе те, що 
відбувається в їхній культурі стосовно жінок, меншостей, гомосексуалів. Це 
такі випадки як сексистські або расистські жарти в барі, образливі 
зауваження чоловіків в офісі на адресу гомосексуалів тощо. Страхи як 
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джерела мовчання  чоловіків – це як раз те, що дозволяє такій системі 
функціонувати. 

Гомофобія, страх (іноді свідомий, іноді ні) у чоловіка, що його 
сприймуть як гомосексуала, а не як справжнього чоловіка, спонукає надмірно 
підкреслювати всі традиційні риси маскулінності, включаючи роль 
сексуального хижака стосовно жінок. Гомофобія і сексизм ідуть пліч-о-пліч. 
Жінки та чоловіки-гомосексуали становлять «інше», на противагу якому 
гетеросексуальні чоловіки проектують свою ідентичність; протидіючи їм, 
останні викривляють дійсність, створюючи такі умови для змагання, в яких 
вони завжди виявляться переможцями, тобто, утискаючи жінок і 
гомосексуалів, чоловіки можуть підтвердити власну претензію на мужність. 
Отже, як зазначає Кіммел, панівна дефініція маскулінності являє собою 
захисний засіб, покликаний запобігти втраті мужності. У контексті зусиль 
чоловіків щодо зменшення або подолання цих страхів домінантна культура 
стягує величезну ціну з тих, хто вважається недостатньо мужнім, наприклад 
із чоловіків-гомосексуалів. Така перспектива, можливо, допомагає пояснити 
парадокс у житті чоловіків, коли вони дійсно мають усю владу, проте не 
почуваються могутніми. 

Таким чином, автори вищерозглянутих теорій постулюють, що 
маскулінність є змінним конструктом, однак у всіх культурах завжди існує 
панівний тип маскулінності (гегемонна маскулінність), стандарт, на який 
повинні орієнтуватися всі чоловіки. Власники такої маскулінності займають 
привілейоване становище в суспільстві, вважаються «справжніми 
чоловіками», але через страх втрати це становище змушені постійно 
доводити свою мужність –  і одним із головних засобів цього є пригнічення 
чоловіків, які не відповідають канонам гегемонної маскулінності. До таких 
відносяться чоловіки-гомосексуали. Усе це пояснює головну причину 
гомофобії, унаслідок якої форма маскулінності гомосексуальних чоловіків 
марґіналізується в континуумі ґендерних відносин, тобто такі чоловіки 
займають один з найнижчих щаблів маскулінної ієрархії. 

Аналіз концепцій провідних соціологів галузі чоловічих досліджень 
дозволяє сформулювати базові поняття цієї роботи. Отже, маскулінність 
можна визначити як певний соціокультурний патерн, набір поведінкових 
практик; як поняття, що позначає соціально сконструйовані очікування, котрі 
стосуються поведінки, уявлень, переживань, стилю соціальної взаємодії, 
відповідного чоловікам, представлені в певній культурі і субкультурі в 
певний час. 

Марґіналізованою маскулінністю, на нашу думку, можна вважати 
таку маскулінність, яка тією або іншою мірою не відповідає набору рис 
традиційної маскулінності в певній культурі в певний історичний час, 
внаслідок чого «чоловіки-аутсайдери» виключаються в масовій свідомості, і 
навіть часто в реальному світі, під впливом  випадків дискримінації, з лав 
«справжніх» чоловіків через неспроможність пристосуватися до панівного в 
суспільстві типу маскулінності. 
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Цінність вищерозглянутих теорій полягає в тому, що в них 
пропонується синтез ідей, підтверджених результатами емпіричних 
досліджень, які проливають світло на багато складних і суперечливих 
проблем, пов'язаних з розумінням природи сучасних ґендерних 
взаємовідносин і місця маскулінності в них. Аналіз феномена 
марґіналізованої маскулінності, як це наочно демонструють західні вчені, 
може служити ключем для розуміння багатьох сучасних проблем. Не 
зменшуючи значення концепцій західних соціологів, зауважимо, що 
застосовування цих концепцій щодо українських та російських чоловічих 
досліджень являє собою певну теоретико-методологічну проблему, оскільки 
вони були створені для опису сучасного західного суспільства на межі 
Модерну та Постмодерну. 
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соціологічного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, (м. Харків). 

Каіка Наталія Євгеніївна – кандидат філологічних наук, завідувач 
кафедри журналістики Донецького інституту соціальної освіти, 
(м. Донецьк). 

Клименко Олена Юріївна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління, (м. Донецьк) 

Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор,  
завідувач кафедри філософії та соціології Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Луганськ). 
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Кузьмін Микола Миколайович –  кандидат філософських наук, 
доцент кафедри гуманітарно-економічних дисциплін Економіко-
правового факультету у м. Сімферополі Одеської національної 
юридичної академії, (м. Сімферополь). 

Лановенко Оксана Анатоліївна – аспірант соціологічного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
асистент кафедри соціології і соціальної роботи Приазовського 
державного технічного університету, (м. Маріуполь) 

Лисиця Надія Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор 
кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Харківського 
національного економічного університету, (м. Харків). 

Лукащук Віталій Ігорович – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри прикладної соціології, Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, (м. Харків). 

Мазурик Олег Володимирович – кандидат соціологічних наук, 
професор кафедри соціології управління Донецького державного 
університету управління, (м. Донецьк). 

Лучина Вікторія Миколаївна – старший викладач кафедри соціально-
політичних і історичних наук Брестського державного технічного 
університету, (м. Брест). 

Мазіна Наталія Євгенівна –  кандидат політичних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління, (м. Донецьк) 

Малес Людмила Володимирівна – кандидат соціологічних наук, 
докторант факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ). 

Миронович Дмитро Валерійович – кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри соціології управління Донецького державного 
університету управління, (м. Донецьк) 

Михайльова Катерина Геннадіївна –  доктор соціологічних наук, 
завідувач-професор кафедри соціології Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія», (м. Харків). 

Михеєва Оксана Костянтинівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління, (м. Донецьк) 

Мурадян Олена Сергіївна –  науковий співробітник, викладач кафедри 
політичної соціології соціологічного факультету Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна, (м. Харків). 

Нєдогонов Дмитро Володимирович – кандидат соціологічних наук, 
викладач кафедри соціології Харківського гуманітарного 
університету «Народна українська академія», (м. Харків). 

Никифоренко Андрій Ростиславовия – викадач загальноосвітня 
середня школа № 20 міста Донецька, (м. Донецьк) 
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Никифоренко Наталя Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління, (м. Донецьк) 

Николаєва Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри філософії та соціології Макіївського 
економіко-гуманітарного інституту, (м. Макіївка). 

Нікон Наталія Олександрівна – аспірант ІСН, відділення соціології 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, (м. 
Одеса). 

Носіков Олександр Миколайович – науковий співробітник Державної 
установи науково-дослідного інституту соціально-трудових 
відносин,                          аспірант Інституту соціології НАН 
України, (м. Луганськ). 

Пасько Ярослав Ігорович – доктор філософських наук, професор 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління, (м. Донецьк) 

Плахова Олена Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри соціології управління і соціальної роботи Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, (м. Харків). 

Попов В’ячеслав Жданович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління,  (м. Донецьк). 

Попович Василь Михайлович – старший викладач кафедри соціальної 
роботи Запорізького національного технічного університету, 
(м. Запоріжжя). 

Прохоренко Наталя Євгенівна – аспірант соціологічного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (м. 
Харків). 

Рябець Інна Миколаївна – здобувач кафедри соціології управління та 
соціальної роботи Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, (м. Харків). 

Савка Віктор Євгенович – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри соціології та соціальної роботи Національного 
університету «Львівська політехніка», (м. Львів). 

Селютіна Наталя Федорівна – кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри соціології управління Донецького 
державного університету управління (м. Донецьк). 

Сенюра Оксана Володимирівна – аспірант кафедри соціології 
Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. 
Львів). 

Скок Наталя Сергіївна – викладач кафедри соціології управління 
Донецького державного університету управління (м. Донецьк). 

Скориніна-Погребна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, докторант кафедри прикладної соціології Харківського 
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національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків). 
Струченков Олександр Вікторович –  кандидат історичних наук, 

доцент кафедри філософії та соціології Макіївського економіко-
гуманітарного інституту, (м. Макіївка). 

Стулова Ганна В’ячеславівна – студентка 5 курсу  спеціальності 
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кафедри соціології управління Донецького державного університету 
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Уколова Аліна Анатоліївна – аспірант кафедри філософії та соціології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Луганськ). 

Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор 
кафедри прикладної соціології Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків). 

Хобта Світлана Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри філософії та соціології Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Луганськ). 

Чаплик Микола Миколайович – кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри соціології управління Донецького державного 
університету управління, (м. Донецьк). 

Чорненька Христина Ярославівна – аспірант кафедри соціології  та 
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політехніка” (м. Львів). 

Шульга Валентина Василівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціології управління Донецького державного університету 
управління (м. Донецьк). 

Ячний Андрій Михайлович –  кандидат соціологічних наук, доцент 
кафедри соціології соціально-гуманітарного факультету 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара, (м. Дніпропетровськ). 
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УМОВИ ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ  
у  збірнику наукових праць Донецького державного університету управління 

«Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 
При підготовці матеріалів для публікації у збірнику наукових праць Донецького державного 
університету управління «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» Серія 
«Соціальні та галузеві соціології» редакційна колегія збірника та видавці просять дотримуватись 
таких вимог 
1. Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою й оформлена 
відповідним чином: 

 індекс УДК (на початку ліворуч); 
 дані про автора (на початку праворуч від тексту) прізвище, ім’я та по батькові (у 

називному відмінку), науковий ступінь, учене звання, посада місце роботи (без скорочень); 
 назва статті (по центру великими літерами); 
 анотація українською, російською або англійською мовами (рекомендовано від трьох 

до п’яти рядків); 
 текст статті; 
 список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1-84, 

ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93).  
2. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК 
України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

 аналіз основних досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми  на які спирається автор; 

 виділення невирішених раніше частин  загальної проблеми, яким присвячується стаття; 
 формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); 
 виклад основного матеріалу дослідження с повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
 висновки з даного дослідження; 
 перспективи подальших пошуків у зазначеному напрямку.  

3. Обсяг статті у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями 
тощо не повинен перевищувати 12 сторінок (ф. А4) – 0,5 др. арк. (20 тис. знаків). 
4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє, 
ніжнє і ліве поле – 2,0 см, праве – 1,5 см.  
5. Зноски і примітки мають відповідати наступним вимогам:  

 зноски та джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у 
квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад [7, c. 25]).   
6. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: 

 графіки та діаграми мають бути зроблені у програмі Еxcel; 
 під графіками і діаграмами мають бути підписи, наприклад (Рис. 1.). 

7. Стаття має бути набрана в редакторі Wіndows for Word 6.0/98 (ім’я файлу включає прызвище 
автора). 
8. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензіями 
(внутрішньою та зовнішньою), а також рекомендацією від кафедри (оформленою як витяг з 
протоколу засідання кафедри). 
9. Текст статті завізований автором власноручним підписом, подається у двох примірниках разом 
із електронним носієм, рецензіями та рекомендацією від кафедрами. 
10. Редакційна колегія може скорочувати матеріали за погодженням із автором. 
11. Відповідальність за зміст статті несе автор.  
12. Після опрацювання матеріали автору не повертаються. 
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