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Ви тримаєте в руках або ж маєте перед очима в 

електронному вигляді перший номер нового часо-

пису, що називається «Український соціологічний 

журнал». Користуючись нагодою, хочемо сказати 

кілька слів про це видання, його спрямованість, 

цільову аудиторію, специфіку формування редак-

ційного портфелю тощо.

Рішення про створення нового наукового та 

інформаційного журналу – органу Соціологічної 

асоціації України було прийнято на її з’їзді у квіт-

ні 2007 року. Співзасновниками журналу виступи-

ли САУ і Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна. При цьому, згідно з установ-

чим договором, усі обов’язки щодо виробничого, 

фінансового та матеріально-технічного забезпе-

чення його діяльності покладено на ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, який об’єднує в одній особі редакцію, 

видавця і розповсюджувача журналу.

Сфера розповсюдження створюваного журна-

лу була визначена як  загальнодержавна. Його 

тематична спрямованість охоплює три головних 

компоненти, а саме: розвиток соціології в Україні 

та світі, дослідження в галузі соціологічних наук, 

діяльність Соціологічної асоціації України. У 

якості цільових виокремлено такі категорії чита-

чів: члени Соціологічної асоціації України, нау-

ковці, науково-педагогічні працівники, студенти, 

що спеціалізуються в галузі соціології.

Передбачається, що журнал випускатиметься 

чотири рази на рік: взимку, навесні, влітку та во-

сени. З певних причин процедура державної реєст-

рації видання дуже затягнулася. Через це, так 

би мовити, повертаючи борг авторам, які вельми 

дружньо й оперативно відгукнулися на прохання 

про надання матеріалів, і зацікавленій читацькій 

аудиторії, до кінця поточного, 2009 року ми випус-

тимо перші два номери. А неухильно додержувати-

ся згаданого вище графіку плануємо починаючи з 

наступного, 2010 року.

З огляду на те, що САУ повинна являти со-

бою взірець цивілізованості, демократичності, 

толерантності, її новий орган виходитиме у світ 

«змішаними мовами» (тобто декількома мовами 

в одному випуску), а саме: українською, росій-

ською, англійською. Обирають мову самостійно 

автори праць, що публікуються. Зокрема, у пер-

шому випуску більше половини матеріалів подано 

українською, близько третини – російською, стат-

тя ж відомого американського фахівця з питань 

соціології організацій та державного управління 

Родні Ераковича – природно, англійською. Важ-

ливо підкреслити, що журнал публікуватиметься 

одночасно у двох версіях – паперовій та електрон-

ній; остання розміщуватиметься на сайті САУ, на 

окремій його сторінці.

Враховуючи рівень науковців, праці яких 

пуб лікуються і публікуватимуться в журналі, 

вважаємо правильним матеріали подавати фак-

тично в авторській редакції. Ми насмілюємося 

лише виправляти очевидні похибки «технічного» 

характеру та вносити непринципові зміни з метою 

приведення текстів за формою подання до подібно-

го вигляду. Такий підхід нам видається найбільш 

правильним.

Нарешті, зазначимо, що головний редактор 

журналу призначається, а його редакційна колегія 

затверджується у складі, запропонованому Прав-

лінням САУ та Вченою радою ХНУ імені В. Н. Ка-

разіна. З метою сприяння у підготовці, виданні та 

розповсюдженні журналу створюється його гро-

мадська Редакційна рада, склад якої визначаєть-

ся рішенням Правління Соціологічної асоціації 

України. Згідно з останнім, до складу Редакційної 

ради включено всіх членів Правління, голів відді-

лень і керівників регіональних осередків САУ, що 

репрезентуватимуть усі без винятку адміністра-

тивні регіони України.

Стосовно змістовного наповнення журналу 

воліємо підкреслити, що основу кожного випуску 

складатимуть матеріали дослідницьких комітетів 

САУ  й осередків САУ в областях України, Авто-

номній Республіці Крим, містах Києві та Севасто-

полі. При цьому інформаційні огляди, присвячені 

визначним моментам історії, характеристиці 

сучасного стану і розвитку соціологічної науки 

та освіти у регіоні, створюватимуть керівники 

відповідного осередку САУ. Наукові ж статті пред-

ставників регіональних осередків, тематику яких 

визначатимуть самостійно автори, прийматимуть-

ся редакцією до розгляду виключно за рекоменда-

цією керівного органу відповідного осередку.

Взагалі, своє головне завдання ми вбачаємо 

в тому, щоб зробити журнал трибуною для всіх 

структурних елементів САУ – як тих, що вже 

давно і плідно працюють, так і тих, що тільки-но 

створені і здійснюють перші кроки на шляху до 

ефективного функціонування або навіть іще не 

з’явились, а тільки мають бути створені з огляду 

на місію нашої громадської організації. Розуміє-

мо, що початкові випуски журналу не можуть не 

бути багато в чому недосконалими. Але ж це доля 

всіх початківців. Лише за Вашою допомогою, 

вельмишановні Колеги, журнал із плином часу 

спроможний перетворитися на справді фахове, 

потужне, цікаве видання. Давайте разом працю-

вати над цим, слідувати мудрій настанові нашого 

національного генія: «Борітеся – поборете!» І успіх 

неодмінно прийде.

З повагою,

Президент САУ В. С. Бакіров

Головний редактор журналу Ю. О. Чернецький

Вельмишановні Читачі!
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Несмотря на то, что социология, будучи 
одной из ветвей научного знания, интерна-
циональна по своей сути и воспроизводится 
как научная дисциплина независимо от 
национально-государственной принадлеж-
ности, по преимуществу она отражает 
социальную реальность конкретного обще-
ства, более того – «производится» в рамках 
конкретных научных сообществ, представ-
ляющих определённый потенциал. Для 
них характерна своя проблематизация об-
щественной жизни, заданный угол зрения 
на актуальные вопросы бытия и теорети-
ческого анализа, популярность «использу-
емых» научных парадигм и даже иерархия 
определённых персоналий. Совмещение 
разных ракурсов в осмыслении происхо-

дящего плодотворно, поскольку развивает 
креативность социологического сообщест-
ва и способствует интенсификации обмена 
мнениями.

Издание специального журнала САУ 
со статусом научного и информационного 
кажется нам необходимым для повышения 
эффективности организационной деятель-
ности региональных отделений сообщес-
тва, что всегда было предметом критики 
на годовых отчётных собраниях, и может 
послужить мобилизацией индивидуаль-
ных и коллективных ресурсов, основани-
ем радикальных преобразований в самой 
социологической деятельности. В то же 
время это издание способствует активиза-

У статті аналізуються специфічні особливості відтворення соціології як на-
укової дисципліни, що відображає соціальну реальність конкретного регіону, 
у даному випадку – Південно-Українського. Розкриваються особливості про-
блематизації актуальних питань суспільного життя, специфіка їх теоретичного 
аналізу, характерна для цього регіону. В той же час у статті приділяється велика 
увага і загальному соціальному контексту, який, на думку авторів, вплинув на 
організацію досліджень у рамках  регіональних відділень Соціологічної асоціа-
ції України.

В статье анализируются специфические особенности воспроизводства 
социологии как научной дисциплины, отражающей социальную реальность 
конкретного региона, в данном случае – Южно-Украинского. Раскрываются 
особенности проблематизации актуальных вопросов общественной жиз-
ни, специфика их теоретического  анализа, характерная для этого региона. 
В статье уделяется определённое  внимание  общему социальному контексту, 
который, по мнению авторов, повлиял на организацию исследований в рамках  
региональных отделений Социологической ассоциации Украины.

The specific features of sociology as the scientific discipline that reflects the 
social reality of a specific region, in particular – the South-Ukrainian one, are 
analyzed in the article. The peculiarities of actual social issues and the specific 
character of the South-Ukrainian sociologists’ theoretical  analysis are considered. 
At the same time the focus attention is given to the general social context which, 
according to the authors’ opinion, influenced greatly the development of regional 
branches of the Sociological Association of Ukraine. 

Нелли Победа, Ирина Попова1 (Одесса)

На пути к сообществу профессионалов

1 Окремо хочемо зупинитися на внеску Ірини Марківни Попової. Про цю визначну дослідницю, яка безсумнів-
но входить до числа фундаторів вітчизняної соціологічної науки, просто неправильно говорити в минулому часі. 
Її чистий, глибокий, неповторний голос продовжує звучати у сьогоднішньому науковому дискурсі. Врахування 
її думки має велику вагу з точки зору забезпечення належного розвитку вітчизняної соціології та українського 
соціологічного співтовариства. У цьому випуску журналу, у розділі «Південно-Українське відділення САУ», пуб-
лікується ще одна стаття, співавтором якої є Ірина Марківна. Взагалі ж до теоретико-методологічних напрацю-
вань Професора (саме так: з великої літери!) Попової ми повертатимемося знов і знов. – Редакція «Українського 
соціологічного журналу».
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ции саморефлексии особенностей развития 
регионального социологического сообщес-
тва, что и является основной проблемой 
данной статьи. Постановка и разрешение 
этой проблемы актуальны уже потому, что 
подобный саморефлексирующий анализ де-
ятельности Южно-Украинского отделения 
Социологической ассоциации Украины за 
все годы деятельности Отделения не пред-
принимался.

Прежде всего, следует отметить, что 
развитие региональных отделений САУ во 
многом зависело от потенциала, который 
был накоплен на предыдущих этапах ста-
новления научного знания, темпов разви-
тия специального социологического обра-
зования и дисциплинарного многообразия, 
которое обозначило границы и направления 
изучения быстро изменяющейся в Украине 
социальной реальности.

Историческая справка 
об образовании научного сообщества 

Первая социологическая группа по-
явилась в Одессе в 1969 году. Она была 
создана при кафедре философии Одесско-
го государственного университета имени 
И.И.Мечникова (руководитель – доктор фи-
лософских наук, профессор И.М.Попова). 
От социологов ожидали помощи в решении 
социальных проблем, прежде всего – в сос-
тавлении планов социально-экономичес-
кого развития предприятий. Таким экс-
периментальным объектом для одесских 
социологов был завод «Автогенмаш». Ра-
зумеется, никто по тем временам не мог на-
звать себя профессиональным социологом. 
Бывшие философы, историки, филологи, 
экономисты и математики вместе постига-
ли специфические методы социологичес-
кого исследования и теоретическую базу 
отрасли науки.

Уже в 70-х годах по заданию Минис-
терства морского флота СССР сотрудники 
одесской социологической группы на хоз-
договорных началах проводили исследо-
вания на 18 судоремонтных предприятиях 
и в нескольких морских портах Украины. 
Так начало формироваться направление 
экономической социологии. Позднее (в 80-
е годы) оно было закреплено расширением 
экономической проблематики – оценкой 
способов стимулирования в разных коллек-
тивах, выявлением механизмов трудовой 
мотивации у разных социальных групп 
и поиском оптимальных стратегий управ-

ления в различных отраслях национальной 
экономики. По результатам исследований 
были подготовлены аналитические записки 
для руководящих органов и ряд научных 
монографий.

В 80-е годы впервые обозначились пер-
вые подходы к анализу социальной реаль-
ности на ином уровне – с точки зрения её 
социально-экономической, социально-по-
литической, социально-демографической 
составляющих и проблематики, раскры-
вающей каждое из направлений, а также 
и по масштабам этой реальности: «макро», 
в границах бывшего СССР и Украины, 
и «микро», локально-территориальной, 
– в границах Южно-Украинского региона, 
Одесской области и города Одессы. Предсто-
яло ещё понять эту сложную целостность 
в структурной, функциональной и динами-
ческой системе координат.

Конец 80-х – начало 90-х годов диктовали 
социальный заказ на оценку центробежных 
тенденций, всё более активно развивавших-
ся в бывшем СССР. Эрозия коллективной 
идентичности в символическом образе «со-
ветский народ» уже обозначилась. КПСС 
как «руководящая и направляющая сила» 
советского общества должна была искать 
пути смысловой реконструкции социума. 
Именно социология как научная дисципли-
на взяла на себя труд обсуждения актуаль-
ных проблем перехода СССР к развитому 
состоянию «модерна». Центр исследова-
тельского внимания сосредоточивается в то 
время вокруг либерализма и демократии, 
рынка и предпринимательства, различных 
политических движений.

Социология вводится как самостоятель-
ная учебная дисциплина в ряде ведущих 
университетов страны. Обретают новую 
траекторию профессиональная подготовка 
кадров и научные исследования социаль-
ной реальности. 

В Одессе в ответ на этот заказ в рамках 
Высшей партийной школы, существовав-
шей на правах послевузовского образова-
ния, возникает ещё одна социологическая 
лаборатория (руководитель – доктор фи-
лософских наук, профессор Н.А.Победа). 
Её целевой установкой стала диагностика 
социальной ситуации в связи с наметив-
шимися преобразованиями в политической 
сфере страны и выявление тенденций внут-
рипартийной демократии. Координацион-
ным центром исследований в масштабах 
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СССР по данной проблематике была Ака-
демия общественных наук при ЦК КПСС 
и Центр социологических исследований, 
действовавший в её составе, как одно из её 
научных подразделений. Работа по единой 
программе, охватывающей самые разнооб-
разные темы общественной жизни, осмыс-
ление промежуточной смысловой конструк-
ции «нормального мира» и масштаб этих 
исследований в границах разных республик 
бывшего Союза давали новое понимание со-
циальной реальности – не в вариантах пре-
жнего утопического «перехода» к западному 
рынку и «западной демократии», а в некоем 
новом, реально действующем в СССР типе 
экономики и политики, использующем для 
сдвига «старые» структуры и социальные 
силы. Интерес научный представляли мне-
ния разных регионов, в том числе населе-
ния Украины и  Одессы, о сути перестройки 
и альтернативных вариантах видения соци-
ального развития страны.

Достаточно успешно в эти годы работала 
и работает до сих пор социологическая ла-
боратория в Одесской академии пищевых 
технологий (руководитель – доктор фило-
софских наук, профессор В.М.Чугуенко). 

Всё более очевидным становилось то, что 
монолита «государство – КПСС» не сущес-
твует, а эйфория открывшихся возмож-
ностей не поддавалась структурированию 
в некую «целостность» с позиций как об-
щественного сознания, так и личностных, 
индивидуальных экономических и полити-
ческих интересов.

Конкуренция двух институтов (госу-
дарство – КПСС) окончилась, как известно, 
крахом однопартийной системы и разруше-
нием соответствующих структур, подде-
рживающих её основы. Высшие партийные 
школы были закрыты по всей стране. Они, 
учитывая достаточно высокий кадровый 
потенциал, преобразовались в разнообраз-
ные учебные заведения. Одесская ВПШ 
выбрала направление социологии и по-
литологии и стала в начале 90-х годов 
Одесским институтом социального управ-
ления и политологии. Затем этот институт 
прошёл лицензирование в министерстве 
образования СССР по указанным специаль-
ностям, получил право на подготовку спе-
циалистов высшей квалификации и с марта 
1992 года, преобразовавшись в факультет 
социологии, экономики и политологии 
Одесского национального университета 

имени И.И.Мечникова (подробности этого 
преобразования будут описаны ниже), на-
чал выпускать социологов и политологов. 
Таким образом, в 2007 году исполнилось 
15 лет социологическому и политологи-
ческому образованию в Одессе. Следует от-
метить, что социологические лаборатории   
Одесского государственного университета 
имени И.И.Мечникова и Одесской ВПШ 
сотрудничали как на полях научных иссле-
дований, так и на ниве профессионального 
социологического образования. Почти все 
сотрудники этих лабораторий были и пре-
подавателями факультета социологии, 
экономики и политологии (впоследствии, 
в свою очередь, преобразованного в Инсти-
тут социальных наук Одесского националь-
ного университета имени И.И.Мечникова).

Преобразовались и другие высшие 
партийные школы в Украине. Они стали 
филиалами (позднее – региональными ин-
ститутами) Национальной  академии госу-
дарственного управления при Президенте 
Украины. Процесс этого преобразования 
был сложным. В связи с развалом СССР, 
запретом на некоторое время коммунис-
тической партии и её бывших структур, 
борьбой за здания, материальные ресурсы, 
которыми владела коммунистическая пар-
тия, попали под «колёса истории» и соци-
ология, и политология. Самоопределение 
новых действующих лиц на исторической 
арене показало, что их интересовали не 
концептуальные разработки «социально-
го», стратегии социального управления, 
солидаризация разных групп населения 
на новой основе, восприятие новых элемен-
тов общественной системы и её эволюция, 
а только материальные ресурсы, которые 
нужно было использовать во имя сохране-
ния преемственности прежней государс-
твенной системы и аппарата власти.

Лишённые материальной базы (здание 
Одесского института социального управ-
ления и политологии было передано в ве-
домство госсобственности) и финансирова-
ния, социологическое и политологическое 
образование искали приюта в Одесском 
государственном университете имени 
И.И.Мечникова, где обрели свой дом. На 
Учёном совете ОГУ имени И.И.Мечникова 
в конце февраля 1992 года социологов и по-
литологов приняли в состав университета 
в качестве самостоятельного подразделе-
ния – факультета социологии, экономики 
и политологии.
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Как уже было сказано выше, с марта 1992 
года и по сей день профессиональное социо-
логическое образование в Одессе осущест-
вляется по большей части в рамках Одес-
ского национального университета имени 
И.И.Мечникова. Однако с 2003 года кафед-
ра социологии и психологии гуманитарного 
факультета Одесского национального поли-
технического университета начала обучать 
студентов по специальности «социальная 
работа», а с 2004 года кафедра политологии 
Института проблем информационного об-
щества Одесской национальной академии 
связи имени А.С.Попова производит набор 
студентов на специальность «социология». 
И Одесский национальный политехничес-
кий университет, и Одесская национальная 
академия связи имени А.С.Попова имеют 
соответствующие лицензии на подготовку 
специалистов по указанным специальнос-
тям. В бюро и контрольно-ревизионную 
комиссию Отделения входят представители 
и Одесского  национального политехничес-
кого университета, и Одесской националь-
ной академии связи имени А.С.Попова. Од-
нако следует признать, что взаимодействие 
с социологами данных вузов осуществляет-
ся не на должном уровне.

Расширение и изменение поля профес-
сиональной социологической деятель-
ности сказалось и на качественном изме-
нении деятельности Южно-Украинского 
отделения Социологической ассоциации 
Украины (возникшего в декабре 1990 года 
на основе Одесского отделения САУ). Пе-
рестал существовать сектор заводских со-
циологов и возникли агентства маркетин-
говых и социологических исследований, 
информационно-аналитические центры 
(например, Одесский социологический 
информационно-исследовательский центр 
«Пульс»). Существенно расширился 
сектор вузовской социологии. Именно 
специалисты-социологи, работающие 
в учеб  ных заведениях и различных иссле-
довательских центрах,  в настоящее время 
наиболее многочисленны по своему соста-
ву в Южно-Украинском отделении САУ. 
В то время как на первоначальных этапах 
развития Отделения в нем преобладали 
«промышленные» социологи. 

Кадровый потенциал кафедры 
социологии Одесского национального 
университета  имени И.И.Мечникова

Учитывая то, что с марта 1992 года по 
настоящее время менялся профиль кафед-

ры социологии, происходили  количествен-
ные и качественные изменения.

 В 1992 году профессиональную под-
готовку социологов начинали 3 доктора 
философских наук, профессора, занятых 
профессиональной социологической де-
ятельностью (Э.А.Гансова, Н.А.Победа, 
И.М.Попова),  4 кандидата философских 
наук, доцента (А.В.Варламов, М.Б.Ку няв-
ский, В.С.Максименко, А.Н.Яценко), 1 кан-
дидат  социологических наук (В.И.Под-
ши валкина), 2 кандидата экономических 
наук (Э.А.Кузнецов, Л.П.Олисевич),  3 ас-
си с тента (О.Р.Лычковская, А.А.Панков, 
А.В.Худенко). 

К 2007 году общее число сотрудников  
кафедры увеличилось более чем в два раза. 
Существенно изменился кадровый потенци-
ал: 3 доктора философских наук, профессора 
(Э.А.Гансова, Н.А.Победа, И.М.Попова), 
2 доктора социологических наук, профессора 
(В.М.Онищук, В.И.Подшивалкина), 13 кан-
дидатов социологических наук, доцентов   
(Е.С.Алексенцева-Тимченко, С.С.Вет рова, 
Т.Г.Каменская, Е.В.Князева, Е.В.Ли-
се ен ко, О.Р.Лычковская, А.А.Пан ков, 
В.А.Полюга, С.В.Романенко, Е.А.Фос тачук, 
А.В.Худенко, И.Р.Чапская, А.В.Ят  вец кая), 
5 старших преподава телей (И.А.Бод нар, 
В.Б.Гапуренко, Т.И.Кри вошея, Т.Е.Мо-
сийчук, Е.Я.Прохоренко). Руко водила со-
провождением методического процесса весь 
указанный период Л.Н.Эсау лова.

В течение 2000–2007 годов в разные пери-
оды по совместительству на кафедре также 
работали доктор социологических наук, про-
фессор В.А.Деев, доктор философских наук, 
профессор В.М.Чугуенко, кандидат социо-
логических наук Н.А.Яценко, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Н.Р.Барабанова, 
кандидат технических наук А.Д.Крысилов 
и ряд других преподавателей. 

С 1992 по 2003 год заведовала кафедрой со-
циологии доктор философских наук, профес-
сор Н.А.Победа, а с 2004 года по настоящее 
время заведующим является доктор социо-
логических наук, профессор В.М.Онищук. 
Деканами отделения социологии работали: 
с 1992 по 2005 год – кандидат философских 
наук, доцент А.Н.Яценко, с 2006 года по на-
стоящее время – кандидат социологических 
наук, доцент С.В.Романенко.

В аспирантуре при кафедре социо-
логии ОНУ регулярно обучается  16–18 
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аспирантов. В докторантуре находятся 
6 человек: Т.Г.Каменская, Е.В.Лисеенко, 
О.Р.Лычковская, А.А.Панков, С.В.Ро ма-
ненко, А.В.Худенко.

Сотрудники кафедры, учитывая разра-
батываемую тематику и специализации, 
защищались практически во всех научных 
центрах Украины: Киевском националь-
ном университете имени Тараса Шевченко, 
Харьков ском национальном университете 
имени В.Н.Каразина, Институте  социоло-
гии НАН Украины, Запорожском гумани-
тарном университете «Запорожский инс-
титут государст вен ного и муниципального 
управления», – а также в Институте социо-
логии РАН и т. д. 

Результаты учебной и научно-исследова-
тельской деятельности сотрудники кафедры 
подтверждали, разрабатывая рабочие планы 
учебных дисциплин, отвечающие новым  
нормативным требованиям Министерства 
образования и науки Украины, проходя 
плановые аккредитации и аттестации. 

С 1992 по 2007 год кафедра подготовила 
688 специалистов по направлению «социо-
логия».  С 2001 года начата программа реа-
лизации двухуровневой модели, соответству-
ющей европейским стандартам (бакалавров 
и магистров социологии). Если в 2002 году 
доля магистров от общего числа выпускников 
составляла 26 %, то в 2007 – 39 %. Большая 
часть «специалистов» готовится ныне в фор-
ме заочного обучения. Конкурс на отделение 
социологии  продолжает оставаться неизмен-
ным и колеблется в диапазоне 2,5–3 человека 
на место. Отбор в магистратуру и аспиранту-
ру становится более жёстким и взвешенным.

Для коррекции учебного процесса и сохра-
нения атмосферы творческого взаимодействия 
преподавателей и студентов кафедра с 1992 
года ведёт мониторинговые исследования, 
целевой задачей которых является оценка 
обратной связи о характере удовлетворённос-
ти студентов ресурсным, организационным 
и методическим обеспечением в ходе обуче-
ния, оценка активности участия студентов 
в проблемных научных группах и научных 
семинарах. Итоги исследований, как правило, 
обсуждаются в конце учебного года или в его 
начале при постановке новых задач. 

Направления научных исследований

Проблематизация и направления науч-
ных исследований сотрудников кафедры, 

несмотря на интернациональный характер 
науки в целом и социологии в частности, 
отражают национальный украинский 
контекст, поскольку в них укоренены кон-
кретные матрицы производства знания, 
сформированного  системой образования 
и спецификой локальной научной среды. 
Это не значит, что научная коммуникация 
ограничивается рамками Украины, цент-
ров, с которыми сотрудничают преподава-
тели и аспиранты. Напротив, в настоящее 
время учёные выезжают за рубеж значи-
тельно чаще, чем 20 лет назад. Они могут 
найти сходные интересы в других странах, 
интенсивно развиваются и международные 
сети обмена и сотрудничества, и личные 
контакты. Но исследования кафедральные 
– это коллективная история того, как про-
исходит движение подходов и парадигм, 
рождённых коллективной историей соци-
ологии на отечественной почве и в локаль-
ной научной среде.

На этом основании обозначим несколько 
направлений, которые очерчивают профи-
ли одесского научного сообщества. Общие 
кафедральные темы, хотя и не раскрыва-
ют сущность и новизну методологических 
и методических подходов, но задают угол 
зрения на происходящие социальные 
процессы. С 2001 по 2005 год название 
кафедральной темы формулировалось как 
«Українське суспільство в умовах транс-
формації пострадянського соціокультурно-
го простору», с 2007 года – «Інституційні 
зміни і пошук нової ідентичності». Логика 
развития тематики состоит в осмыслении 
общего вектора движения общества от 
тоталитаризма – к демократии – и далее 
к либеральной демократии и акцентирова-
нию институционального порядка и неких 
оснований ценностного согласия с учетом 
ментальных и индивидуальных характе-
ристик, региональных особенностей и тен-
денций глобализации.

Итак, одно из направлений исследова-
ний кафедры – динамические изменения 
в социуме. Парадигма, сосредоточенная 
на идее конфликта, заменяется другой, 
акцентирующей внимание на социальном 
пространстве (с его объективными харак-
теристиками социальных возможностей 
и социальных агентов) и на оценке состо-
яния устойчивых элементов структуры. 
Структура социального пространства мыс-
лится как тождественная структуре про-
странства практик. Разделённые в самом 
общем виде на сферы экономики, полити-



У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2

На пути к сообществу профессионалов
9

ки, культуры, они создают поля интересов 
и коммуникаций. Предметом изучения в 
этом смысле становится, с одной стороны, 
анализ структуры поля и его динамики, с 
другой – становление, функционирование 
и развитие самих институтов, которые за-
дают пространство различного рода пози-
ций. Именно такой подход реализовывался 
при оценке «практик переходного перио-
да»,  обоснования критериев легитимности 
и согласия, проявления теневых практик 
в украинском обществе (И.М.Попова). 
Понятие «коммуникативные практики» 
в интерпретации О.Р.Лычковской соотно-
силось с процессами институционализации 
и визуализации социального пространства, 
благодаря чему уточнялись некоторые ин-
дикаторы категории «информированность» 
и  типологий потребления информации 
в целе вых аудиториях г. Одессы. В рамках 
чего было проведено несколько репрезен-
тативных исследований студенческой мо-
лодёжи «Информационные потребности 
личности и источники их удовлетворения 
в студенческой среде» и «Кино в жизни 
современной молодёжи», осуществлённых 
в период с  2003 по 2006 год. 

Второе направление связано с характе-
ристикой основ конструирования и вос-
производства социальных идентичностей. 
Учитывая подход П.Бурдьё, в качестве 
таких основ на обсуждение выносилась со-
вокупность структурных межличностных 
отношений, а не всей их массы. Примени-
тельно к украинской реальности начала 
2000-х годов – олигархических, бюрокра-
тических и политических агентов, которые 
доминируют в определении «правил игры» 
на новом экономическом и политическом 
поле. В связи с этим осмыслялся фено-
мен «стабилизации – разрушения» как 
способ структурации в социальном про-
странстве.  В то же время обосновывается 
«диалог» – как способ ориентации в новом 
пространстве и как инструмент укрепле-
ния отношений доверия, ответственности 
и совместного бытия (А.В.Худенко). С це-
лью оценки рационально-прагматической 
и феноменологической модели в рамках 
«экономического поля» отрабатывались 
индикаторы организационных ресурсов в 
общей стратегии управления и в условиях 
специфической борьбы на «экономическом 
поле» (А.Н.Яценко), понимание «поли-
тической модернизации» (Е.В.Лисеенко), 
проблемы взаимоотношений власти и обще-
ственных структур (В.И.Подшивалкина, 
С.С.Ветрова), а также имидж-технологии, 

социоинженерные методы для определения 
ситуаций сотрудничества и противостоя-
ния со стороны общественных и государс-
твенных структур (В.И.Подшивалкина, 
Т.Г.Каменская). 

Учитывая разнородный характер «со-
циального», а также то, что идея общества 
в форме «кипящей целостности» предстаёт 
как проект настоящего и, одновременно, 
как проект будущего, модель воспроиз-
водства социума неизбежно сопрягает 
глобальные, национальные и локально-
территориальные аспекты бытия. Неудачи 
политики демократизации  и подталкивали 
социологов к актуализации  проблематики 
социальной структуры (В.М.Онищук), не-
обходимости анализа институциональных 
механизмов легитимации «наследников» 
(в том числе в рамках государства и высшей 
школы), к оценке характера и тенденций 
социальных связей и, как результат, раз-
ных видов эксклюзии, к оценке ситуаций 
«стабильности – нестабильности» со сторо-
ны конкретных  групп и  поколений. 

В своём непрерывном воспроизводстве 
смыслы солидаризации, равно как и моти-
вы коллективного поддержания обществен-
ного пространства, усложняются. Поэтому 
осмысление логики формирования разного 
рода идентичностей является своего рода 
попыткой понять хрупкую связь, которая 
соединяет индивидов, их индивидуальный 
и коллективный опыт в самом процессе  
конструирования идентичностей. Страх по-
терять место, которое они занимают в обще-
стве, оборачивается эрозией коллективной 
и групповой идентичности.

В связи с этим, третьим направлени-
ем в научных поисках кафедры является 
спектр социально-культурных идентичнос-
тей,  основанных на оценке социальных из-
менений в масштабах Украины и локальном 
измерении городской среды (её ментальных 
характеристиках, эволюции систем ценнос-
тей, социальной памяти, стереотипах пот-
ребления художественной культуры и т. д.). 
Иначе говоря, целевая задача исследований 
на современном этапе состоит в том, чтобы 
социальную игру вокруг идентичностей 
увязать с понятиями «горизонта», попы-
таться найти  смысл глобальной политики 
на уровне индивида, а традиционно обсуж-
даемые в публичном пространстве виды на-
ционально-государственной, локально-тер-
риториальной, этнокультурной, европей-
ской и транснациональной идентичности 
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соотнести,  согласно принципу методологи-
ческого индивидуализма, с – «прием лемой 
идентичностью».

Социокультурные практики  в заданном 
теоретическом направлении нашли отра-
жение в постановке вопросов о деятель-
ностном и мобилизационном потенциале 
различных социальных групп, в том числе 
их культурном, языковом, социальном 
капитале, художественно-эстетическом 
пространстве города Одессы (Н.А.Победа, 
А.В.Ятвецкая), в оценке специфики суб-
культурных образований  (Е.Я.Прохоренко) 
и религиозных организаций (А.А.Панков), 
ценностных и жизненных ориентациях 
выпускников общеобразовательных школ 
(И.М.Попова, Н.А.Победа, А.В.Ятвецкая, 
А.А.Панков, О.Р.Лыч ковская, Е.В.Кня-
зева, А.В.Худенко, С.В.Ро маненко, Д.О.Вы-
ставкина, Н.С.Чмыга). Культурный потен-
циал в воспроизводстве социума рассмат-
ривается также сквозь призму гендерных 
ролей (Е.А.Фостачук, Т.В.Склярук), соци-
ального здоровья и факторов, его детерми-
нирующих (Н.А.Победа, Е.А.Фостачук, 
В.Б.Га пуренко, Т.И.Кривошея, Л.В.Стоя-
нова, Т.Е.Мосийчук). 

По результатам научного поиска за пос-
ледние десять лет сотрудниками кафедры 
проведены соответствующие конкретно-соци-
альные исследования и подготовлены для ру-
ководящих органов аналитические записки:

«Выборы депутатов в Верховный Совет 
Украины» (1994);

«Довыборы депутатов в ВС Украи-
ны» (1995, руководители: Н.А.Победа, 
В.И.Подшивалкина);

«Выборы депутатов в ВС Украи-
ны» (1998, руководители:  Н.А.По беда, 
И.Н.Коваль,  В.И.Подши вал кина);

«Одесская государственная телера-
диокомпания глазами телезрителей» 
(1995–1996, руководители:  Н.А.Победа,  
В.И.Подши валкина);

«Женская молодежная преступность 
и проблемы социальной реабилитации 
осуждённых женщин» (1996, руководите-
ли: Н.А.Победа, В.И.Подшивалкина; ис-
полнители:  А.Н.Яценко,  Т.Е.Мосийчук);

«Социокультурные идентичности» 
в рамках проекта «Европейские студии» 

(2001, руководитель проекта:  Н.А.Победа; 
исполнители:  А.В.Худенко, Е.А.Фостачук, 
А.В.Ятвец кая);

«Социальное здоровье нации и реформи-
рование системы здравоохранения» (1999–
2001, руководители: Н.А.Победа (2001), 
М.Б.Кунявский (1999));

«Местное самоуправление: адми-
нистративная реформа ЖКХ» (2001, 
2005, 2007, руководители: Н.А.Победа, 
И.М.Попова,  М.Б.Кунявский; исполните-
ли:  А.В.Худенко, Т.И.Кривошея).

Постоянно исследуется социально-поли-
тическая ситуация в регионе (Е.В.Князева, 
А.В.Худенко). 

Основные направления 
деятельности Отделения САУ

Все преподаватели и большинство аспи-
рантов кафедры социологии являются чле-
нами Южно-Украинского отделения САУ. 
Поэтому необходимо сказать и о публичной 
деятельности Отделения, его  связи с об-
щественными организациями и органами 
управления.

С 1999 года, являющегося годом пере-
формирования и возобновления работы 
Южно-Украинского отделения САУ (на-
чало деятельности которого, как и начало 
деятельности первой одесской социологи-
ческой группы, следует отнести к концу 
60-х годов), члены Отделения, занимая ак-
тивную гражданскую позицию, стремились 
получить информацию, необходимую для 
принятия обоснованных управленческих 
решений, и довести её до управленческих 
органов. Результаты проводимых членами 
Отделения исследований не только широко 
оглашались, но служили также основой 
практических рекомендаций, которые до-
водились до сведения управленческих орга-
нов. По вопросам, затрагивающим интересы 
широких кругов населения, публиковались 
газетные статьи, делались сообщения на 
круглых столах и на совещаниях различ-
ных ведомств. Основными направлениями 
публичной деятельности Южно-Украинско-
го отделения САУ были следующие:

– круглые столы, семинары и конферен-
ции, проводимые совместно с различными 
общественными организациями; 

– газетные публикации; 
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– выступления на совещаниях различ-
ных управленческих структур.

Для координации работы вузовских 
социологов была сделана попытка органи-
зовать на базе кафедры социологии ОНУ 
постоянно действующий городской тео-
ретический семинар. Однако эта попытка 
не увенчалась успехом.  В плане данной 
координации  в связи с Указом Президен-
та Л.Д.Кучмы о социологической науке 
было проведено обследование состояния 
преподавания социологии в высших учеб-
ных заведениях города, о чём  Н.А.Победа 
доложила не только на заседании бюро От-
деления, но и на Совете ректоров высших 
учебных заведений 11.01.2002 года. Ею 
была также подготовлена аналитическая 
записка «О выполнении Указа Президента 
Украины «О развитии социологической на-
уки в Украине» и основные характеристики 
дисциплины «Социология» в вузах г. Одес-
сы и Одесской области». В выступлениях 
и аналитической записке  были выделены 
«очаги неблагополучия» и сформулирова-
ны практические рекомендации, которые 
были приняты Советом ректоров. Однако 
предложение бюро Отделения заслушать 
на Совете ректоров сообщение о реализации 
данных предложений через год принято не 
было, что свидетельствует, на наш взгляд, 
о равнодушном отношении к правительс-
твенным документам. 

 Далее – о семинарах и круглых столах, 
в которых активное участие принимали со-
циологи Отделения, сотрудничая с различ-
ными общественными и государственными 
организациями. 

 В августе 2000 года был проведён Меж-
дународный семинар «Проблемы и опыт 
решения  региональных межэтниче ских 
конфликтов». В организации и рабо-
те семинара участвовали члены бюро 
Отде ления Н.А.Победа, В.М.Онищук 
и  В.М.Чугуенко.

В сентябре того же 2000 года состоялся 
Международный семинар «Архив. Доку-
мент. История. Современность», на кото-
ром И.М.Попова выступила с докладом 
«Народный архив: проблемы и перспекти-
вы». Данное выступление  опубликовано 
в сборнике, посвящённом  материалам 
конференции. Много сил и времени было 
затрачено на то, чтобы организовать в Одес-
се Народный архив, который стал бы важ-
ным подспорьем в исследовании одесских 

реалий с использованием качественных 
методов, в частности, биографического ме-
тода и изучения историй жизни. По этому 
поводу было переданы докладные запис-
ки, многочисленные справки в различные 
городские и областные организации, про-
ведено множество бесед с руководителями 
различного уровня, организована подде-
ржка общественности города и осуществлён 
контакт с различными кафедрами (истории 
Украины Одесского национального универ-
ситета имени И.И.Мечникова, культуроло-
гии и искусствоведения Одесского нацио-
нального политехнического университета 
и др.). Совместно с работниками архивных 
ор ганизаций было разработано Положение 
о работе Народного архива. Обнадёжило 
решение, принятое тогдашним мэром горо-
да Р.Б.Боделаном, об организации сектора 
«Народный архив» при Городском архиве. 
Определено было и помещение, предо-
ставляемое для работы Народного архива, 
и выделены две штатных единицы для его 
функционирования. Однако Народный 
архив в Одессе так и не был создан, поме-
щение, предназначенное для его работы, 
неожиданно для всех заинтересованных 
в этом лиц, было продано одному из депута-
тов Горсовета для размещения там частного 
предприятия. Печальная история с Народ-
ным архивом – модель взаимоотношений 
социологов с управленческими инстанция-
ми: наша информация и наши рекоменда-
ции, если даже проявляется заинтересован-
ность в них и они принимаются к сведению, 
никогда не реализуются и, соответственно, 
не влияют на управленческие решения, не 
претворяются в практическую жизнь.

Наиболее ярким свидетельством отно-
шения управленцев к социологии является 
история с реформой ЖКХ и попытками 
социологов Отделения воздействовать на 
решение коммунальных проблем. Ещё 
в марте 2000 года Отделением совместно 
с общественной организацией «Одесская 
инициатива» был проведён семинар на тему: 
«Формирование системы коммуналистских  
связей по месту жительства как одного из 
механизмов социальной и правовой  за-
щиты в условиях переходного кризисного 
общества». На семинаре выступили члены 
бюро Отделения: И.М.Попова, Н.А.Победа, 
В.И.Подшивалкина, А.Д.Крысилов, М.Б.Ку-
нявский, а также члены САУ И.В.Голу бович, 
Н.И.Тимофеева, И.А.Шамес (Николаев). 
По материалам конференции издан сборник 
докладов, где опубликованы статьи социо-
логов. В последующем было проведено реп-
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резентативное исследование (ответственный 
исполнитель М.Б.Кунявский – член бюро От-
деления)  с целью выяснения мнения горожан 
относительно конкретных проблем, решение 
которых предполагалось осуществлять в ходе 
жилищно-коммунальной реформы. 

Полученная информация была доложе-
на на заседании круглого стола, проведён-
ного Отделением в Доме учёных совместно 
с членами горисполкома и представителя-
ми общественных организаций. В заседа-
нии круглого стола принимали активное 
участие  социологи Николаева и Херсона 
(Л.П.Белоконь, В.К.Коробов), охарактери-
зовавшие проблемы, с которыми приходит-
ся иметь дело  в этих городах. 

 Социологи обращали внимание пред-
ставителей власти на то, что необходимым 
условием успешного проведения жилищно-
коммунальных реформ является широкое 
участие «общественности», всего населе-
ния в процессах реформирования. Подчёр-
кивалось также, что такое участие должно 
иметь правовое и материальное обеспече-
ние. Права совладельцев многоквартирных 
домов на распоряжение общими, вспомога-
тельными помещениями, а также придо-
мовыми территориями должны быть чётко 
обозначены, определены механизмы реа-
лизации и эффективной защиты этих прав.  
А это возможно  лишь при развитии раз-
личных форм самоорганизации жильцов. 
В результате работы круглого стола были 
даны конкретные рекомендации. Они были 
опубликованы в местной печати, доведены 
до сведения управленческих структур и об-
щественных организаций. Работа в данном 
направлении велась совместно с Одесским 
отделением международной общественной 
организации «Центр содействия жилищно-
коммунальным реформам». Результатом 
данного сотрудничества явилась также 
публикация в газете, подготовленная 
И.М.Поповой и директором отделения Цен-
тра, доцентом Одесского экономического 
университета В.А.Улыбиной.

В соответствии с ориентацией Отделения 
на решение актуальных практических про-
блем региона были проведены также следу-
ющие мероприятия:

– круглый стол по теме «Проблемы 
современной социальной политики. Си-
туация и перспективы» (ответственная 
Э.А.Гансова). В работе круглого стола 
приняли участие члены Николаевского 

и Херсонского филиалов Отделения, а так-
 же директор Общественного института 
социальных технологий А.С.Крупник 
и его заместитель по научной работе проф. 
В.И.Брудный; 

– Международная научно-практичес-
кая конференция «Социальная политика 
и механизмы интеграции Украинского об-
щества», проведённая 20–21 сентября 2002 
года  совместно с Институтом социальных 
наук Одесского национального университета 
имени И.И.Мечникова, а также с Академией 
политических наук Украины. Конференция 
проводилась при поддержке Одесской об-
ластной государственной администрации и 
«Благотворительного фонда ХХІ столетия». 

По инициативе бюро Отделения состоя-
лась также встреча социологов с губерна-
тором С.Р.Гриневецким (апрель 2002 года), 
в результате которой   при Управлении 
внутренней политики Одесской облгосад-
министрации  был создан Центр монито-
ринговых социологических исследований, 
руководителем которого был назначен 
А.Н.Штефанюк, а научным консультантом 
– В.И.Подшивалкина.

Осенью 2003 года был проведен круглый 
стол по теме «Религиозная ситуация в Одес-
се» (организатор А.А.Панков, при актив-
ном участии ответственного секретаря 
бюро Отделения Т.И.Кривошеи). В работе 
круглого стола приняли участие социологи, 
религиоведы и представители различных 
религиозных конфессий г. Одессы.  

Характеризуя контакты социологов 
с государственными и общественными 
организациями, следует отметить сотруд-
ничество коллективного члена САУ Одес-
ского социологического информационно-
аналитического центра «Пульс» с мэрией 
города, что обеспечило проведение монито-
ринговых исследований в г. Одессе, а также 
опросов населения по ряду актуальных 
проблем жизни города (в частности, в свя-
зи с проведением жилищно-коммунальной 
реформы). Так, в октябре 2003 года по за-
казу Управления информации Одесского 
городского Совета «Пульсом» совместно 
с кафедрой социологии Института соци-
альных наук Одесского национального 
университета имени И.И.Мечникова было 
проведено репрезентативное исследование 
с целью определения социальной ситуации 
в г. Одессе. Отчёт об этом исследовании со-
держал следующие разделы:
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1. Объективные показатели уровня жиз-
ни населения г. Одессы, Одесской области 
и  Украины.

2. Социально-экономическая ситуация.

3. Отношение населения  к органам влас-
ти, общественным организациям и  СМИ. 

4. Политические оценки и  ориентации 
населения. 

5. Религиозная ситуация в Одессе. 

6. Социокультурные  и этно-лингвисти-
ческие ориентации и оценки.

7. Отношение к введению дифференциро-
ванной оплаты услуг по содержанию и ре-
монту жилья в зависимости от его качества. 

По материалам данного исследования 
мэром города Р.Б.Боделаном было проведено 
оперативное совещание с руководителями 
всех управлений горисполкома, на котором 
выступили  принимающие в исследова-
нии участие социологи.  По подразделу 3.2 
«Оценка населением роли органов власти, 
общественных организаций и СМИ в защите 
гражданских прав и решении личных про-
блем граждан» было сделано сообщение на 
совещании в городской прокуратуре, на ко-
тором присутствовали почти все её сотрудни-
ки. Участники совещания заинтересованно  
отнеслись к обсуждаемым проблемам и  к ре-
зультатам социологических исследований.

Направление исследований на решение 
актуальных для региона проблем было про-
должено и в дальнейшем.     

Полезным является также опыт Нико-
лаевского филиала Отделения. В течение 
2002–2003 годов николаевские социологи 
осуществляли сотрудничество  в рамках хоз-
договоров и с Николаевским горисполкомом, 
и с Николаевской облгосадминистрацией. 
С горисполкомом исследования проводились 
по теме «Социологическое обеспечение рабо-
ты Николаевского горисполкома по социаль-
но-экономическим и социально-политичес-
ким проблемам г. Ни ко лаева в режиме мони-
торинга». По этому договору было проведено 
более десяти исследований, предметом кото-
рых являлись оценки населением деятель-
ности различных ветвей власти, удовлет-
ворённость  социально-экономическими 
усло виями жизнедеятельности. Кроме того, 
проводились оперативные исследования по 
заказам горисполкома (изменение названий 

улиц, повышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и др.). Предметом 
исследований для обладминистрации были 
социально-экономические условия развития 
предпринимательства в Николаевской облас-
ти. Информация о результатах проведённых 
исследований, по согласованию с заказчи-
ками, регулярно публиковалась в местных 
средствах массовой информации. 

В работе Отделения активное участие 
принимали военные социологи. В этой связи  
особо следует сказать  о  сотрудничестве бюро 
Отделения с отделом анализа морально-пси-
хологического состояния войск и профилак-
тики правонарушений Управления воспита-
тельной работы Южно-оперативного коман-
дования (руководитель отдела член  бюро  
Отделения полковник М.П.Вернодубов). 
В рамках отдела были  проведены исследова-
ния по темам «Проблемы контрактной служ-
бы» и «Морально-психологический климат 
в воинских коллективах».  

При изучении актуальных социально-
экономических проблем региона бюро От-
деления осуществляло сотрудничество с от-
делом социально-экономического развития 
приморских регионов Института проблем 
рынка и экономико-экологических иссле-
дований НАН Украины (завотделом  кан-
дидат экономических наук Е.В.Молина), 
сотрудники которого неоднократно делали 
сообщения на заседаниях бюро и общих 
собраниях  Отделения. Следует, однако, от-
метить, что необходимая связь социологов 
с промышленными и сельскохозяйствен-
ными предприятиями региона практичес-
ки отсутствовала. Соответственно конк-
ретные проблемы промышленной и вообще 
экономической социологии практически 
не разрабатывались, хотя потенциал для 
этого, если учитывать историю Отделения, 
имелся. Думается, что основные причины 
этого – незаинтересованность руководства 
предприятий, состояние промышленности 
региона, отсутствие навыков сотрудничес-
тва новых хозяйственных руководителей 
с социологами. 

Характеризуя сотрудничество Отделения 
с различными государственными структура-
ми, следует указать на совместную работу 
с  обладминистрацией, городским отделом 
народного образования, Одесским УМВД.  
По заказу Одесской обладминистрации, 
например, совместно с политологами было 
проведено исследование на тему «Рефор-
мирование политической системы и соли-
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дарная ответственность государственных 
органов власти» (научный руководитель 
В.И.Подшивалкина). В 1997, 2003, 2005 
годах было проведено мониторинговое реп-
резентативное исследование жизненных 
ориентаций выпускников одесских школ 
(вначале под руководством кандидатов наук 
Е.В.Князевой и А.В.Худенко, а затем под ру-
ководством кандидата наук С.В.Романенко). 
Результаты его были переданы в Управле-
ние образования Одесского горсовета. Од-
нако практический эффект от полученных 
результатов и выявленной динамики был 
ограничен  обсуждением ряда острых про-
блем с руководителем Управления. Более 
широкое обсуждение результатов с учащи-
мися и родителями организовать не удалось, 
т. к. должной заинтересованности в этом со 
стороны работников Управления не было.

 Делались попытки организовать сотруд-
ничество Отделения и кафедры социологии 
с соответствующими управлениями об-
ладминистрации и областного УМВД при 
изучении проблемы беспризорности. Изу-
чение состояния беспризорности кафедрой 
и Отделением осуществляется в течение 
нескольких лет (И.М.Попова, Е.В.Князева 

и Е.Н.Коваленко). Информация, получен-
ная социологами, неоднократно доклады-
валась на заседании рабочей группы при 
губернаторе, которая проводит свою работу 
на базе УМВД. Однако практическая реа-
лизация  предложений социологов, касаю-
щихся беспризорных детей, как, впрочем, 
и всех других предложений, оставляет же-
лать лучшего.

Итак, для оказания помощи управлен-
ческим структурам в решении ряда прак-
тических проблем социологами Отделения 
сделано немало, однако интерес к социоло-
гическим данным за последние несколько 
лет значительно снизился. Но и в преды-
дущие годы этот контакт с управленчес-
кими структурами всё же не был система-
тическим, а главное – к социологическим 
данным не очень-то прислушивались и не 
учитывали их в процессе принятия управ-
ленческих  решений. Этот вопрос неплохо 
было бы обсудить в масштабе Социологи-
ческой ассоциации Украины и наметить 
меры по повышению эффективности данно-
го сотрудничества и изменения отношения 
к социологии представителей власти.
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Кожна наукова дисципліна час від часу 
зазнає оновлення, модифікації, змін. Со-
ціологія також. Для неї взагалі притаман-
ний, я би визначив, маятниковий характер 
розвитку, коливання між крайнощами 
натуралізму і суб’єктивізму, матеріалізму 
і ідеалізму і т. д. водночас із постійними 
спробами утворення синтетичних моделей 
пізнання. Теоретико-методологічні су-
перечності супроводжують весь історичний 
розвиток соціологічної науки. Через дис-
кусії, суперечки, взаємну критику, власне, 
і відбувається  її розвиток. Нові виклики, 
на які соціологія має адекватно реагувати, 
пред’явило ХХІ століття. На моє переко-
нання, варто активізувати процес обгово-
рення нагальних проблем розвитку і онов-
лення нашої дисципліни. 

Соціологію характеризує висхідна дихото-
мія, на авторитетну думку Дж.Александера, 
тяжіння до одного з двох теоретичних по-
люсів: об’єктивно-механістичного витлума-
чення людських дій, які, згідно нього,  скла-
даються під впливом зовнішніх сил, оточую-

чого середовища, та суб’єктно-орієнтованого 
витлумачення, де дії мотивуються тим, що 
йде від індивіда, – його емоціями, сприй-
няттям, ціннісним спрямуванням, тим, що 
сформувалось у людській свідомості, певною 
світоглядною, смисловою схемою, яка є ос-
новою інтерпретативних актів. Відповідно 
сформувались позитивістська і «розумію-
ча», гуманістична традиції в соціологічній 
теорії. На етапах класичного і некласично-
го розвитку соціологічної теорії переважав 
перший підхід, що вважався запорукою 
«науковості» соціології, оскільки спирався 
на пошук універсальних закономірностей, 
на емпіричну підтверджуваність. Це забез-
печило домінування об’єктивістської, пози-
тивістської традиції соціологічного пізнан-
ня, яке час від часу піддавалось критичним 
атакам і методологічній корекції дослідни-
цьких принципів з боку прихильників дру-
гого підходу. 

Останнє потужне зміщення акцентів, 
методологічних орієнтирів відбулося десь 
наприкінці 80-х рр. ХХ ст. і було пов’язане  

Віктор Танчер (Київ)

Соціологічна наука: 
проблеми розвитку 

і дисциплінарного переформатування

Пропонується розпочати обговорення нагальних проблем розвитку соціо-
логічної науки і освіти, які вбачаються автором насамперед у доланні пози-
тивістського «перекосу» в становленні  української соціології, розробці інтег-
ративної методології соціологічного пізнання, орієнтуючим  прикладом котрої 
є культуральна соціологія, в адекватності  дисципліни  сучасним  суспільним 
реаліям, переформатуванні її внутрішньої архітектури, деполітизації тощо.

Предлагается  начать обсуждение насущных проблем развития социологи-
ческой науки и образования, которые усматриваются автором прежде всего 
в преодолении позитивистского «перекоса» в становлении украинской соци-
ологии, разработке интегративной методологии социологического познания, 
ориентирующим примером которой является культуральная социология, в 
адекватности дисциплины современным общественным реалиям, перефор-
матировании ее внутренней архитектуры, деполитизации и др.

It is proposed to begin the discussion on actual problems of sociological science 
and education development that the authors sees, first of all, in overcoming the 
positivist “shift” in the Ukrainian sociological knowledge, elaborating the integrative 
methodology of sociological cognition (cultural sociology is an example of which), 
correlating the discipline to contemporary social realities, changing the format of its 
internal architecture, avoiding its deep involvement in current politics and so on. 
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із «постмодерністським поворотом» у сус-
пільних науках,  з черговою критичною  
пере  оцінкою позитивістських постулатів 
і методів соціологічного аналізу. В наші дні 
в соціологічному світі  загально прийнятною 
є ідея поєднання двох підходів, вироблення  
інтегративної стратегії соціологічного аналі-
зу, що використовує дослідницькі здобутки 
обох традицій. Проте у вітчизняній соціології 
ця ідея не знаходить практичного втілення 
– переважає позитивістсько-пояснювальний, 
моніторинговий підхід, тоді як культуральна 
аналітика залишається на другому плані. 
Звідси випливає нагальність  збалансованого, 
інтегративного застосування обох традицій 
у соціологічних дослідженнях в Україні та 
«наздоганяючого» розвинення культураль-
ної, інтерпретативної соціології.

Власне культуральна соціологія, що 
заявила про себе протягом останніх років, 
стає новою перспективою соціологічного 
теоретизування, яка втілює потребу в ін-
теграції двох традицій з підкресленням 
значення гуманістичної методологічної па-
радигми. Пропонується нова «культурна» 
якість соціології, що буде, якщо можна так 
сказати, ширшою за наукову (сайентист-
ську). Йдеться про вивчення побутуючих 
у соціумі колективних смислів, які ґрун-
туються на спільних моральних засадах 
– або культурних кодах – та почуттях, 
котрі справляють визначальний вплив на 
індивідів і групи, про з’ясування внутріш-
ньої культурної архітектури соціальних 
смислів за допомогою аналізу культурних 
кодів, наративів та символічних дій, мі-
фологем,  символів, дискурсів тощо. Саме 
соціально сконструйована суб’єктивність  
формує колективну волю, задає напрямок 
соціальним рухам, надає відповідних зна-
чень явищам суспільного життя.

Розвиток культуральної соціології, за 
наших умов,  актуалізує розробку моделей 
ціннісно-орієнтованого соціального світу, 
витлумачення його смислів з прив’язкою  
до національно-територіального і часо-
вого замовлення, формування нового 
інтелектуального етосу в соціології під 
слоганом: «вивчення смислів соціально-
го життя і соціального життя смислів» 
(Дж.Александер). На часі  розпочати аналі-
тичну роботу в цьому напрямі.

В численних соціологічних розвідках, 
зокрема, електоральних уподобань ук-
раїнського населення в кращому випадку 
ми знайдемо аналіз ідеологічних, демогра-
фічних, регіональних, релігійних та інших 

мотивацій того чи того вибору, а от чому він 
такий, що послугувало ґрунтом існуван-
ня таких мотивацій, де корені ціннісних 
орієнтацій, міфів, ідеологічних зумовле-
ностей, як і коли вони виникли і що й досі 
їх живить – до цього аналіз, як правило, не 
доходить. Не випадково серед  мешканців 
вулиць, названих іменами більшовицьких 
лідерів, починаючи з В.Леніна та його поп-
лічників, у Східній Україні важко чекати 
підтримки національно-патріотичним 
силам, у свою чергу люди, що живуть на 
вулицях, названих на честь героїв УПА 
в Західній Україні, навряд чи підтримають 
відновлення «слов’янського братства», бо 
розуміють, що за цим стоїть. Світоглядні 
стереотипи, історичний досвід, культурно-
релігійні традиції стануть на заваді, зму-
сять рахуватися із ними.  Без історичних, 
культурологічних, релігієзнавчих, геогра-
фічних, етнографічних та ін. екскурсів не 
обійтися, тобто на часі набуття того обсягу, 
що передбачає культуральна соціологія. 

З другого боку, дисциплінарне тіло соціо-
логії модифікується зі значним запізненням, 
зважаючи на стрімкі суспільні трансфор-
мації. Основу його складають дослідницькі 
інтереси та теми, які сформувались ще у ХІХ 
столітті. Вони просто застаріли, оскільки сус-
пільне життя пішло уперед. До того ж, вони 
просякнуті  пафосом просвітництва, ідеала-
ми прогресизму і раціоналізму, в силовому 
полі яких формувалася соціологія. А, отже, 
завдання  соціології визначалися під гаслами 
сайентистського переконструювання оточу-
ючого світу: «порядок і прогрес», «знання 
– сила», «приборкання природи» і т. п., 
і вона вбачалась інструментом удосконален-
ня, наукового спрямування і передбачення 
соціальних процесів, долання «соціальних 
хвороб» і хиб.

Важко оминути той факт, що довго-
строкових успіхів на цій ниві соціологами 
досягнуто не було. Соціальні суперечності, 
конфлікти, боротьба, як і «соціальні хво-
роби», девіації, непередбачувані суспільні 
процеси, всілякі соціальні катаклізми, 
здається, іманентні природі людського 
суспільства, вони – одвічні супутники 
соціального життя. Соціологи переважно 
фіксували їх, нерідко пояснювали і рід-
ко передбачували. Та все ж домінувало 
саме розуміння соціології як проблемно-
розв’язуючої, утилітарної науки. Наш час 
породив чимало сумнівів у цьому.

Від перших розробок теорії девіантної по-
ведінки Е.Дюркгаймом, його хрестоматій-
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ної концепції самогубства цій темі присвя-
чено гори соціологічної літератури, а види, 
прояви, негативні наслідки девіації тільки 
збільшуються, процентна частка самогубств 
є константною. Натомість у постмодерніст-
ських аналізах поняття  девіантності замі-
нюється «дивністю», «нестандартністю» 
з нейтральним, «політкоректним» ставлен-
ням. Тобто зусилля соціологів вичерпали 
себе, не досягнувши відчутних результатів? 
Таке становище майже з усіх проблемних 
і болючих сфер суспільного життя.

На наших теренах і у нашій історії 
з «природоборчеським»  мічуринсько-лисен-
ківським підходом до цього світу з додаван-
ням вульгаризованої версії «матеріалістич-
ного погляду на історію», що вкорінювався 
у світогляд вітчизняних вчених, пафос «со-
ціологічного вдосконалення» його – вигля-
дає очевидним анахронізмом. Тим більше, 
що світ цей перебуває на межі виживання. 
Невтримне втручання «самовпевненого ро-
зуму» веде до того, що людство опинилося 
на порозі вичерпання життєво необхідних 
ресурсів, незворотних змін у кліматі, загроз 
життєздатності нашої планети. За умов, 
коли науково-технічний розвиток швидко 
випереджає духовний розвиток, моральні 
засади існування людських спільнот, – це 
стає загрозою. Феномен варварства відомий 
від початків історії людства, але ніколи 
варвари не мали засобів, здатних подолати 
«просунуті спільноти», а у наші часи фана-
тики-терористи із зброєю масового знищен-
ня вже не виглядають кінематографічним 
перебільшенням. 

Серед природознавців, хоча й із запіз-
ненням, але набуває поширення застереж-
не відношення до втручання у природу, на-
самперед людини. Досить згадати дискусії 
навколо генетики, ядерної фізики, медици-
ни, електроніки тощо. Це стосується і со-
ціологів – можна навести приклад участі 
Ю.Габермаса у дискусії навколо втручання 
медиків у генетичне наслідування дитиною 
рис батьків.  Питання, наскільки культур-
ний і моральний рівень людини відповідає 
технологічним і науковим можливостям, до 
яких вона отримала доступ, – залишається 
риторичним.  

Соціологією (йдеться передусім про віт-
чизняну науку) все ще керує позитивіст-
ська самовпевненість, утилітарна недале-
коглядність, вузько спеціалізована обме-
женість. Це впадає в очі, якщо подивитися 
на тематичну спрямованість досліджень 
і навчальні курси спеціалізованих дис-

циплін, які викладаються у вузах. Ми вже 
на порозі постмодерної епохи, а наука від-
биває переважно риси суспільного життя 
часів модерну: індустріального, класового, 
монокультурного суспільства і відповідних 
соціальних стосунків.

Світ вже інший, суспільство функціонує на 
інших засадах, та соціологія зосереджується 
на процесах і явищах, що вже не визначають 
майбутні перспективи існування людської 
спільноти. Галузевий поділ дисципліни не 
відповідає значущості тої чи тої сфери для 
сучасної людини, людини епохи постмодер-
ну. Відчутний перекіс у бік проблем еконо-
міки, праці, технології, управління… усього 
того, що пов’язано з виробництвом – тоді як 
ми  починаємо жити в постіндустріальному 
суспільстві,  де більш важливе місце посі-
дають проблеми, пов’язані з  інформацією, 
споживанням, дозвіллям, соціокультурною 
ідентифікацією. 

На питання: хто ти? – слід, скоріше, 
чекати відповідь не про фах, рід занять, 
котрий надає засоби для життя, а про рі-
вень споживання, який ти можеш собі 
дозволити, про спосіб життя,  уподобання, 
смаки тощо, котрі виступають найважливі-
шими ідентифікаторами у наш час. 

У сфері так званого шоу-бізнесу в роз-
винутих країнах зайнято значно більше 
людей, ніж у сільському господарстві, про-
довольчій індустрії. Чим більш розвинута 
країна, тим менше вона потребує аграріїв, 
фермерів у традиційному розумінні або 
тих, хто забезпечує продовольчий ринок. 
Тоді як інформаційно-розважальна індус-
трія невпинно зростає. Змінюється роль і 
значення різних соціально-професійних 
груп, спільнот.

Ієрархія життєвих сфер суттєво зміни-
лася і вимагає відповідного перерозподілу 
уваги суспільствознавців. Тобто йдеться 
про те, щоб переглянути, принаймні, набір 
галузевих дисциплін (навчальних курсів) 
у бік скорочення місця дисциплін, зосеред-
жених на праці, організації, управлінні…, 
не кажучи вже про економічну і політичну 
соціології, які значною мірою є предметом 
інших наук (соціологічний аспект має 
місце у будь-якій науці). Натомість акту-
алізувати слаборозвинені соціології спо-
живання, творчості, дозвілля, інтимності 
тощо – усього того, що забезпечує ідентифі-
каційні характеристики певних спільнот. 
Більше того, на часі розгортання соціологій 
здоров’я, кулінарії, сексу…, які займають 
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все більше місце в житті людини. Очевид-
но, що соціологічний аналіз засобів і форм 
духовного споживання поряд із формами 
біо-фізіологічного співіснування сучасної 
людини, тобто того, чим  вона найбільше 
переймається, – давно назрів.

У цьому сенсі наша соціологія усе ще 
страждає на «радянський синдром» ро-
зуміння суспільного життя, де виробнича 
сфера вважалася домінуючою і визначаль-
ною. Зокрема, як відомо, в СРСР «сексу не 
було», їжі було надто мало, щоб перебира-
ти, відпочинок розглядався як підготовка 
до трудової діяльності і т. п. Такий ракурс 
добре представлений у радянському кінема-
тографі. Наприклад, молоді люди день і ніч 
думають тільки над підвищенням продук-
тивності праці, навколо праці усі життєві 
колізії і таке інше. Тепер, правда, засилля 
голлівудського ракурсу, де все навколо сек-
су і грошей. Занадто, але все ж ближче до 
природи пересічної людини. Так чи інакше, 
але трудові взаємини і виробничі процеси 
ніколи не стануть для людини важливіши-
ми за стосунки, які пов’язані з духовним чи 
інтимним світом особистості. 

Соціологія опинилась у радянській сві-
тоглядній колії. Проте, на відміну від кіне-
матографії, вона значно менше залежить від 
системи міфотворення. Взагалі покликана 
долати  цю систему. Крім цього, у ниніш-
ньому суспільстві для його членів пріори-
тетними стають царини самореалізації, які 
лише опосередковано зв’язані з трудовою 
діяльністю. Видається,  що важливіше – не 
де і ким ти працюєш, а скільки заробляєш, 
щоби забезпечити цю самореалізацію. 

Про це свідчить і престиж професій 
у сучасної молоді, що демонструє рішучий 
розрив із пафосом матеріального творення 
і трудових звершень. На вершині піраміди 
соціальної успішності і суспільної  поціно-
ваності – юристи, дизайнери, шоумени, жур-
налісти, актори, музиканти…  За мірками 
віку минулого – «обслуговуючий персонал», 
тоді як виробничі професії не «у фаворі».

Знаковими символами нинішнього 
покоління є комп’ютери, мобілки, авто, 
спортивне знаряддя…, але ж не трактор, 
верстат, лабораторні прилади…,  що були 
фоном і антуражем суспільно-схваленого 
успіху. Гіпсові скульптури робітника з від-
бійним молотком, які символізували тру-
дову звитягу  і мали слугувати еталонним 
зразком члена радянського суспільства, 
у сучасного юнака викличуть зовсім інші 

почуття, в кращому випадку іронічні. Зов-
нішні ознаки зміни життєвих пріоритетів 
у суспільствах  ХХІ ст. надто помітні, щоб 
ними зневажали соціальні аналітики.    

Звичайно, не варто перебільшувати вплив 
постіндустріальних проявів на нинішній  
плин суспільного життя: для того, щоб 
споживати, розважатися, творити в позама-
теріальних сферах, треба виробляти. Забез-
печення первісних потреб є першочерговим 
і відправним для подальшого розвинення 
людності, хоча слід пам’ятати,  що на кож-
ному етапі історичного розвитку все менша 
частка населення може їх забезпечити.

Імовірно, найбільші здобутки соціоло-
гічний аналіз чекають у царинах функ-
ціювання сучасних спільнот,  які тільки 
відкриваються, окреслюються.  Прикла-
дом можуть слугувати, на мою думку, 
вплив мобільного зв’язку (I-mode) на мі-
жособистісні і міжгрупові  взаємини лю-
дей або зростання значення  спонтанних 
культурницьких рухів  з певного приводу 
(екологічні, феміністські, толерантності до 
секс-меншин, релігійних дисидентів…) для 
політичних процесів у суспільстві. Низ-
ку сучасних суспільних феноменів, котрі 
майже не охоплені соціологічною увагою, 
напевно можна  продовжити, що, власне, 
і є завданням проникливої соціології.

Наша соціологічна наука потребує де-
політизації. За умов різких суспільно-полі-
тичних трансформацій на пострадянському 
просторі саме політичні процеси відігра-
вали головну роль  у суспільному житті, 
але поволі вони поступатимуться місцем 
іншим чинникам. У розвинутих країнах 
політичні явища чи політичні науки є, 
скоріше, матеріалом для соціологічних 
умовиводів, а у нас поки що навпаки – со-
ціологія обслуговує політичні науки. До 
того ж,  політичні дійства в українському  
виконанні  не є відображенням  глибинних  
процесів у суспільно-політичному житті, не 
є «обличчям» суспільства, радше його гри-
масою. Політична діяльність (олігархічних 
угрупувань, партій, регіональних чи націо-
нально-культурних об’єднань громадян) 
не стільки стає ідентифікатором, скільки 
викривлювачем інтересів та особливих ха-
рактеристик  громадян. Саме це приклика-
на показати справжня соціологія, а не ем-
пірично «обґрунтовувати» чи ілюструвати 
політичні завдання, гасла та висновки.

Значення політики у нашому житті 
штучно перебільшується, політичними ін-
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тересами та уподобаннями маніпулюють, 
навіть використовують у позаполітичних 
цілях, які фарбують у політичні кольори,  
щоби привернути до них увагу.

Електоральна соціологія,  безперечно, 
корисна річ із точки зору можливості знати 
об’єктивний стан, географію політичних 
преференцій, структуру політикуму тощо, 
а головне – бути інструментом громадянсь-
кого суспільства, можливості контролю над 
владою та суспільними групами, що, дома-
гаючись задоволення егоїстичних інтересів, 
прагнуть викривити справжню картину 
політичної дійсності. Проте недостатньо 
виконувати моніторингову роль, розгля-
даючи суспільно-політичні процеси, чим 
переважно обмежуються комерційні соціо-
логічні служби і центри. Час переходити до 
ґрунтовного аналізу причин, основних чин-
ників і наслідків політичного вибору,  соціо-
культурних змінних політичних феноменів 
тощо. Вводити електоральщиків (полстерів) 
у контекст соціокультурної реальності та бу-
дувати  дослідницьку стратегію у цій царині, 
спираючись на всю згадану реальність. 

Соціологія потужно впливає на полі-
тичні науки. Це, безперечно, позитивний 
факт, оскільки дозволяє звернутися до 
об’єктивного обґрунтування політологіч-
них висновків, сприяє «розчаклуванню» 
і демістифікації політичного життя. Але 
зворотний вплив політики на соціологіч-
ну науку не є корисним для останньої за 
наших умов. Науковий аналіз і політична 
практика мають взаємодіяти у правильно-
му порядку: наука пропонує – політикум 
використовує, а не політики  замовляють – 
соціологи виконують. 

Соціологія потребує також «перефор-
матування», певного переходу від галу-
зевої побудови дисципліни, передусім її 
викладання, до парадигмальної. Адже 
соціологічне знання розвивається, голо-
вним чином,  у площині  певних парадигм 
(теоретико-методологічних підходів, соціо-
логічних традицій): функціоналістської, 
конфліктологічної, інтеракціоністської, 
структуралістської, феноменологічної, бі-
хевіористської тощо. Логічно було б і нав-
чати за такою схемою, викладати соціоло-
гічну науку в парадигмальний спосіб.

Так, конфліктологи показують і навчають 
можливостям свого парадигмального підходу 
до концептуалізації і емпіричного застосу-
вання в дослідженнях зіткнення інтересів, 

міжгрупових напружень, конфліктів і полі-
тичних, і міжгенераційних, і міжконфесій-
них, і міжнаціональних та міжкультурних 
відносин. Тобто здійснюється свого роду  
крос-суспільний конфліктологічний аналіз 
соціальних явищ, які вивчаються різними 
галузевими соціологіями (політики, сім’ї та 
молоді, релігії, культури тощо). У площині 
цієї парадигми пропонується і витлумачен-
ня обраних явищ і процесів.  Відповідно, 
інтеракціоністський або феноменологічний 
ракурс розгляду тих самих або інших суспіль-
них явищ продемонструє свої здатності і до-
сягнення в їх розумінні, а соціобіологічний 
чи інституціональний аналіз додадуть своє 
бачення, свої аргументи у висвітлення дослід-
жуваних проблем. Сукупність усіх здобутих 
знань і складатиме більш-менш достовірну 
картину того чи того соціального феномена.

Адже те, що соціологія є мультипарадиг-
мальною наукою, не заперечується ніким. 
Вона формується і розвивається шляхом 
взаємодоповнення,  взаємокоригування, 
критичного дискутування. Розуміння со-
ціальних реалій складається з думок фах-
івців, які використовують різні теоретичні 
традиції, різну методологію і засоби дослід-
жень. При ігноруванні того чи того аспек-
ту,  концептуалізації, ракурсу бачення ми 
ризикуємо отримати неповне, викривлене 
розуміння соціального явища.

Парадигмальне «переформатування» 
соціологічної дисципліни дозволило б їй 
бути більш гнучкою, адекватніше реагува-
ти на виклики часу, оскільки для новітніх  
феноменів і процесів галузеві рамки надто 
вузькі. Вони, взагалі, краще піддаються 
міждисциплінарному розгляду.

Підсумовуючи, зазначимо, що наведе-
ними проблемами і завданнями, а саме: 
виробленням інтегративного теоретико-
методологічного підходу (найперспективні-
шим видається розвинення культуральної 
соціології), доланням сайентистської са-
мовпевненості, приведенням соціологічної 
науки до адекватності новій  суспільній ре-
альності, деполітизацією соціології, внут-
рішнім дисциплінарним переформатуван-
ням або ж переходом до парадигмального 
структурування дисципліни, – їхній пере-
лік не вичерпується. Проте, хочеться споді-
ватися, що сама постановка, обговорення  
і поступове вирішення проблем розвитку 
соціологічної науки дозволять їй зайняти 
те місце у суспільному житті України, на 
яке вона заслуговує.
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Successful legal and managerial control 
and suppression of corrupt, opportunistic 
behavior of public officials is a critical im-
perative for democratic development. Ethical 
behavior is enforceable using codes or rules 
with the discovery and adjudication of un-
ethical behavior. Such a structural approach 
reduces uncertainty caused by the values of 
societal culture in former communist coun-
tries. Movement toward democracy creates 
the need for a rediscovery and redesign of a 
value perspective of the administration of 
governance and in turn, public officials in a 
democracy must be responsible for govern-
mental design and practices based on values 
(Garofalo, 2002).

Regardless of their location, public organi-
zations are a dominant and important compo-

nent of society. Few aspects of contemporary 
life in any society are untouched by public 
organizations (Perrow 1986; Gortner, Mahler 
and Nicholson, 1997). Organizations de-
liver public services such as education, police 
protection, fire fighting, national defense, 
housing and social services. The importance 
of better understanding organizational in-
fluences on culture cannot be over estimated 
(Denhardt, 1993).

Researchers argue that a focus on indi-
vidual ethical behavior alone is not sufficient 
to control ethical behavior as it excludes criti-
cal social factors in work settings (Kohlberg, 
1984; Victor and Cullen, 1987; Gilman and 
Lewis, 1996). The intent of this analysis of 
public administration ethical systems is to 
help better articulate and understand the 
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A Sociocultural View of Public Organization 
Ethics Building in Eastern Europe

Успішне контролювання корупційної поведінки державних службовців є кри-
тичним імперативом для демократичного розвитку нововиниклих суспільств. 
Це дослідження, що базується на даних опитувань державних менеджерів 
місцевих органів влади країн Східної Європи, присвячене соціокультурному 
аналізу етичних систем державних організацій. Стаття показує, як на державні 
організації впливають та, у свою чергу, можуть під їхнім впливом перебувати 
соцієтальні культурні зміни. Висновки полягають в обґрунтуванні необхідності 
мати ціннісне бачення державно-управлінської діяльності та ясні, прозорі 
зв’язки між суспільством і організаційною культурою для утвердження цінності 
етичного й антикорупційного середовищ.

Успешное контролирование коррупционного поведения государствен-
ных служащих является критическим императивом для демократического 
развития возникающих обществ. Это исследование, базирующееся на дан-
ных опросов государственных менеджеров местных органов власти стран 
Восточной Европы, посвящено социокультурному анализу этических систем 
государственных организаций. Статья показывает, как на государственные 
организации воздействуют и, в свою очередь, могут под их воздействием пре-
бывать социетальные культурные изменения. Выводы состоят в обосновании 
необходимости иметь ценностное видение государственно-управленческой 
деятельности и ясные связи между обществом и организационной культурой 
для утверждения ценности этической и антикоррупционной сред.

Successful control of corrupt behavior of public officials is a critical imperative 
for democratic development of emerging nations. Using survey data from public 
managers in local governments in Eastern Europe, this study provides a sociocultural 
analysis of ethical systems in public organizations. This paper demonstrates how 
public organizations are influenced by and are able to influence societal culture 
change. Conclusions include the need for a value perspective of governance and 
clear linkages between society and organizational culture to establish a value of 
ethical and anticorruption environments. 



У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2

A Sociocultural View of Public Organization Ethics Building in Eastern Europe
21

influences of both organizational and societal 
values. 

Within any public agency, ethical climates 
exist as part of the organization’s culture that 
directly influences organizational member’s 
ethical behavior. This paper argues differ-
ences in the origin of public organizational 
culture and climate is in response not only 
to societal culture, but also influences it as 
well. The more institutionalized a practice, 
the more it is considered reality and therefore 
more easily transmitted socially. As members 
of society reify elements of the environment, 
they make phenomena real by speaking and 
acting in ways that make them tangible. Un-
ethical and corrupt opportunistic behavior of 
public officials is accepted by society as a rule 
of governance. Appointed and elected public 
officials can effectively support ethical behav-
ior when they understand these influences. 

In this review approaches to ethics in pub-
lic bureaucracies is examined in the context 
of sociocultural perspectives, public organi-
zational influences are examined and a survey 
of Eastern European public managers reflects 
value and social change in ethical managerial 
controls. Finally, this review argues cultural 
values in public organizations can be influ-
enced by societal norms, and influence crea-
tion of new societal cultural values. 

Structural and Normative Approaches 
to Ethics

Coping with corrupt and opportunistic 
behavior requires examination of both struc-
tural and normative schools of thought. The 
structural perspective focuses on formal-le-
gal arrangements, primarily regulatory and 
legal prescriptions through which govern-
ment seeks to channel and control behavior. 

Structural arrangements that reflect key 
values in national cultures are common to 
countries that emphasize a more collectivist 
focus among individuals. National cultures 
that are rule oriented employ structural 
controls to assign responsibility and punish 
wrong doers. Central governments choose 
values and rules for public organizations by 
legislating frameworks for accountability 
and control. Centralized bureaucracy exists 
to avoid uncertainty and provide controls.

A normative view of public administra-
tion ethics relies on values derived from a 
public interest and social equity. The value of 

citizenship is critical to democracies in their 
quest to inspire public trust and the develop-
ment of effective public policy and service de-
livery. Values found in the national cultures 
of more mature democratic societies typically 
emphasize individual differences and decen-
tralized governance.  

Concern over the inadequacy of relying 
solely on formal and legal remedies has initi-
ated a global interest in the normative dimen-
sion of ethical management (Gilman and 
Lewis, 1996). Trends throughout the world 
demonstrate an emerging interest in value 
approaches to ethical controls. Trends also 
demonstrate how societal culture influences 
these normative ethical controls. 

Even though public bureaucracy is re-
garded as rigid in maintaining equilibrium 
in its processes and creates structural barri-
ers to change, socially valued objectives can 
create dysfunctionalism and disequilibrium. 
Such dysfunctionalism in public bureaucratic 
structures often provides values for change 
(Blau, 1955). Therefore, processes of social 
development in and out of public bureaucra-
cies must be taken into account. 

The Cultural Context

Social culture is a product of the “values 
and norms people use to guide and control their 
behavior” (George and Jones, 2008). It is gen-
erally an amalgamation of the social, political 
and economic values found in a given country 
and created by social patterns. Yet culture does 
not always form boundaries similar to nations 
as global contacts increase and even political 
boundaries become blurred (Martin, 2002). 
The shared values and assumptions that guide 
culture are a product of people’s social behav-
ior. Societal culture influences organizations 
and are influenced by it. 

Structuration theory (Giddens, 1984) 
proposes that both human actors and organi-
zational systems together constitute social 
reality. Social systems are produced and re-
produced by human actors employing struc-
ture (rules and resources) in interaction. The 
theory proposes a duality of structure: that 
structure, which includes both rules and re-
sources, is both “the medium and the outcome 
of the conduct it recursively organizes:  the 
structural properties of social systems do not 
exist outside of action but are chronically im-
plicated in its production and reproduction” 
(p. 374). 
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For Giddens (1984) and Sewell (1992), 
structure provides the context for action and 
is the product –  no action takes place in the 
absence of social structure. Hardworking, 
serious, reflexive public servants try to make 
sense of things and figure out how to make 
use of things. Individuals can make a differ-
ence, but to have much affect, they need to 
create collective action. 

In defining structure, Sewell (1992) im-
plies formally stated prescriptions without 
including informal and not always conscious 
schemas and assumptions. Structures are 
constituted “…by mutually sustaining cul-
tural schemas and sets of resources that em-
power and constrain social action and tend to 
be reproduced by that action. Agents are em-
powered by structures, both by the knowledge 
of cultural schemas that enables them to mo-
bilize resources and by the access to resources 
that enables them to enact schemas” (p. 4).  

Thus, he sees structure as a cultural phe-
nomenon, which can be changed by the same 
agency that produces it. This consequence 
of social patterns creates change in values 
in society and in public organizations. Key 
to creating the change is the legitimation of 
the social consequences of the change. For 
society to change its value that ethical public 
administration is required for democracy re-
quires collective approval. Such phenomenon 
is not occurring in previous communist socie-
ties formed with structural barriers to social 
change. The dilemma requires legitimate 
leadership not only in governance but in so-
ciety as well. 

Organizational Influences

In Eastern Europe, public administration 
is accomplished by the traditional bureaucratic 
paradigm that justifi es ethics enforced by au-
thority in a bureaucracy (Weber, 1947; Fox 
and Miller, 1996). Authority enforced ethics 
directs public administrators by rules, coordi-
nation and control using scientifi c principles 
(Gulick and Urwick, 1937; Taylor, 1947; We-
ber, 1947). Such structure influences ethical 
behavior of employees by emphasizing cultur-
al values of maintaining power and reducing 
uncertainty. 

Berger and Luckmann (1966) argue that 
reality is socially constructed. Human so-
cial order is produced through interpersonal 
negotiations and implicit understandings 
that are built up via shared history and ex-

perience. A consensus of how things are to 
be perceived and what they mean is what 
sustains social order and creates the values 
that guide future social action. They refer 
to a taken-for-granted sense of reality that is 
shared with others in a society, which already 
appears objectified.

In developing their thesis, Berger and 
Luckman (1966) propose a three-part process 
by which reality is socially constructed. They 
call this the dialectical relationship of man 
and the social world:  “Man…and his social 
world interact with each other. The product 
acts back upon the producer. Externalization 
and objectivation are moments in a continu-
ing dialectical process. The third moment in 
this process is internalization….Society is a 
human product. Society is an objective real-
ity. Man is a social product” (p.61).  

Institutions in this view are defined as a 
social actor and are closely associated with 
roles:  “The institution posits that actions of 
type X will be performed by actors of type X” 
(p. 54). Through roles, institutions become 
embodied in individual experience.

Because social definitions of reality are 
historically situated in groups of individuals, 
realities can differ between different socie-
ties or between groups within a society. The 
embodied nature of reality allows for socially 
constructed universes to change (which they 
most often do), through the concrete actions 
of humans. Legitimation serves as machiner-
ies of universe-maintenance.

Focusing on the subjective origin of organ-
izational realities, Weick (1979) builds on the 
social constructionist view to argue that the 
use of a concept such as organization creates 
the phenomenon. Similarly, organizations 
produce the situations to which they respond 
and the constraints they face are through 
their conceptualizations of the environment. 
As humans reify elements of the environ-
ment, they make phenomena real by speaking 
and acting in ways that make them tangible. 
Such enactment theory argues that reality of 
organizational culture creates societal values 
rather than society influencing traditional 
bureaucratic systems.

Zucker (1991) examines the role of organi-
zations in cultural persistence and concluded 
that in ongoing social systems, belief and 
practice transmission is vital to underlying 
persistence, and that the more institutional-
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ized and, therefore, objectified a practice, the 
more easily it was not only transmitted but 
also seen as reality. In this view: legitimation 
of public organizational culture can evolve 
in innumerable ways, because there is no one 
best way to design an artifact. Therefore, it 
can influence and be influenced by the social, 
cultural, economic and technical relations in 
a society although most research in this tradi-
tion has focused on the latter relationship.

Organizational Culture 
and Ethical Climate

Organizational culture is the “basic as-
sumptions and beliefs that are shared by 
members of the organization” (Schein, 1985, 
p. 435). These assumptions and beliefs frame 
acceptable social perceptions and behaviors 
within the organization’s ethical climate 
(Victor and Cullen, 1987) 
and members of the or-
ganization react to it as a 
social unit (Ott 1989). 

An organizational 
ethical climate is a nor-
mative construct of cul-
turally shared behavioral 
perceptions of policies, 
procedures, systems and 
behaviors in an organi-
zation that direct each 
member’s ethical actions 
and decisions (Wyld and 
Jones, 1997; Agarwal and 
Malloy,1999; Key, 1999). 
Victor and Cullen (1987), 
studying United States’ 
business organizations, developed a typology 
of organizational ethical climates and sug-
gested that these climates can be displayed 
in maps that distinguish what is really hap-
pening in organizations. Two factors decide 
these ethical climates, moral reasoning or 
ethical determinants and a boundary frame-
work for ethical analysis. They found that 
organizational ethical climates evolve along 
these dimensions similar to Kohlberg’s ethi-
cal standards and theories. Kohlberg (1984) 
found individual moral development follows 
a multi-stage sequence that progresses from 
self-interest focus to considerations of uni-
versal principles. 

This study employs two types of ethical de-
terminants, a principled and utilitarian view, 
to construct an organizational context as key 
sources of moral reasoning (Victor and Cul-

len, 1987). A principled level identifies ethi-
cal decision sources as rules, laws and regula-
tions; compliance is necessary regardless of 
the outcome. A utilitarian level identifies the 
needs of others as an outcome determinant of 
what is ethical. 

The second dimension, levels of ethi-
cal analysis, frames the two types of moral 
reasoning within external boundary frame-
works. The local level of analysis identifies 
ethical reasoning at the level of the organi-
zation and the cosmopolitan level locates the 
reference for ethical reasoning outside the 
organization. Together, the types of ethical 
reasoning and the level of analysis define four 
ethical climate types.  

For this analysis, four public organiza-
tional ethical climate dimensions as shown in 

figure 1 (Erakovich, 2005) are employed. Il-
lustrated are ethical climate dimensions that 
show specific criteria for influencing decision 
making. However, while organizations will 
show a focus toward one particular ethical cli-
mate, all dimensions are typically present and 
have some influence on individuals involved 
in ethical decision-making. 

The principled local ethical climate dimen-
sion creates ethical behavior that reflects lo-
cal rules and regulations to provide guidance, 
while a principled cosmopolitan dimension 
behavior reflects rules beyond the boundary 
of the organization. In either instance, a rule, 
regulation or code determines the behavior. 
A utilitarian criterion focuses on the outcome 
of the ethical behavior. As in the principled 
dimensions, the utilitarian dimension can 
be local or more global as represented by the 
utilitarian cosmopolitan dimension.

Figure 1. Ethical Climates in Public Organizations
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The stated thesis here is that organiza-
tional culture is influenced by and influences 
societal culture. Public organizations are a 
dominant structure in former communist so-
cieties. This examination of change in the cul-
ture and climate in Eastern European public 

bureaucracy also notes movement for change 
in societal culture as well. As Blau (1955) sug-
gests consequences of a given phenomena can 
give rise to social structural change. There-
fore, this paper argues that the antecedents of 
change can be found in examining the organi-
zational cultural aspects of public organiza-
tions in Eastern Europe that represent a mi-
crocosm of society. The research suggests that 
as processes in society produces new meanings 
to legitimate that unethical and corrupt be-
havior are not norms of democracy, the pub-
lic manager in Eastern European countries, 
with the benefit of professional development 
in public administration theory, will move 
toward a more utilitarian concept of ethical 
behavior and begin to develop organizational 
culture and climate that supports outcomes 
rather than following rigid structures. 

Methods

Following Victor and Cullen (1987), data 
to measure ethical climates was obtained 
using the Organizational Culture and Ethi-
cal Climate Survey of Public Managers from 
convenience samples. The survey consists of 
16 questions that focus on a pubic manager’s 
perception of what is occurring in the organi-
zation. This survey has been determined a 
reliable measure of ethical climate in public 
organizations (Erakovich 2005). 

It was necessary to ensure the analysis was 
done using the organization as the unit of 

analysis. To do so required managers respons-
es as they see the organizational influences. 
Therefore, eligible respondents had to be both 
in a management position for more than one 
year and with the organization for more than 
one year. Victor and Cullen (1987) concluded 

managers that met these criteria 
could objectively explain their or-
ganization’s culture. Respondents 
were told that: (1) the objective of 
this survey was to determine their 
organization’s ethical climate, (2) 
the survey takes about 10 to 15 
minutes to complete and is con-
fidential, and (3) only aggregate 
results would be published. Of the 
49 total surveys submitted, 47 were 
useable. 

A key intrinsic barrier to this 
research concerns matters of 
morality, ethics and corruption. 
While public managers have strong 
conviction to serve their citizens, 

social barriers at present may create restraint 
from voicing their judgments more freely. 

Findings

The majority of the Eastern European 
public managers possess experience in public 
organizations and management. Overall, the 
mean for years in a public organization is 
15.14 years (standard deviation 9.6) and an 
average of 13.38 years (standard deviation of 
8.4) in management. Respondent managers 
supervise an average of 13.23 managers and 
supervisors. 

Years of public management experience 
in Eastern Europe is typically less than other 
European or Western democracies. This prob-
ably reflects an influx of newer managers as 
these countries have moved from socialism 
to democracy during the past 15 years. It is 
noted with interest that respondents to this 
survey research includes managers present 
during socialist regimes as well as recent re-
spondents who have known only democratic 
governance. 

Ethical Climate Perceptions

Figure 2 illustrates the existence of ethi-
cal climate dimensions in Eastern European 
country’s’ public organizations. Using the 
mean of the  respondent’s choices, we illus-
trate percentages of choices above the 75th 
percentile. In this manner, the significant 

Figure 2. Ethical Climate Dimensions in Eastern Europe
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responses are examined and sampling bias 
is eliminated. These measures of climate 
dimensions contribute toward the predic-
tion of ethical influences in public organiza-
tions. Current congruence between societal 
culture and ethical climates produces a rules 
based approach to ethics. Incremental move-
ment toward decentralized governance will 
undoubtedly bring slow movement toward a 
more utilitarian ethical climate focus in the 
public organizations of both countries. 

Figure 3 shows organizational ethical cli-
mate views of respondents by ages as measured 
above the 75th percentile. This provides ad-
equate separation between the perceptions of 
the individuals in the various age groups. Indi-
vidual managers and supervisors at a younger 
age clearly see a principled, or rule based ethi-
cal dimension as predominant. As they mature, 
their focus moves toward utilitarian and cos-

mopolitan or external perspectives, supporting 
Kohlberg’s (1984) hypothesis of a moral devel-
opment through increased global views and our 
ethical climate construct. 

This situation may also be influenced by 
the emergence from socialist, technocratic 
governance institutions to democratic proc-
esses. Figure 3 depicts the 30 to 39 age group 
as supporting a utilitarian local basis for eth-
ics, similar to other decentralized and demo-
cratic systems 

 (Erakovich, 2005). This group has arrived 
in management positions within the last 15 
years. They are working to build democratic 
public organizations that support individual 
rights, transparency, discretion, increased 

risk and decentralized governance. However, 
the current disparities that exist in social 
norms and management experience can cause 
barriers to democratic growth and stagnation 
in principled local ethical climates.

Governance

The link between social order, societal cul-
ture and ethical climate dimensions in public 
organizations remains intriguing. While 
ethical influence is clearly a result of a so-
cialist governance system that developed key 
values in societal culture, the rapid changing 
nature of governance systems in Eastern Eu-
rope supports change to promote ethical and 
anticorrupt behavior. While several emerg-
ing democracies such as Poland have moved 
toward utilitarian ethical systems, other 
countries seem reluctant or even mystified on 
why change does not occur. 

Transition to democra-
cy leads to changing soci-
etal values, de-emphasis 
on authority and rising 
support for professional 
government that is free 
from corrupt behaviors 
(Inglehart, 2000). Such 
change must embrace 
anticorruption values 
that guide relationships 
between political process-
es, private interests and 
civil society. A failure 
to embrace anticorrup-
tion efforts reduces trust 
among civil servants and 
the citizenry and further 
complicates the design of 

local governance. It is important for central 
governments to re-examine, redefine current 
values, and add new values.  

Current anti-corruption efforts include 
establishment of laws, codes of conduct and 
other legally binding documents, organiza-
tion of oversight mechanisms, audited budg-
ets, recruitment of new public servants by 
examinations and other merit criteria, and 
financial accounting systems operating under 
an integrated management concept. The rule 
of law is supreme. Such structural approach-
es are not sufficient. A critical missing part is 
moral governance. 

The capacity of the civil society as a key ac-
tor to require government to insist on ethical 

 Figure 3. Ethical Climate Dimensions 

         by Age in Eastern European Countries
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decision-making and robust anticorruption 
structural and normative approaches depends 
on a range of issues, including social capital, 
available information and ability to commu-
nicate (Inglehart, 2000). Societies that have 
been closely aligned with centralized govern-
ance create a social capital system that is de-
pendent upon centrally directed activities will 
require a broad-based mutual commitment to 
create a new vision based on renewed values 
(Gill, 2000). Again, this provides evidence 
to support the thesis that societal culture is 
influenced by change in its public governance 
bureaucracy.

The challenge for countries emerging to-
ward democracy is to create social demand 
and acceptance of ethical practices that pre-
vent corruption. This research supports that 
change can come from the influence by the 
public bureaucracy as a stable, organizing 
social power with legitimate links to society. 
Conditions to support this social change in 
values are present. Dysfunctionalism exists 
in management in public organizations. De-
velopment of a normative approach to ethics 
in government congruent with structural ap-
proaches can advance democracy.

Management Plan

A normative approach concentrates more 
on what is to be accomplished than what 
must be prevented. It creates values within 
the public bureaucracy that define moral 
character and create the justification for an 
individual’s beliefs, decisions and actions. 
While political, social and economic cultural 
conditions exert pressure on public servants 
to conform, the descriptive results of this ex-
ploratory research illustrates decisive pres-
sure for societal change can come from the 
public bureaucracy itself.

In developing a normative ethical control 
process, a management plan to align values 
with daily practices in a participatory fashion 
among managers, supervisors and employees 
is strongly recommended. Such a plan incor-
porates clarifying the mission of the organi-
zation, determining guiding values derived 
from central governance reviews, designing 
shared values and aligning shared values with 
daily practices. Such steps include: 

Step 1. Standards of conduct and other 
cultural and structural issues that affect 
values within must be clear. Those involved, 
including citizen special interest groups, ad-

visors from economic systems in the country, 
political officials and private sector leaders, 
senior managers, public service supervisors 
and employees and other stakeholders must 
agree upon a set of guiding values, expecta-
tions and boundaries of authority through 
facilitated discussions. 

Step 2. Once the value framework is deter-
mined, regulatory guidelines, policies and or-
ganizational boundaries should be correlated 
with the communicated values. 

Step 3. Employees (and work units) should 
be allowed to develop tasks to align core val-
ues with their decision processes and day-to-
day rituals. 

Step 4. Managers can now create structur-
al ethical controls that reflect the aligned val-
ues. Appropriate procedures and sanctions to 
deal with corruption and ethical misconduct 
should be included in new or revised rules and 
regulations.

Step 5. Normative and revised structural 
ethical considerations should be incorpo-
rated into organizational planning sessions. 
Again, such strategy sessions should include 
key stakeholders, allowing for a transparent 
view of the process, increased discretion and 
greater scrutiny. 

Well-designed training is a most impor-
tant ingredient in ethics and anti-corruption 
efforts to align normative and structural con-
trols. Strengthening the supply side is strate-
gically important for the development of ethi-
cal behavior in public organizations, to create 
moral leadership and assume the discovered 
role of influencing societal culture.  

Conclusions

This study offers several contributions. 
First, it argues societal culture can be influ-
enced by public organizations. Structuration 
theory illustrates that public managers perceive 
change and results in public organizational cul-
ture produced and reproduced by organizational 
members employing not only structure in inter-
action but also values of change.  

Second, it shows considerable difference 
in organizational ethical climates between 
ages of public managers in Eastern European 
countries, providing illustration of change. 
Third, it illustrates the tension between 
groups of public managers that experienced 
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socialism and the emergence in both coun-
tries of a new cohort of public managers more 
inclined toward democratic values. 

Fourth, the ethical climate dimensions 
that influence decisions in many public bu-
reaucracies, focused on a structured or rule 
based context, is changing. However, a lack 
of values congruence with ethical controls 
will present mixed norms in behavior. A utili-
tarian or outcome ethical analysis requires 
a concrete set of values to guide behavior. 
Added emphasis on a structured ethical 
control system seems to add confusion and 
may not provide effective guidance over the 
long term. Finally, continued professional 
development is required to build a cadre of 
professionals with a focus on transparency, 

community building, ethical behavior and the 
interests of the public as primary goals. 

Clearly the important of governance is 
more than reasoned in sociological theories. 
A one-best-way of managing public servant’s 
ethical behavior is not effective in a system 
with divergent cultural influences. Most im-
portant is the finding that public managers 
influence societal culture for the future. A 
sociocultural analysis that considers value 
influences by the societal culture and one 
that sees the culture being influenced is an 
appropriate examination in these emerging 
democracies. A set of guiding political val-
ues, congruent with rules, regulations and 
processes that are established does more than 
simply manage governance. 
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Книга, про яку йдеться – це збірка праць, 
написаних за матеріалами досліджень, ав-
тором яких (або  першим, основним співав-
тором) є один із провідних американських 
соціологів – Мелвін Кон. І представлені 
в цій книзі роботи відрізняє те, що вони 
ґрунтуються не тільки на теоретичних при-
пущеннях і непрямих емпіричних даних, 
котрі мають відношення до розглянутої 
проблеми, але також – і істотною мірою – на 
матеріалах цілеспрямовано організованих 
ґрунтовних емпіричних досліджень. Всі ці 
дослідження були спроектовані й ініційо-
вані М. Коном спеціально для перевірки 
висунутих гіпотез і проведені ним разом зі 
своїми численними співробітниками спо-
чатку в США, а потім і в низці інших країн, 
включно з Україною.

У підсумку своєму ці дослідження – про-
ектування, проведення й осмислення яких 
зайняло майже піввіку – є унікальним вне-
ском у ту галузь соціології, що у нас, з лег-
кої руки Ігоря Семеновича Кона (не родича, 
але давнього друга Мелвіна Кона), назива-
ють соціологією особистості, а в англомов-
ній літературі звичайно називають соціоло-
гічною соціальною психологією. Галузь ця 
займає особливе місце в пізнанні соціально-

го світу, оскільки стосується одночасно і до 
суспільствознавства, і до людинознавства. 
І тому ця книга насамперед адресована тим 
соціологам і психологам, політологам і ан-
тропологам, тим дослідникам і студентам, 
яких цікавить або хвилює те, що і як соціум 
робить з людьми через свої макроструктури 
– які особистісні якості формує, сприяючи 
розвитку одних схильностей людської на-
тури й перешкоджаючи розвитку інших. 

Зв’язок явищ у внутрішньому світі лю-
дини й у його соціальному середовищі дав-
но займав уми допитливої частини людства. 
Глибокі міркування й нетривіальні суджен-
ня стосовно цього можна зустріти в текстах 
багатьох мислителів Сходу й Заходу, філо-
софів давніх часів і нового часу. Явною за-
цікавленістю у науковому пізнанні зв’язків 
людини й суспільства відзначені й праці 
засновників соціології – Конта й Спенсера, 
Маркса й Дюркгейма, Вебера й Міда. 

Однак до середини ХХ століття соціоло-
гія фактично не мала у своєму розпоряд-
женні методів, які дозволяли б емпірично 
перевіряти теоретично обґрунтовані гіпоте-
зи стосовно механізмів взаємозв’язків між 
параметрами тих чи тих структур суспільст-

Валерій Хмелько (Київ) 

Дослідження і відкриття Мелвіна Кона 
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М.Кона и его сотрудников.

The article is devoted to the anthology of papers by M.Kohn and his research 
partners published in Ukrainian.

Проблеми, які так привертали увагу Маркса і Вебера, не 
втратили ані своєї наукової, ані соціальної важливості; зміни-
лось лише те, що зараз ми володіємо методологічними засоба-
ми, щоб строго розглядати ті проблеми, про які Маркс і Вебер 
могли лише розмірковувати. Сумна іронія полягає в тому, що 
тепер, коли ми методологічно оснащені, щоб розв’язувати ці 
проблеми, ми здебільшого ігноруємо їх.

Мелвін Кон
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ва та структур особистості. Хоча на той час 
численні емпіричні дослідження вже пока-
зали, що яке б соціальне явище не досліджу-
валося, майже завжди виявляється вплив 
соціально-класового положення відповідних 
категорій людей, їхнього положення в ієрар-
хії соціальної стратифікації. Фактів, що про 
це свідчать, до 50-х років минулого сторіччя 
було зібрано удосталь і вони вже не виклика-
ли сумнівів. Але зовсім не з’ясованим зали-
шалося те, чому класове положення впливає 
на настільки широке коло соціальних явищ, 
як здійснюється цей вплив, і що, власне, 
є такого в соціальному класі, що робить 
його таким впливовим стосовно людської 
поведінки, як це фіксувалося у численних 
емпіричних даних. 

Із цього широкого кола питань особ-
ливу увагу М. Кона привернула проблема 
зв’язку соціальних класів із цінностями 
й орієнтаціями їхніх членів, з тими аспек-
тами людської особистості, які Кон виділив 
як стратегічну сферу людського досвіду 
(Kohn, 1969; p. 3). Причому, свій науковий 
пошук він почав з дослідження зв’язку тих 
цінностей, які батьки вважають бажаними 
для своїх дітей, з їхнім класовим положен-
ням, і пошуку відповіді на запитання, чому 
класове положення людей має значення 
для надання ними переваги тим чи тим 
цінностям.

Перше, ще локальне дослідження, прове-
дене у Вашингтоні у 1956–1957 роках, вия-
вило, що батьківські цінності в робітничому 
класі концентруються на конформності до 
зовнішніх приписів, а батьківські цінності 
в середньому класі – на самостійності. Для 
батьків з робітничого класу має значення, 
щоб дитина не порушувала встановлені 
ззовні правила; для батьків із середнього 
класу має значення, щоб дитина сама керу-
вала собою. Ці результати (викладені в стат-
ті, яка вміщена у першому розділі цієї кни-
ги) привели Кона до постановки питання: 
чи не пов’язано це з відмінностями у змісті 
і характері праці, професійної діяльності 
членів цих класів? Чи не пов’язано це з тим, 
що професії середнього класу потребують 
більшої міри самостійності, а професії 
робітничого класу здебільшого вимагають 
дотримання докладно розроблених правил, 
встановлених керівництвом?

Ці питання стали вихідними практично 
для всіх подальших досліджень, започат-
кованих Коном, починаючи з дослідження 
1964 року, за вибіркою обсягом понад 3 ти-

сячі респондентів, репрезентативною для 
усіх чоловіків Сполучених Штатів віком 
від 16 років, які були на той час зайняті 
у цивільних професіях принаймні 25 годин 
на тиждень. 

Перший етап аналізу зібраних даних, 
проведений Коном разом зі Скулером 
(це другий розділ книги) дав можливість 
встановити, що хоча більша частина варіа-
цій цінностей та орієнтацій людей є на-
слідком унікального особистого досвіду, 
непов’язаного з позиціями, які люди посі-
дають у загальній соціальній структурі, 
однак соціальна структура – і серед усіх 
аспектів соціальної структури особливо 
соціальна стратифікація – все ж справляє 
помітний вплив на цінності і орієнтації лю-
дей. Чим вища соціально-стратифікаційна 
позиція, тим більше люди цінують само-
стійність, і чим нижча соціально-стратифі-
каційна позиція, тим більше люди цінують 
конформність до зовнішнього авторитету. 
При цьому отримані дані дозволили зро-
бити висновок, що зв’язки соціальної стра-
тифікації з цінностями та орієнтаціями 
здійснюються через кумулятивні впливи 
освітньої підготовки та професійного досві-
ду працівників. 

Не задовольняючись доведенням того, 
що зв’язок соціальної стратифікації з цін-
ностями та орієнтаціями статистично має 
відношення до професійних умов, Кон і Ску-
лер далі зосередились на пошуку шляхів 
для доведення або спростування того, що ці 
професійні умови дійсно входять в процеси, 
якими соціально-стратифікаційна позиція 
впливає на цінності і орієнтації. Ця пробле-
ма фактично є головною у наступних  розді-
лах перших двох частин цієї книги. 

Першим наступним кроком стала – фак-
тично вперше в історії соціології і соціаль-
ної психології – перевірка припущення, 
що професійний досвід дорослих людей має 
реальний та суттєвий вплив на їхню психіч-
ну діяльність. У своїй спільній публікації, 
представленій тут у третьому розділі, Кон 
і Скулер зазначали: «Наскільки нам відомо, 
ця думка, хоча й відома у соціальній науці 
принаймні з часів праць раннього Маркса, 
ніколи емпірично не перевірялася. Широко 
розповсюджена протилежна думка стверд-
жує, що уся відповідність між заняттями 
людей та їхніми особистісними характерис-
тиками є наслідком процесів вибіркового 
найму та модифікації роботи відповідно до 
потреб і цінностей людини, яка її виконує». 
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Аналіз, проведений Коном і Скулером, 
переконливо показав, що зв’язки між пра-
цею людей та їхньою психічною діяльніс-
тю не є простим відбитком впливу освіти, 
статусу і доходу, чи зусиль людей щодо 
пристосування роботи до їхніх потреб і цін-
ностей, чи вибірковістю при наймі та утри-
манні працівників. Для тієї професійної об-
ставини, щодо якої автори на той час мали 
достатні дані для оцінювання, – змістовної 
складності праці – вони показали, що робо-
та має суттєво більший вплив на психічну 
діяльність людей, ніж психічна діяльність 
на роботу. 

Отримані результати засвідчили, що ро-
бота людини впливає на її сприйняття, цін-
ності та процеси мислення переважно тому, 
що ставить перед нею вимоги, на які вона 
мусить намагатися відповідати. Ці вимоги, 
у свою чергу, великою мірою зумовлюють-
ся локалізацією роботи у макроструктурах 
суспільства, і саме через формування пов-
сякденних реальностей соціальна структу-
ра головним чином і здійснює свій психоло-
гічний вплив на людей. 

Четвертий розділ складає стаття М.Кона 
«Професійна структура та відчуження». 
Дослідження відчуження привабило Кона 
тим, що це явище знаходиться на перехресті 
соціально-структурних умов і психологіч-
них орієнтацій. При цьому, з численних 
публікацій, з яких у структурному аспекті 
Кон виділив фундаментальний марксистсь-
кий аналіз, сфокусований на значенні для 
працівника втрати контролю над своєю ос-
новною трудовою роллю, а у психологічно-
му аспекті публікації щодо всіх тих форм, 
в яких може виражатися відчуженість від 
себе та інших, він звернув увагу на те, що 
соціально-структурні та психологічні ас-
пекти відчуження сполучаються нечасто, 
а ще рідше в емпіричному аналізі. Саме 
з метою заповнити цю прогалину Кон про-
аналізував на вибірці 1964 року, репрезен-
тативній для працюючих чоловіків США, 
зв’язок між професійною структурою та 
суб’єктивним досвідом відчуження. 

Перевірка двох взаємопов’язаних гіпо-
тез, підказаних Марксовим аналізом дже-
рел відчуження в сфері зайнятості, з яких 
одна надає особливої уваги контролю за 
продуктом праці, а інша – контролю за 
процесом праці, показала, що у великомас-
штабній капіталістичній системі контроль 
над продуктом чиєїсь праці (власність 
і позиція в ієрархії) мають лише непрямий 

вплив на відчуження, тоді як контроль над 
процесом праці (щільність нагляду, рутин-
ність і змістовна складність праці) мають 
значний прямий вплив на три основні про-
яви відчуження – безсильність, самовідчу-
женість і відсутність норм моралі. 

Проведений Коном аналіз вперше також 
показав, що ані капіталізм, ані бюрократія 
не є основними джерелами відчуження 
в такому індустріальному суспільстві того 
часу, як Сполучені Штати. У цьому сус-
пільстві для почуття безсильності, само-
відчуженості та відсутності норм моралі 
щонайбільше незначним було те, чи ти 
є, чи не є власником. Що ж до бюрокра-
тизації, її вплив взагалі виявився проти-
лежним очікуваному тими, хто розглядає 
бюрократизацію як джерело відчуження. 
Аналіз, проведений Коном, показав, що 
більш прямо і безпосередньо впливають на 
працівника умови його праці. Однак – це ті 
самі умови, що вбудовані у класову струк-
туру досліджуваного капіталістичного 
суспільства. Питання про те, чи матимуть 
ці умови праці такий самий вплив у різних 
соціально-економічних структурах, впер-
ше було поставлено в такій формі, яка на-
давала принципову можливість перевірити 
це емпірично. Хоча на той час (а написано 
це було у 1971 році), М. Кон, як він сказав 
автору цього вступу у 1992 році, навіть 
мріяти не міг, що така можливість за його 
життя дійсно з’явиться.  

Перша частина книги завершується роз-
ділом з викладом поглядів М. Кона щодо 
розв’язаних і нерозв’язаних питань сто-
совно зв’язків між працею і особистістю, 
в тому числі щодо питання корисності здо-
бутих знань про працю та особистість для 
соціальної політики, щодо можливостей за-
стосування цього знання для цілеспрямова-
них соціальних змін. Чітко поставивши цю 
проблему, М. Кон відверто написав: «…Я не 
знаю відповідей на питання, чи можливо 
і яким чином модифікувати структуру пра-
ці, щоб збільшити можливості працівників 
для професійної самостійності. Те, що це 
бажано робити, для мене видається безпе-
речним. Однак переведення цієї вельми 
бажаної мети у план соціальних змін буде 
винятково важкою задачею».

Друга частина книги починається розді-
лом, в якому вміщена праця Кона і Скуле-
ра, в якій вони вперше виклали результати 
свого аналізу природи та напрямів впливів 
у взаємозв’язках між умовами праці та 
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психічною діяльністю, здійсненого на ос-
нові даних лонгітюдного опитування, про-
веденого у Сполучених Штатах у 1974 році 
серед тих 2533 чоловіків первинної вибірки 
1964 року, яким на час повторного інтерв’ю 
було менше 65 років. 

В цій публікації (яка складає шостий 
розділ книги) зазначена проблема розгля-
нута попередньо, лише на прикладі зв’язку 
між одним з основних вимірів структури 
зайнятості, змістовною складністю пра-
ці, та одним з основних вимірів психічної 
діяльності, гнучкістю мислення. Тим не 
менш тут вперше доказово продемонстро-
вано те, що раніше можна було вважати 
лише правдоподібною гіпотезою – те, що 
змістовна складність праці чоловіків і знач-
но впливає на їхню гнучкість мислення, 
і зазнає її значного впливу. 

Таким чином були закладені безпосередні 
підстави для вирішення ключового питання 
досліджень соціальної структури і особис-
тості: чи впливають соціально-структурні 
умови на особистість лише під час соціалі-
зації у дитинстві, чи продовжують впливати 
на особистість протягом дорослого життя. 
Вперше були наведені явні свідчення, що 
один важливий аспект соціальної структу-
ри, змістовна складність праці, безпосеред-
ньо впливає на дорослу особистість, щонай-
менше, – на гнучкість її мислення. 

У наступному, сьомому, розділі представ-
лена робота Кона і Скулера, в якій шляхом 
дуже непростого аналізу даних лонгітюдного 
опитування вони показали важливість для 
особистості професійної самостійності, те, що 
сприятлива для професійної самостійності 
робота не лише підвищує гнучкість мислен-
ня чоловіків, але й стимулює самостійність 
їхніх орієнтацій щодо себе та суспільства, 
а робота, яка обмежує професійну самостій-
ність, не лише зменшує гнучкість мислення 
чоловіків, але і сприяє їхній конформістській 
орієнтації щодо себе та суспільства. 

Аналіз лонгітюдних даних також пока-
зав, що з часом особистісні риси мають ваго-
мий вплив на зміну місця індивіда в струк-
турі праці. Гнучкість мислення разом із са-
мостійністю орієнтацій з часом приводять 
до більш відповідальних робіт, які надають 
більше можливостей для професійної само-
стійності. Впродовж достатньо довгого часу 
багато чоловіків або модифікують свою ро-
боту або змінюють її на іншу, більш сумісну 
з їхньою особистістю. 

Окрім цього, аналіз лонгітюдних даних 
дозволив виявити низку інтрапсихічних 
зв’язків, які сприяють динамічному впли-
ву всієї цієї системи. Вперше було доведено, 
що гнучкість мислення посилює самостій-
ність орієнтацій і посилюється завдяки їй, 
що самостійність орієнтацій зменшує дист-
рес і зменшується через нього, і що саме са-
мостійність орієнтацій має особливо сильні 
впливи на гнучкість мислення і дистрес. 

В той же час результати представленого 
в цьому розділі аналізу показують принци-
пову важливість для взаємозв’язків роботи 
та особистості взаємно підсилюючого тріум-
вірату: гнучкості мислення, самостійності 
орієнтацій та професійної самостійності, 
що вплетені в той динамічний процес, через 
який позиція індивіда в стратифікаційній 
системі впливає на особистість і зазнає її 
впливу.

Для викладачів і студентів особливий 
інтерес може становити стаття К. Міллер, 
М.Кона та К. Скулера «Навчальна самостій-
ність та особистість», вміщена у восьмому 
розділі книги. В цій роботі, надрукованій у 
1986 році в журналі «American Sociological 
Review», яка ґрунтується на аналізі даних 
національної вибірки у 189 білих спудеїв 
від сьомого класу школи до четвертого року 
коледжу включно, вперше було показано, 
що на розумову діяльність спудеїв впливає 
рівень самостійності у їхній навчальної 
діяльності, і що частина цього впливу від-
бувається через вплив навчальної самостій-
ності на самостійність орієнтацій і дистрес. 
Вперше було доведено, що у тому, як школа 
сприяє інтелектуальному розвитку спудеїв, 
вагому роль відіграють некогнітивні аспек-
ти особистості, що навчальна самостійність 
приводить до ефективніших розумових дій 
і через її вплив на когнітивне тренування, 
і через те, що вона сприяє самостійності 
орієнтацій і зменшує дистрес. 

Це дослідження підтвердило припущен-
ня щодо того, що навчальний процес спри-
яє відтворенню соціальної стратифікації, 
окрім іншого, через диференційоване куль-
тивування у спудеїв самостійності орієн-
тацій. Було показано, що спудеї – вихідці 
зі сімей вищого соціально-економічного 
статусу – з більшою ймовірністю виявля-
ють навчальну самостійність, а в процесі 
просування у межах системи освіти, вони 
поступово набувають все більшої самостій-
ності орієнтацій. Таким чином система ос-
віти впливає на формування особистостей 
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спудеїв у відповідності до їхніх ймовірних 
позицій в ієрархічному розподілі праці. 

Для подальшого ж розвитку соціології 
особистості в цілому особливо важливим 
видається встановлення того факту, що ка-
узальні зв’язки між можливостями вияв-
ляти самостійність у праці та особистістю 
дуже подібні і для спудеїв, і для праців-
ників, зайнятих оплачуваною працею. Це 
дозволило авторам зробити висновок про 
наявність фундаментального зв’язку між 
особистістю працівника і працею незалеж-
но від призначення цієї праці. 

У наступному, дев’ятому розділі вміще-
на спільна робота М. Кона і К. Шоенбаха, 
в якій вони, по-перше, заново провели 
аналіз ролі професійної самостійності 
у впливі соціальної стратифікації на цін-
ності, орієнтації та когнітивну діяльність 
(що представлена у другому розділі), але 
наразі використовуючи лонгітюдні дані та 
їх аналіз із застосуванням методу лінійних 
структурних рівнянь. По-друге, тут вперше 
вплив соціальної структури на особистість 
аналізується не лише з боку соціально-
стратифікаційних позицій індивідів, але 
і з боку їхніх соціально-класових позицій. 
При цьому автори підкреслюють, що роз-
глядають поділ на соціальні класи як теоре-
тично потужну концептуалізацію соціаль-
но-економічної організації індустріального 
суспільства, альтернативну його поділу на 
соціальні страти, і що застосовують термін 
«соціальні класи» для позначення груп, 
визначених з точки зору їхнього відношен-
ня до власності на засоби виробництва та 
контролю над ними. 

Аналіз лонгітюдних даних дозволив 
виявити усталені зв’язки між соціально-
стратифікаційною позицією та цінностя-
ми і орієнтаціями: чим вища соціально-
стратифікаційна позиція чоловіків, тим 
ймовірніше вони цінуватимуть самостій-
ність як для себе, так і для своїх дітей, 
а також більш ймовірно, що вони матимуть 
самостійні орієнтації щодо себе та суспіль-
ства. Наразі до цих первинних висновків 
додалося те, що цей зв’язок стосується не 
лише первісно досліджених цінностей та 
аспектів орієнтацій першого порядку, але 
також комплексних вимірів другого поряд-
ку – самостійності орієнтацій, дистресу, 
відчуження та гнучкості мислення. 

При цьому не лише підтвердилося те, 
що психологічний вплив соціально-стра-

тифікаційної позиції значною мірою може 
бути віднесений до професійної самостій-
ності, але ще і встановлено, що професійна 
самостійність має каузальний вплив на 
психічну діяльність. Таким чином, інтер-
претаційний ланцюжок було завершено: со-
ціально-стратифікаційна позиція впливає 
на професійну самостійність та перебуває 
під її впливом, а професійна самостійність 
впливає на психічну діяльність та перебу-
ває під її впливом. 

Окрім того, на противагу гіпотезі, вису-
нутій у другому розділі, проведений аналіз 
виявив, що гнучкість мислення не відіграє 
суттєвої опосередковуючої ролі в процесі, 
через який освіта впливає на цінності та 
орієнтації. Впливи освіти і професійної 
самостійності на самостійні цінності та 
орієнтації виявилися переважно безпосе-
редніми, а на гнучкість мислення – част-
ково опосередкованими через самостійні 
цінності та орієнтації. 

І вперше було з’ясовано, що у поясненні 
психологічного впливу соціального класу 
професійна самостійність відіграє ключову 
роль, подібну до її ролі у поясненні психо-
логічного впливу соціальної стратифікації. 
Психологічні впливи соціального класу 
виявилися переважно функцією неоднако-
вих рівнів професійної самостійності, яку 
можуть виявляти чоловіки в залежності від 
локалізації у класовій системі. Тобто, як не 
дивитися на суспільство – чи крізь призму 
стратифікаційної системи, чи соціально-
класової, позиції чоловіків у соціально-еко-
номічній структурі суспільства впливають 
на їхні цінності, орієнтації та когнітивну 
діяльність великою мірою завдяки щіль-
ному зв’язку між соціально-економічною 
позицією людини та її можливістю бути 
самостійною у своїй роботі. 

Другу частину книги завершує критична 
програмна стаття Мелвіна Кона «Соціальна 
структура та особистість: власне соціоло-
гічний підхід до соціальної психології», 
в якій він звернув увагу на те, що соціальна 
психологія занадто вузько зосереджена на 
“мікросоціальному”, на міжособистісно-
му середовищі, що безпосередньо впливає 
на людину, і занадто мало уваги приділяє 
“макросоціальному”, впливу на особистість 
соціальних макроструктур. На думку 
Кона, основний внесок, який соціологія 
може зробити в соціальну психологію - це 
застосування систематичного дослідження 
наслідків соціальної структуризації для 
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індивідуального досвіду і з’ясування про-
цесів, через які положення людей у вели-
ких соціальних структурах впливають на 
умови їхнього життя і, таким чином, на 
їхні особистості і поведінку. 

Третю частину книги, присвячену між-
національним порівняльним дослідженням 
зв’язків соціальної структури і особистості 
за умов соціальної стабільності, відкри-
ває стаття М.Кона, А.Наоі, К.Шоенбаха, 
К.Скулера та К.Сломчинського «Позиція 
у класовій структурі та психічна діяльність 
у Сполучених Штатах Америки, Японії 
та Польщі», в якій викладені основні ре-
зультати міжнаціонального порівняльного 
аналізу психічних впливів соціального 
класу у західному і незахідному, капіталіс-
тичному та соціалістичному індустріалізо-
ваних суспільствах. 

В цій роботі, на основі даних опиту-
вань 1964 та 1974 років у США, 1979 року 
в Японії та 1978 року в Польщі вперше було 
показано, що незалежно від суттєвих відмін-
ностей між порівнюваними суспільствами, 
чоловіки, які посідають привілейованіші 
позиції у класовій структурі свого суспіль-
ства, з більшою імовірністю цінуватимуть 
самостійність орієнтацій для своїх дітей, 
будуть розумово гнучкішими і самостійні-
шими у своїх орієнтаціях, аніж чоловіки, 
які в класовій структурі перебувають на 
менш привілейованих позиціях. В той же 
час були виявлені міжнаціональні відмін-
ності у зв’язках соціального класу (а також 
соціальної стратифікації) з дистресом: якщо 
у Сполучених Штатах менеджерам було при-
таманне найбільше відчуття благополуччя, 
а робітникам – дистресу, то у Польщі це було 
якраз навпаки, а в Японії у менеджерів ви-
явилося сильне відчуття благополуччя, але 
найбільший дистрес – не у робітників, а у 
працівники нефізичної праці.

Але особливо цінним результатом пред-
ставленого в статті аналізу є висновок сто-
совно того, що в усіх трьох суспільствах 
позиція в класовій структурі впливає на 
батьківське цінування самостійності, на 
самостійність орієнтацій та розумову гнуч-
кість не через власність чи контроль над 
ресурсами, а насамперед через можливості 
для професійної самостійності працівни-
ків. Завдяки цьому фактично була значно 
розширена інтерпретація ролі професійної 
самостійності – від бачення її як чинника, 
що надає неповне, але вагоме пояснення 
психологічного впливу соціальної стра-

тифікації до бачення її як чинника, що на-
дає неповне, але вагоме пояснення психоло-
гічного впливу соціальної структури. 

Наступний розділ книги складає праця 
М.Кона, К.Сломчинського та К.Шоенбаха 
«Соціальна структура та передача ціннос-
тей в сім’ї: міжнаціональне порівняння», 
в якій на основі даних вже згадуваних опи-
тувань у США та Польщі були проаналізо-
вані зв’язки соціально-структурної позиції 
сім’ї, цінностей обох батьків та цінностей 
дітей. І для обох країн проведений аналіз 
показав наявність впливу позиції сім’ї 
у класовій та стратифікаційній структурах 
на цінності обох батьків та впливу цих цін-
ностей на цінності їхніх дітей. 

Водночас було показано, що і у Польщі, 
а не лише у США, освітня самостійність під-
літків впливає на їхні цінності, подібно до 
того, як професійна самостійність впливає на 
цінності батьків, а соціальна структура впли-
ває не лише на власні цінності дорослих та, 
через них, на цінності їхніх дітей, але також 
і на можливості їхніх дітей щодо освітньої 
самостійності. Ці результати стали суттєвим 
внеском у з’ясування ролі процесів соціаліза-
ції у відтворенні соціальних структур. 

Третю частину книги завершує пере-
клад президентського звернення М.Кона 
до Американської соціологічної асоціації 
у 1987 році, присвяченого значенню між-
національних порівняльних досліджень 
для формування, перевірки та подальшого 
розвитку соціологічних теорій. В цьому 
зверненні Кон, зокрема, звертав увагу на те, 
що ніяким іншим чином ми не можемо пере-
конатися в тому, що знайдені нами в своїй 
країні соціально-структурні закономірності 
не є продуктом лише якоїсь конкретної низ-
ки історичних, культурних чи політичних 
обставин. В той же час він зазначав, що про-
водити міжнаціональне дослідження дійсно 
необхідно або тоді, коли явище неможливо 
вивчити в межах лише однієї країни, або ж 
тоді, коли якесь явище вже достатньо добре 
обґрунтоване в одній країні і наступні за 
логікою запитання мають стосуватися меж 
загальності того, що вивчене. 

Четверта частина книги, присвячена 
міжнаціональним порівняльним дослід-
женням зв’язків соціальної структури 
і особистості за умов радикальних соціаль-
них змін, відкривається текстом доповіді 
М.Кона «Проведення соціального дослід-
ження за умов радикальних соціальних 
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змін: біографія здійснюваного дослідниць-
кого проекту», з якою він, за традицією, 
виступив при врученні йому у 1992 році 
премії Кулі-Міда від Американської со-
ціологічної асоціації. Доповідь написана 
в жанрі, який дуже рідко зустрічається 
серед наукових публікацій, але значення 
якого дуже високо цінували такі відомі 
фундатори сучасної соціології, як Пол Ла-
зарсфельд і Роберт Мертон. Про це яскраво 
свідчить наведений нижче перший абзац 
листа, який Мертон надіслав Кону, коли 
прочитав текст його доповіді, надрукований 
в журналі «Social Psychological Quarterly»:

 «Коли я повернувся у місто, до мене 
потрапила ваша чудова “біографія трива-
ючого дослідницького проекту”. Щойно 
із задоволенням і цікавістю прочитавши 
її, відразу відчув бажання (цілком бук-
вально) вигукнути: “Я завжди знав, Пол, 
Мел – один з нас!” Це просто означає, що 
ви довели до досконалості те, що Пол Ла-
зарсфельд і я, хоча ви й не могли цього зна-
ти, протягом багатьох років пропагували 
серед усіх, хто бажав слухати (і багатьох, 
хто не бажав) про особливу цінність таких 
біографій. Триваючою століттями, зро-
зумілою, проте сумною традицією усунута 
зі сторінок “строго наукових журналів”, 
які вважають її невідповідною для пові-
домлення основних і методологічних ідей 
і результатів, біографія дослідження, ав-
жеж, є бездоганною художньою формою 
для збереження інакше неповідомлюваних 
соціально-пізнавальних процесів і контек-
стів, які спрацювали, щоб могло бути про-
ведене саме те дослідження. Як блискуче 
це демонструє ваша промова “Проведення 
соціального дослідження за умов ради-
кальних соціальних змін” при одержані 
премії Кулі-Міда».

За своїм же змістом, ця доповідь виразно 
показує, як формувався задум і у якому со-
ціальному контексті здійснювалися дослід-
ження в Польщі й в України, сплановані 
таким чином, щоб можливо було порівняти 
виявлене за умов соціальної стабільності 
з тим, що складається за умов радикальних 
соціальних змін. І останні чотири розділи 
якраз і присвячені опису проведених до-
сліджень, застосованих в них методів аналі-
зу та основних з отриманих результатів.

Наступні три розділі складають ко-
лективні роботи, в яких викладаються 
постановка проблем, методи і результати 
порівняльного аналізу основних зв’язків 

низки аспектів соціальної структуризації 
і особистості в Польщі й України за умов 
радикальних соціальних змін. 

У першому з цих розділів (п’ят над-
цятому) показано, що, хоча і різною мірою 
для Польщі й України, але підтвердилася 
гіпотеза про те, що зв’язок між соціальною 
структурою та особистістю є валідним навіть 
за умов радикальних соціальних змін. При 
цьому з’ясувалося, що хоча класова струк-
тура Польщі сильно змінилася, зв’язок між 
соціальною структурою та особистістю змі-
нився тільки в тому плані, що став ближчим 
до моделі капіталістичного суспільства. Від-
повідні ж зв’язки для України виявилися не 
такими великими як для Польщі, але також 
більш характерними для капіталістичних 
країн ніж для соціалістичної у минулому 
Польщі. Таким чином, було виявлено, що 
радикальні соціальні зміни впливають на 
зв’язки між соціальною структурою та осо-
бистістю під час перехідного періоду в тому 
плані, що наближують їх до моделі, до якої 
прямують ці суспільства. Крім того, пока-
зано, що за умов радикальних соціальних 
змін зв’язки професійної самостійності із со-
ціальними класами та соціальною стратифі-
кацією були не слабкішими, аніж за умов 
соціальної стабільності. А для Польщі 1992 
року професійна самостійність стала навіть 
більш важливою для пояснення зв’язків між 
соціальною структурою та особистістю, ніж 
для Польщі 1978 року. Незважаючи на те, 
що для України професійна самостійність 
виявилася менш важливою в поясненні цих 
зв’язків, ніж для Польщі, проте і тут вона 
показала себе найвпливовішим чинником. 
Ризик, невпевненість та страх безробіття 
в поясненні зв’язків між соціальною струк-
турою та особистістю для обох країн вияви-
лися лише другорядними чинниками. 

Далі, у шістнадцятому розділі, де за умов 
радикальних соціальних змін в Польщі й 
Україні проаналізований зв’язок між склад-
ністю різних видів діяльності та особистістю, 
наведені переконливі дані, які дозволили 
зробити висновок, що змістовна складність 
праці – навіть якщо ця робота виконується 
поза сферою оплачуваної зайнятості і поза 
сферою навчальної діяльності – не тільки 
зазнає впливу особистості, але й впливає на 
неї. Цей висновок, отриманий раніше на да-
них лише для чоловіків у сфері оплачуваної 
діяльності, для молоді в  сфері навчальної 
діяльності, і для тих і тих лише за умов со-
ціальної стабільності, тепер стало можливим 
значно узагальнити і показати, що для індус-
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тріалізованих суспільств він підтверджуєть-
ся надзвичайно узгодженими даними – для 
чоловіків і для жінок, за різних соціальних 
умов і у різних видах діяльності. 

Враховуючи наведені результати сто-
совно взаємозв’язків складності діяльності 
і особистості, а також те, що на початковому 
етапі трансформації економічних і соціаль-
них структур Польщі й України основні ка-
тегорії незайнятості значно розширилися 
і змінилися за своїм соціальним складом, 
у наступній роботі (вміщеній у сімнадця-
тому розділі) область аналізу в дослідженні 
соціальної структури й особистості була 
розширена від розгляду лише соціально-
класових і соціально-стратифікаційних по-
зицій зайнятих до розгляду також і струк-
турних локалізацій незайнятих. 

Проведений аналіз показав, що зв’язки 
між структурною локалізацією й особистіс-
тю лише частково є функцією соціального 
складу незайнятих категорій населення, 
а значною мірою зумовлені умовами життя 
цих категорій населення, особливо – без-
робітних  і пенсіонерів. По-перше – це еко-
номічна скрута, яка пояснює, головним 
чином, зв’язок структурної локалізації 
із відчуттям благополуччя або дистресу, 
а по-друге – це умови, котрі збільшують або 
зменшують складність діяльності людей. 
Найбільш ґрунтовний висновок полягає в 
тому, що пояснювальна модель, що давно 
використовується у вивченні психологіч-
них наслідків класових позицій та стра-
тифікаційних рівнів зайнятих, стосується 
також і до структурних локалізацій незай-
нятих: соціально-структурна позиція впли-
ває на психічну діяльність головним чином 
через безпосередні умови життя людей.  

Останній, вісімнадцятий, розділ присвя-
чений викладу методів та результатів аналі-
зу, здійсненого за лонгітюдними даними, що 
включають окрім даних 1992-93 років, дані 
опитування, проведеного всередині 1996 
року серед тих чоловіків і жінок із початко-
вої вибірки, які на час першого опитування 
належали до економічно активного населен-
ня. Це дало змогу вперше здійснити аналіз 
зв’язків соціальної структури і особистості 
на основі даних, які охоплюють більше 
трьох років радикальних соціальних пере-
творень, що продовжували відбуватися. 

Саме такі дані надали змогу перевірити, 
чи існують за умов процесу радикальних 

соціальних змін, що триває, ті зв’язки між 
соціальною структурою та особистістю, що 
були виявлені у дослідженнях, проведених 
за умов явної соціальної стабільності. Ця 
перевірка є не лише лонгітюдною, і не лише 
здійснюваною за умов радикальних змін, 
а ще й гранично строгою завдяки тому, що 
на відміну від результатів досліджень, про-
ведених за часів соціальної стабільності, ці 
результати отримані попри нестабільність 
фундаментальних вимірів особистості у цей 
період. 

Проведений аналіз дав два основні ре-
зультати. Один – це те, що упродовж по-
чаткового періоду радикальних соціальних 
перетворень в Україні, у міських чоловіків 
і жінок спостерігалися надзвичайна неста-
більність у самостійності орієнтацій та від-
чутті благополуччя або дистресу, а також, 
хоча і менша, але все ж таки значуща неста-
більність навіть у розумовій гнучкості. 
Другим важливим результатом є те, що, 
попри радикальні соціальні зміни та неста-
більність особистості, зв’язки соціального 
класу та соціальної стратифікації із осо-
бистістю, які на час першого дослідження 
були подібними за характером, хоча й дещо 
слабшими за силою, ніж їхні аналоги як 
у тогочасній Польщі, так і у Польщі часів 
соціалізму або ж у капіталістичних Спо-
лучених Штатах та Японії, через три-три 
з половиною роки залишилися подібними 
за характером, а деякі навіть посилилися. 
Отже, найважливішим висновком з аналі-
зу лонгітюдних даних, зібраних в Україні 
(який неможливо отримати за даними 
будь-якого крос-секційного опитування) 
– це виявлення стабільності всупереч змі-
нам: стабільності зв’язків між соціальною 
структурою й особистістю, попри зміни 
у соціальній та економічній структурах та 
попри поширену нестабільність у фунда-
ментальних вимірах особистостей.

Окрім оглянутих публікацій науково-до-
слідницького характеру наприкінці книги 
включено чотири методологічні додатки до 
цих публікацій і два есе М.Кона науково-
публіцистичного характеру.  Одне з них – 
«Два візити до села моєї матері: погляд на 
соціальні зміни в сільській Україні» – це, 
можна сказати, дорожні нотатки небайду-
жого і уважного спостерігача, які в образ-
ній формі і з м’яким гумором додають до ос-
танніх розділів книги своєрідний фрагмент 
з трансформацій сільської України, котра 
не була предметом проведених досліджень.
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Інше есе – «Дзвоникоподібна крива» 
з точки зору досліджень соціальної струк-
тури і особистості» – це рецензія на книгу 
«Дзвоникоподібна крива: розумові здіб-
ності та класова структура в американсько-
му житті» Р.Гернштайна і Ч.Мюррея, яка 
отримала доброзичливу увагу мас-медіа 
значною мірою завдяки добре оркестро-
ваної і добре фінансованої компанії Аме-
риканського інституту підприємництва. 
В своїй рецензії М.Кон, з притаманною 
йому ретельною аргументованістю, пока-
зав, що книга цих авторів не лише глибоко 
расистська, але й забезпечує підстави для 
згубної соціальної політики і являє собою 
інтелектуальний виклик соціології, пере-
тлумачуючи майже всі ключові соціальні 
явища у подвійно редукціоністський спосіб: 
не лише розглядаючи ці явища як детермі-
новані психологічно, але й розглядаючи 
основну психологічну змінну – розумові 
здібності – як детерміновану біологічно. 

Моральна і соціально-політична спря-
мованість есе, відібраних М.Коном для цієї 
збірки, проливають важливе світло на суто 
людське підґрунтя тої великої дослідниць-
кої роботи, яка була здійснена і організова-
на М.Коном за півстоліття напруженої пра-
ці. В цьому світлі загальний напрям дослід-
ницького пошуку, проведеного М.Коном, 
постає, на мій погляд, як пошук глибинного 
соціального підґрунтя внутрішньої людсь-
кої свободи. А основним результатом цього 
пошуку постає вперше базоване на надійних 
емпіричних даних і ретельно перевірене в 
умовах різних станів різних країн обґрун-
тування тої фундаментальної ідеї, що коре-
неву систему внутрішньої людської свободи 
складає вільна творча діяльність людини.

В цьому сенсі доведення М.Коном 
зв’язку самостійності ціннісних орієнта-

цій людей із змістовною складністю їхньої 
діяльності і самостійністю у своїй роботі 
є, на мою думку, найбільш переконливим 
підтвердженням ідей одного із засновників 
соціології, Маркса, щодо визначальної ролі 
розвитку продуктивних сил людини і її 
звільнення від рутинної і вимушеної праці 
для поступу людського суспільства «від 
царства необхідності до царства свободи». 
В той же час, доведення М.Коном зв’язку 
самостійності ціннісних орієнтацій людей 
із їхніми класовими позиціями є не менш 
переконливим спростуванням політичних 
висновків того ж Маркса, щодо провідної 
ролі робітничого класу у тому ж поступі від 
царства необхідності до царства свободи.

В теоретико-методологічному сенсі ро-
боти М.Кона – це, на мою думку, найбільш 
суттєвий у другій половині ХХ століття, те-
оретично і емпірично переконливо обґрун-
тований внесок у дослідження зв’язків 
мікро- і макрорівнів пізнання соціальної 
реальності, і, тим самим, важливий крок 
у розбудові цілісного соціологічного знан-
ня через надійне емпіричне прокладення 
теоретично очікуваних зв’язків між макро-
соціологією і мікросоціологією. І завдяки 
цьому внеску яснішими постають ті дослід-
ницькі проблеми, котрі, як показали ре-
зультати досліджень, проведених і органі-
зованих М.Коном, соціологія в принципі 
вже здатна досліджувати, але які поки що 
залишаються або зовсім не дослідженими, 
або дослідженими лише побічно. Одним 
з особливо важливих напрямків таких 
досліджень, методологічні основи яких за-
кладені працями М.Кона, є, на моє переко-
нання, пошук тих характеристик соціаль-
них макроструктур, котрі тим чи тим чи-
ном впливають на відтворення серед людей 
гуманістичних цінностей, на поширеність 
засад людяності у людських стосунках.
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Інституціоналізація галузевих дисци-
плін у загальних рамках соціології „під-
коряється” своєрідному закону нерівно-
мірності: одні галузі виникають і розвива-
ються раніше, інші – пізніше. До перших 
можна віднести дослідження соціальної 
структури, соціальної мобільності, деві-
антної поведінки тощо. Зазвичай, могутніх 
прискорень їм надавали вчені, котрі працю-
вали в цій галузі і стали її „класиками”.

Соціологію освіти важко поставити в цей 
ряд. Вона належить до тих дисциплін, котрі 
сформувались і інституціоналізувались піз-
ніше, коли накопичений тягар практичних 
справ і проблем став „вимагати” соціологіч-
ного осмислення. Власне, соціологія освіти 
і сьогодні знаходиться в стадії становлення. 
Адже вельми різними є її теорії стосовно 
вироблення рутинізованого образу об’єкта 
і норм його дослідження. Не на всі випадки 
є придатними методи, які зарекомендували 
себе в інших галузях соціологічного знання, 
наприклад, методи кількісного аналізу. Не 
вирішені „прикордонні” питання  теоретич-
ного розмежування з педагогікою, психоло-
гією, економікою освіти, демографією тощо.

Сказане вище стосується і розвитку соці-
ології освіти в Радянському Союзі і постра-
дянській Україні. Становлення соціології 
освіти розпочалось у 1960-ті роки, коли 
група наукових працівників (філософів, 
економістів, юристів, педагогів), виходячи 
з принципу „прозорості” міждисциплінар-
них кордонів, стала здійснювати широко-
масштабні дослідження проблем переходу 
від освіти до праці, професійного самови-
раження і кар’єри, ігноруючи ідеологічні 
табу ЦК КПРС.

Науковий інтерес вітчизняних (радян-
ських) вчених до цієї галузі був зумовлений 
тим, що в радянському суспільстві важли-
вим чинником соціального розшарування 
стала освіта. Її рівень і якість зіграли зна-
чну роль в соціальній мобільності, проце-
сах формування елітних груп. Це призвело 
до того, що дискусії в рамках радянської 
соціології освіти нерідко мали гострий по-
літичний підтекст. Подібне відбувалось і 
в тому випадку, коли науковці починали 
вивчати професійні кар’єри випускників 
навчальних закладів. Тут неминуче вчені 
були вимушені користуватись термінами і 
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цифрами, які стосувались таких явищ, як 
працевлаштування, зайнятість, безробіття.

Соціологи мимоволі підривали „святая 
святих” радянської пропаганди, котра 
стверджувала, що в Радянському Союзі 
нема (і не може бути) безробіття і завжди 
забезпечується повна зайнятість. При цьо-
му також виявились відмінності в таких 
молодих людей різних демографічних груп 
стосовно отримання освіти і успішної про-
фесійної кар’єри. Як названі вище, так і 
інші дослідження в даній галузі великою 
мірою вплинули на вирішення практичних 
завдань, сприяли інституціоналізації в 
СРСР соціології взагалі.

Дивлячись на досліджувану проблему в 
соціологічному ракурсі, бачиться за необ-
хідне зазначити, що виникнення соціології 
освіти не можна прив’язувати до конкрет-
ної дати чи публікації. Власне, сам по собі 
соціологічний ракурс аналізу проблем осві-
ти є досить характерним для вітчизняної 
суспільствознавчої думки. Праці, що тор-
каються соціальних аспектів педагогіки, 
передували соціологічним працям. Це було 
наслідком „запізнювального” характеру 
економічного розвитку країни (Росії), коли 
завдання освіти і професійної підготовки 
населення для потреб модернізації постали 
з особливою гостротою. Просвіта в Росії (по-
ряд з підготовкою професійних кадрів) по-
роджувала рух громадськості, котра (почи-
наючи з початку ХІХ століття) вступила в 
боротьбу із владою за ті ідеї, котрі неминуче 
несла з собою освіта. Власне, історія школи 
і просвіти в ХІХ столітті була замаскованою 
історією даної боротьби [1, с. 279].

Дискусії на „освітню” тему стимулювали 
розвиток досліджень у галузі теорії й істо-
рії освіти в Росії. Однак, значущість цих 
досліджень не варто перебільшувати. Доре-
волюційна література з даної проблематики 
складається в основному з публіцистичних 
статей і деяких ювілейних видань, написа-
них викладачами і чиновниками на основі 
офіційних джерел. Далі роботи являли со-
бою досить об’єктивістські хроніки діяль-
ності як Міністерства народної просвіти в 
цілому, так і окремих навчальних закладів. 
Але, поряд з цим, розвиток земства, перш 
за все, стимулював широкі дискусії стосов-
но ролі й місця системі освіти в країні.

Після жовтневого перевороту 1917 року 
в державній політиці стосовно освіти на-
ступив корінний перелом. Остання була 

поставлена на службу політиці. Її (освіти) 
першочерговим завданням було виховання 
нового покоління людей, від діяльності ко-
трих залежала „швидкість” перетворення 
Росії в соціалістичну державу. Звичайно, 
дане завдання відрізнялось від того, котре 
переслідували навіть найбільш радикальні 
педагоги попередньої епохи, котрі прагну-
ли створити нову школу.

Коли перед шкільними викладачами була 
поставлена політична мета, професійні на-
уково обґрунтовані педагогічні ідеї та мето-
ди втратили самостійне значення. Вони ви-
мушені були підводитись під неокантіанську 
формулу „соціального виховання”, котра 
марксистськи „висловлювалась” у тезі „бут-
тя визначає свідомість”, і під ідею класової 
боротьби. До речі, нині є очевидним, що теза 
Карла Маркса „буття визначає свідомість” 
не „діє” на пострадянському терені взагалі 
і, зокрема, в українському соціумі. Вірні-
ше, вона діє з точністю до навпаки. Саме 
економіка країни зумовлена культурою 
на ділі. Тобто, культура накладає відбиток 
на розвиток економіки. І поведінка населен-
ня значною мірою визначається рівнем його 
економічної культури [2, с. 168].

Результатом зазначеного вище стали „усу-
нення” попередньої свободи викладання і ав-
тономії учнів, створення державної системи 
управління освітою, в завдання котрої вхо-
дило як загальне, так і детальне управління 
педагогічним процесом, орієнтація школи 
в бік „практизації” і трудового виховання, 
багаточисельні „чистки” радянської школи 
від „неблагодійних” елементів (учителів не-
соціалістичної орієнтації) і „класово чужих” 
учнів. Стосовно останніх встановлювались 
спеціальні перепони на шляху отримання 
освіти. Мова йде про дітей дворянського, 
буржуазного і духовного прошарків.

Характерним чином „будувались” і до-
слідження в галузі педагогіки і виховання. 
З одного боку, зберігалась об’єктивістська 
інерція дореволюційних соціолого-статис-
тичних досліджень. Наприклад, протягом 
декількох років здійснювались обстеження 
світогляду учнів випускних класів, освіт-
нього цензу вчителів, досліджувався еко-
номічний стан робітничої молоді робфаків 
тощо [3]. З іншого боку, множилось число 
публікацій ідеологічного і директивного 
плану, в яких обговорювався стан освіти 
і педагогічного процесу у відповідності із 
судженнями класиків марксизму і партій-
ними директивами.
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Реальне відродження соціології осві-
ти (як і соціології загалом) розпочалось у 
1960-ті роки. Однак, у першій половині 60-
х років ХХ століття кількість публікацій з 
даної галузі знання була досить незначною. 
І в двотомному виданні „Соціологія в СССР” 
(виданому у Москві у 1965 році) відсутня 
стаття про соціологію освіти. Хоча в деяких 
розділах даної праці розглядаються окремі 
питання цієї галузі соціологічного знання. 
Протягом наступних років кількість статей 
збільшується багатократно і досягає свого 
максимуму у 1975–1978 роках [38, с. 4].

Становлення соціологічної освіти тісно 
пов’язане з розвитком інших суміжних 
галузей знання: соціології молоді, соціо-
логії сім’ї, соціології культури, соціальної 
психології тощо. Тому соціологію освіти 
(особливо в період її відродження) важко 
виокремити в „чистому” вигляді. До того ж, 
відродження соціології освіти (власне, як і 
всієї соціології) розпочалось з емпіричних 
досліджень. Влада була стосовно них більш 
„терплячою”: головне, аби не було зазіхань 
на основи ідеології. Передбачалось, що ви-
явлення окремих фактів може бути корис-
ним для  усунення недоліків і недопрацю-
вань „на місцях”.

На початку 1960-х років в Новосибірсько-
му Академмістечку розпочались велико-
масштабні дослідження соціологічних про-
блем освіти під керівництвом В.М.Шубкіна 
[5]. Програма досліджень охоплювала 
широке коло соціально-економічних, соціо-
логічних і соціально-психологічних проблем 
випускників шкіл. Зокрема, вивчались 
об’єктивні й суб’єктивні чинники, що впли-
вають на систему освіти; професіональні 
схильності, вибір професії, працевлашту-
вання; життєві шляхи різних груп молоді; 
престиж різних занять і видів праці; соціаль-
на, професіональна і територіальна мобіль-
ність; ефективність виробничого навчання 
в школах; проблеми вдосконалення системи 
професійної орієнтації. Ставилось також 
завдання виявлення (на основі даних дослі-
джень), якою мірою можна прогнозувати 
особисті плани, соціальну, професіональну й 
територіальну мобільність (у зв’язку з вибо-
ром професії) серед тієї групи молоді, котра 
здійснювала цей вибір.

В теоретико-методологічному і методич-
ному плані це дослідження було досить при-
мітним і значущим [6]. На першому етапі 
досліджень (1963–1973 роки) роль соціоло-
гів полягала в тому, щоб, по-перше, весною 

(з допомогою „Анкети випускника”) фіксу-
вати особисті плани, аспірації, очікуван-
ня, ставлення до різних професій молодих 
людей, по-друге, восени збирати дані про 
те, які професії вони обрали, якою мірою 
здійснились їхні плани після закінчення 
школи. Тут мова йшла про перші самостійні 
кроки молоді у віці до 17 років. Тому й до-
слідження називалось „Проект 17–17”. 

В даному проекті передбачалось встано-
вити взаємозв’язок між структурою потреб 
відповідного регіону в кадрах (за профе-
сіями), системою виробничого навчання 
в школах і ПТУ (професійно-технічних 
училищах) і структурою професіональних 
аспірацій випускників. Специфікою дано-
го проекту була прогностична орієнтація. 
Тому обстеження за однією і тією ж анке-
тою (і за такими ж об’єктами дослідження) 
повторювались щорічно більше 10 років.

Якщо говорити про новосибірські до-
слідження, то слід зазначити, що вперше 
радянські соціологи безпосередньо звер-
нулись до владних структур з питанням 
стосовно працевлаштування випускників 
середніх навчальних закладів і необхіднос-
ті відтворення не лише Міністерства праці, 
але й бірж, котрі, по-перше, інформували б 
населення про потреби в кадрах, по-друге, 
давали б керівникам підприємств інформа-
цію про наявні трудові ресурси, по-третє, 
переймались працевлаштуванням, перепід-
готовкою і перекваліфікацією працівників. 
В той час публікації з даної проблематики 
викликали гостру полеміку як в СРСР, так і 
в зарубіжжі. На протязі 1970–1980-х років 
дослідження з різних проблем соціології 
освіти активно проводились у різних регі-
онах Радянського Союзу. Кількість праць 
в цей час зросла більше, ніж у два рази [7]. 
Це, перш за все, праці М.Х.Тітми в Естонії 
стосовно ціннісних орієнтацій при виборі 
професії [8].  В Ленінграді серйозну роботу 
із соціальних проблем вищої школи і моло-
ді проводили Л.М.Лєсохіна, В.В.Водзин-
ська, В.Т.Лісовський. Цікаві дослідження 
з проблем молоді і студентства здійснюва-
лись в Україні [9].

На Уралі цікаві дослідження стосовно 
життєвих шляхів учнівської молоді прово-
див Ф.Р.Філіппов [10]. Серйозні досліджен-
ня в рамках даної проблематики проводи-
лись і в інших регіонах колишнього СРСР.

Слід зазначити, що вже перші праці в 
галузі соціології освіти несли в собі досить 
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сильний соціально-критичний „заряд”. 
Хоча в них і не було прямих випадів проти 
пануючої ідеології, статистичні викладки 
та їх аналіз „малювали” образ зовсім ін-
шого суспільства, іншої системи освіти. 
Виявилось, що в наявній системі очевид-
ними є гострі протиріччя між аспіраціями і 
потребами, нерівність шансів на отримання 
освіти, великі відмінності між соціальними 
групами стосовно професій.

Емпіричні розробки того часу стиму-
лювали і теоретичні дослідження. Останні 
проводились, по-перше, в рамках самих 
емпіричних досліджень, коли отримані 
дані узагальнювались на рівні спеціальних 
(галузевих) соціологічних теорій. По-дру-
ге, ця сфера знання „підживлювалась” до-
слідженнями, котрі вели соціологи – пред-
ставники інших напрямів, а також соціаль-
ні філософи, психологи, культорологи.

Важливу роль у розвитку соціології осві-
ти відіграли монографія І.Кона з проблем 
соціології особистості [11], а також низка 
публікацій із соціологічних і соціаль-
но-психологічних проблем освіти, таких 
науковців, як А.Здравомислов, В.Ядов, 
С.Іконнікова, В.Водзинська [12]. Дані пра-
ці стали важливим стимулом для розробки 
теорії і проведення емпіричних досліджень 
в галузі соціології освіти.

У 1970-му році на Всесвітньому соціо-
логічному конгресі у Варні за пропозицією 
радянських фахівців при виконкомі Між-
народної соціологічної асоціації був ство-
рений науково-дослідницький комітет із 
соціології освіти, котрий стимулював між-
народне співробітництво у даній галузі. В 
результаті було зреалізовано низку міжна-
родних проектів, в котрих активну участь 
приймали і радянські вчені.

В першу чергу співробітництво охоплю-
вало соціологів із СРСР і країн східної Євро-
пи. Так, спеціальний міжнародний проект 
був зреалізований наприкінці 1970-х років 
дослідниками із СРСР, Болгарії, Угорщи-
ни, НДР, Чехословаччини. Цей проект був 
націлений на вивчення загального і специ-
фічного у свідомості і поведінці різних груп 
молоді в період завершення освіти і початку 
трудової діяльності.

Результати даного проекту були опублі-
ковані в монографії „Трудящаяся моло-
дежь: ориентации и жизненные пути” [13]. 
В даній книзі містились як емпіричні дані, 

так і методичні документи. Проводячи дані 
дослідження, учасники проекту виходили 
із необхідності різнобічного підходу до ви-
вчення соціологічних проблем освіти. Мова 
йде про аналіз ціннісних орієнтацій, про-
фесійних схильностей, особистих планів, 
реальної поведінки (тобто соціальної, про-
фесійної і територіальної мобільності, жит-
тєвих шляхів випускників шкіл тощо).

Такі дослідження проводились і пізні-
ше соціологами із СРСР і Східної Європи. 
Спеціалісти в галузі соціології освіти чітко 
уявляли собі, що дані проблемі мають не 
лише академічний інтерес. Оговорювались 
практично важливі проблеми, пов’язані з 
професійним самовизначенням, тобто ті, 
з котрими доводилося стикатися молоді, 
органам освіти і соціального управління. 
Мова йшла про те, в чому специфіка пре-
стижу професій серед різних груп випус-
кників шкіл; які соціальні чинники впли-
вають на вибір професії, як позначається 
перший вибір на процессах соціальної мо-
більності, на життєвих шляхах молоді; як 
вирішується протиріччя між потребами 
суспільства в кадрах і аспіраціями та екс-
пектаціями молодого покоління; в чому 
специфіка сучасної демографічної ситуації, 
і який вплив здійснює вона на професійне 
самовизначення різних соціальних груп; з 
якими проблемами і труднощами в цьому 
плані доведеться стикнутись найближчими 
роками, який досвід накопичений в кожній 
країні-учасниці даного проекту у вирішен-
ні даних проблем, і якою мірою він може 
бути використаний в інших країнах.

Теоретичні й емпіричні дослідження в 
галузі соціології освіти після її відроджен-
ня в СРСР у 1960-ті роки помітно вплинули 
на вирішення практичних завдань, сприя-
ли інституціоналізації соціології загалом, 
створили серйозне наукове підґрунтя для 
її розвитку в наступні десятиліття. Подаль-
ший розвиток досліджень в галузі освіти 
був тісно пов’язаний з політичною ситуа-
цією в країні і ставленням представників 
влади до соціології.

Якщо говорити про дослідження кінця 
1970-х – початку 1980-х років, то слід за-
значити, що перший їх етап був пов’язаний 
з розгромом (наказом ЦК КПРС) на почат-
ку 1970-х років провідного соціологічного 
центру Інституту конкретних соціальних 
досліджень (ІКСІ) АН СРСР і введенням 
жорсткої цензури. В результаті соціологія 
освіти більш ніж на десятиліття втратила 
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динаміку. Розробки в даній галузі стали 
більшою мірою орієнтуватись не на вирі-
шення актуальних проблем і практичних 
завдань, а на політичну коньюнктуру і 
диктовані згори ідеологеми („становлення 
соціальної однорідності”, „піднесення по-
літичної свідомості молоді” тощо). Біль-
шість дослідників змушені були знаходити 
і „відкривати” в емпіричному матеріалі те, 
чого там не було, але що відповідало даним 
ідеологемам, при цьому скриваючи або ви-
кривлюючи соціальні факти.

Разом з тим, і в цей час з’являються знач-
ні високопрофесійні дослідження в даній 
предметній галузі. Можна говорити, на-
приклад, про вивчення процесу формуван-
ня соціального обличчя молоді в процесі 
відтворення соціальної структури (праці 
М.Аітова, М.Тітми, О.Шкаратана). В робо-
тах Ф.Філіппова другої половини 1970-х 
– початку 1980-х років загострювалась ува-
га на тому, що вибір соціального статусу і 
професії випускником навчального закладу 
не вичерпує всієї складності його соціаль-
них орієнтацій. Соціальне обличчя молодої 
людини слід розглядати цілісно (як  вважав 
Ф.Філіппов), у тому числі з точки зору її 
соціального походження і спрямованості її 
життєвих планів [14]. Саме в результаті ви-
значального впливу цих чинників і відбу-
ваються відтворення й розвиток соціальної 
структури  суспільства.

В цей час продовжувались дослідження 
професійних орієнтацій і способу життя 
окремих груп молоді. Мова йде, зокрема, 
про роботи, присвячені аналізу професій-
них аспірацій випускників середніх шкіл 
(Д.Константиновський, В.Шубкін), способу 
життя і духовному обличчю студентів вузів 
(В.Лісовський). В цьому ж ряду – соціаль-
но-психологічні дослідження показників 
стану навчально-педагогічного колективу 
(О.Донцов). Спираючись на марксистську 
ідеологію, автор розробив концепцію пред-
метно-ціннісної єдності як провідного чин-
ника інтеграції колективу. В результаті 
були виділені показники для вимірювання 
стану навчально-педагогічних колективів: 
цілісність, організованість, ефективність, 
цілеспрямованість, згуртованість, дина-
мічність, самостійність [15].

В цей же час починає актуальну роботу 
із соціального прогнозування І.Бестужев-
Лада [16]. Автор висуває низку методів і 
підходів до прогнозування, котрі могли ши-
роко використовуватись і в системі освіти. 

Дослідження будувались в рамках комп-
лексної методики розробки соціальних 
прогнозів, котра передбачає низку етапів. 
Спочатку „будується” програма прогнос-
тичного дослідження з уточненням об’єкта, 
предмета, цілей, завдань, робочих гіпотез 
тощо. Потім будується вихідна (базова) мо-
дель найпростішого типу у вигляді сукуп-
ності мінімально необхідної кількості по-
казників, а також модель прогнозного фону 
у вигляді паралельної системи аналогічних 
показників за зовнішніми чинниками, які 
впливають на розвиток об’єкта досліджен-
ня (науково-технічними, демографічними, 
економічними, соціологічними тощо).

Наступна фаза являє собою пошуковий 
прогноз (екстраполяція у майбутнє по-
казників вихідної моделі із врахуванням 
даних прогнозного „фону” для виявлення 
перспективних проблем, що підлягають 
вирішенню засобами управління) і норма-
тивний прогноз (побудова „дерева цілей”, 
визначення альтернативних шляхів їх 
досягнення). Останній етап прогнозного 
дослідження передбачає верифікацію отри-
маних даних і вироблення рекомендацій (і 
прийняття на їх основі рішень).

Дослідження І.Бестужева-Лади (орієн-
товані не стільки на найближчу, скільки на 
довгострокову перспективу) стали одним із 
напрямків пошуків шляхів розвитку систе-
ми освіти. В цих дослідженнях обгрунто-
вувалась необхідність глибокого реформу-
вання вітчизняної школи на фоні тих соціо-
культурних проблем, з котрими „познайо-
миться” суспільство у XXI столітті. 

Аби уникнути обговорення радянських 
реалій (і не „перейматись” нав’язуваними 
згори ідеологемами), деякі дослідники ви-
мушені були відійти від власне соціологічно-
го трактування освіти і виховання молоді в 
бік психологізації проблематики. Яскравим 
прикладом є роботи І.Кона, котрий скон-
центрував увагу на внутрішніх механізмах 
людського „я” і на тому, як модифікуються 
процеси самосвідомості у порівняльно-істо-
ричній, віковій перспективі [17].

Цей поворот благотворно вплинув на 
його дослідження. В плані професіоналізму 
праці І.Кона суттєво виграли. В них також 
міститься значний моральний пафос – 
утвердження незалежності особистості, ав-
тономії її думок і дій. В абстрактній формі 
(на матеріалах інших культур і суспільних 
систем) в роботах автора обговорювались 
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проблеми особистої відповідальності осо-
бистості за її соціальний і моральний вибір. 
Публікації І.Кона ідейно стимулювали до 
продовження досліджень багатьох соціоло-
гів освіти і молоді, морально підтримували 
їх за умов цензури і необхідності боротись 
за кожне повідомлення фактуалізованих 
даних про соціальну (радянську) дійсність.

Подальші дослідження у галузі освіти 
були великою мірою детерміновані епохою 
так званої „перебудови”. Мова йде про по-
літичні й соціально-економічні реформи, 
що призвели до розпаду Радянського Союзу 
і повороту новоутворених пострадянських 
держав на шлях ліберально-демократично-
го розвитку. Ці процеси наклали свій від-
биток і на дослідження в галузі соціології 
освіти. Разом зі вторинною „реабілітацією” 
соціології і зняттям з неї цензурних обме-
жень з’явилась і можливість залучення в 
орбіту авторських досліджень нових фак-
тичних і статистичних матеріалів. Вини-
кли реальні перспективи для більш глибо-
ких теоретичних узагальнень в даній сфері 
і для практичного вирішення проблем, „ви-
зрілих” у системі освіти.

Аналізуючи розвиток соціології осві-
ти після 1985 року (початку перебудови), 
можна умовно виділити два напрями. Один 
із них пов’язаний з узагальненням досвіду 
попередніх соціологічних досліджень. Так, 
у 1985 році побачила світ книга Г.Чередни-
ченка і В.Шубкіна „Молодежь вступает в 
жизнь” [18], де в порівняльній перспективі 
розглядаються матеріали емпіричного до-
слідження „Двадцать лет спустя”, але вже 
без цензурних обмежень.

У середині 1980-х років здійснюється 
міжнародне дослідження під егідою ЮНЕС-
КО і Європейського центру досліджень в га-
лузі соціальних наук (Віденського центру) 
„Молодежь и новые технологии: ориента-
ции европейской молодежи в отношении 
работы и окружающей среды”. В рамках 
даного дослідження  вивчалось ставлення 
молодих людей до нових технологічних за-
собів, з якими вони стикаються в навчанні, 
на роботі і вдома. При цьому актуалізува-
лась увага на змінах у поглядах і поведінці, 
зумовлених проникненням нових техноло-
гій в життя підростаючого покоління [19].

Серед аналітичних досліджень (які уза-
гальнюють досвід емпіричних досліджень) 
з’являються нові роботи Ф.Філіппова. 
Зокрема, в монографії „От поколения к 

поколению: социальная подвижность” 
автор аналізує досвід проведених під його 
керівництвом лонгітюдних досліджень од-
них і тих же груп молоді протягом відносно 
тривалого періоду їх життєвого циклу [20]. 
Вивчались групи молоді у віці 15-30 років 
різних регіонів Радянського Союзу. Дослі-
дження були сфокусовані на ролі освіти у 
формуванні життєвих стратегій самовизна-
чення основних груп молоді. Фіксувалась 
яскраво виражена поетапність самовизна-
чення молоді. При цьому відзначалось, що 
кожен пройдений етап детермінує прохо-
дження наступних. Етапи самовизначення 
розрізнялись дослідженням за соціальни-
ми умовами, в котрі включається молодь 
по мірі свого дозрівання, і за „соціальним 
віком”, досягнутим у даному процесі. Лон-
гітюдна стратегія дозволила простежити 
процес самовизначення за зовнішніми (си-
туативними) і внутрішніми (психологічни-
ми) параметрами зміни даних етапів.

У другій половині 1980-х років прово-
дяться дослідження соціального обличчя 
учнівської молоді на базі Інституту молоді 
(колишньої Вищої комсомольської школи) 
під керівництвом Л.О.Коклягіної. Осо-
бливістю даних досліджень є акцент на 
регіональні проблеми. Вивчались процеси 
відтворення соціальних структур регіонів 
за рахунок включення у трудове життя ко-
горти учнівської молоді, яка складала зна-
чну частину молодого покоління.

В цей же час продовжуються досліджен-
ня окремих інституцій системи освіти, 
зокрема вищої школи. Метою цих дослі-
джень було визначення рівня і тенденцій 
розвитку професіональної спрямованості 
студентів вузів. Вивчались інформованість 
молодої людини про майбутню професію 
і місце роботи, емоційні оцінки з приводу 
отримуваної професії, мотивації, пов’язані 
з майбутнім працевлаштуванням, тощо. 
При цьому велике значення надавалось та-
кому побічному показнику, як навчально-
пізнавальна активність студентів. Мова йде 
про оцінку ступеня інтересу до навчання, 
рівень і регулярність самостійної роботи 
над навчальним матеріалом, оцінку нави-
чок навчального процесу, міру участі в на-
уково-дослідницькій роботі.

Низка серйозних дослідницьких проектів 
була зреалізована на початку 1990-х років в 
Україні. В першу чергу можна відзначити 
монографічні дослідження „Социальный об-
лик молодежи” [21] і „Молодежь Украины: 
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ожидания, ориентации, поведение” [22]. 
Значною віхою в дослідженні зазначеної 
проблематики стали докторська дисертація 
і передуюча їй монографія відомого харків-
ського соціолога Ю.О.Чернецького [23]. У 
2000 році побачила світ фундаментальна 
монографія О.І.Навроцького [24].

В міру розвитку соціології освіти її за-
вдання ускладнюються. До того ж, нині 
українська соціологія освіти знаходиться, 
образно кажучи, на „роздоріжжі”. Допо-
могти їй знайти свою „істинну роль” – це 
одна з найважливіших проблем, котрі сто-
ять перед вченими, що працюють у даній 
галузі знання. Це стосується як цілей, так 
і методів, як кількісного, так і якісного 
боку справи. При цьому слід враховувати, 
що кожний етап в розвитку суспільства по-
требує специфічного розподілу населення 
за рівнем освіти. Разом з тим, найсуттєвіше 
тут не в кількісних пропорціях. Інститу-
ція освіти сама по собі „розщеплюється” 
на функцію відкриту (завдання засвоєння 
знань, навичок, елементів соціалізації) і 
функцію латентну („наділення” людини 
певним статусом, відтворення соціальної 
нерівності). Саме друга функція є, перш за 
все, сферою докладання зусиль спеціаліс-
тів-соціологів.

За сучасних умов, особливо в країні, яка 
переживає гостру економічну і політичну 
кризу, різко зростають непередбачуваність 
рішень і поведінки різних соціальних груп і 
організацій. Це також ставить нові завдання 
перед суспільствознавцями, оскільки не мож-
на вивчати таке суспільство за допомогою 
доктрин, породжених віком Просвіти. Новий 
стан соціуму вимагає і нових підходів.

У зв’язку з цим все більше відчувається 
потреба у використанні сегментів тих кон-
цепцій і теорій, в котрих здійснювались 
спроби вивчення таких складних феноме-
нів. У свою чергу, це вимагає пошуку нових 
теоретичних і методичних підходів. Якщо 
соціологія (у  тому числі така її гілка, як 
соціологія освіти) відроджувалась у СРСР 

як галузь знання, що широко використовує 
статистичні й математичні методи, то в не-
далекому майбутньому їй належить значно 
розширити застосування якісних методів. 
Без цього важко зрозуміти роль освіти у 
соціокультурному відтворенні, зокрема, в 
розвитку економіки, її впливу на соціальну 
структуру, демографічні процеси.

Суспільство, котре у своєму розвитку 
прагне орієнтуватись на ліберальні моделі, 
неминуче стикається як з їх позитивними, 
так і негативними наслідками і повинно 
майже заново вивчати і оцінювати виника-
ючі конфлікти і нові соціальні механізми. 
Селекція, котру неминуче змушені вивчати 
соціологи, у такому суспільстві функціонує 
за допомогою тонкого, замаскованого і тим 
не менш чіткого працюючого механізму. 
Останній включає в себе велике різноманіт-
тя каналів підготовки учнів, формальну і 
неформальну ієрархію типів шкіл, відкриті 
й латентні ціннісні орієнтації різних освіт-
ніх організацій, специфічні критерії оцін-
ки успішності, „суддів-педагогів”, котрі 
приймають відповідні „правила гри”. Без 
дослідження цих механізмів важко дати 
обґрунтовану оцінку тієї чи іншої моделі 
освіти.

Нарешті, слід зазначити: якщо орієн-
туватись лише на економічні показники 
темпів росту національного доходу, рента-
бельності, конкурентоздатності тощо (тобто 
розглядати систему освіти як додаток ви-
робництва), то ми отримаємо зовсім далеку 
від демократичних традицій структуру. У 
такому випадку в суспільстві буде готува-
тись вузька група еліти – спеціалістів ви-
сокої кваліфікації, котрі потім отримують 
доступ до важелів влади в економіці і полі-
тиці. Стосовно ж освіти широких верств на-
селення, то вона буде „консервуватись” на 
досить низькому рівні. В якості “додатку” 
до цього прошарки трудящих отримають 
ерзац-культуру, так звану масову культу-
ру. Тому своєчасне вивчення цих тенденцій 
– важлива мета, що стоїть перед дослідни-
ками в галузі соціології освіти.
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Зростаюча динамічність соціальних про-
цесів змушує організацію усвідомлювати 
свою суспільну місію і швидко реагувати на 
зовнішні фактори. Але на сучасному етапі 
розвитку нашої країни чимало організацій 
мають труднощі у своєму функціонуванні 
згідно з визначеними цілями, тому що не 
можуть провести необхідні зміни у взаємо-
відносинах із зовнішнім середовищем, а в 
існуючому вигляді ці відносини вже не від-
повідають вимогам часу. Організації функці-
онують і розвиваються під жорстким тиском 
суспільних вимог, недотримання яких часто 
призводить до втрати їх позитивного іміджу 
і, як наслідок, ефективності. З урахуванням 
цього урізноманітнюються моделі поведінки 
організацій, котрі змушені відмовитися від 
спрощеного погляду на громадськість, нама-
гаються її ідентифікувати, встановити з нею 
діалог, зокрема, за допомогою технологій 
комунікативного менеджменту. Виділення 
комунікативного менеджменту відбулося 
під впливом організаційного становлення 
так званих паблик рілейшнз і є новим полем 
для соціологічного вивчення.

Від О.Богданова, який розвивав ідею за-
гальної організаційної науки, і до сучасних 
спроб утворити таку науку в межах нео-

інституціоналізму [1, с. 189], вчені не визна-
чилися в тому, як на динаміці організацій 
позначається стан і тип соціальних комуні-
кацій. Еволюцію комунікативних процесів, 
пов’язаних з життєдіяльністю організації, 
на нашу думку, можна простежити, спира-
ючись на дві концепції організаційного роз-
витку – концепцію організації як відкритої 
системи і ресурсну теорію організації. Як 
відкрита система організація має такі риси: 
ресурсна база, яка поповнюється із зовніш-
нього середовища; інтеграція і зв’язок ком-
понентів системи завдяки придбанню ресур-
сів, технологія використання та поповнення 
ресурсів. Комунікативний ресурс зазвичай 
визнається як елемент соціального ресурсу, 
що дозволяє припустити наступне: комуні-
кативний ресурс організації має загальні 
властивості соціального ресурсу (тобто є 
таким, який накопичується, відновлюється 
тощо). Водночас комунікативний ресурс ор-
ганізації залежить від притаманних тільки 
їй рис і здатен еволюціонувати разом з нею. 
За ресурсною теорією організація має цілий 
комплект ресурсів, що розглядається як 
один із ключових її компонентів (поряд із 
цільовою спрямованістю, структурованістю, 
ієрархією, нормативною системою тощо). 
Сучасною тенденцією організаційного роз-
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У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми, пов’язані з 
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витку стає розширення меж ресурсного 
обміну і одночасне підвищення ролі страте-
гічних активів, тобто ресурсів, які забезпе-
чують організації конкурентні переваги. 

Ефективне використання комунікативно-
го ресурсу організації – завдання комуніка-
тивного менеджменту, який розглядається 
як новий напрямок в теорії та практиці су-
часного менеджменту, що сформувався в 90-
ті роки ХХ ст. і став, на думку дослідників, 
визначним фактором конкурентної перева-
ги. На зміну інформаційному менеджменту в 
сучасних організаціях прийшов менеджмент 
комунікативний як найбільш адекватний 
сучасним організаційним формам. В свою 
чергу комунікативний менеджмент стає 
глобальним за своєю сутністю, а також оці-
нюється як найбільш складний у плані стра-
тегічного планування та реалізації, він є і 
найбільш витратний. Появу багаторівневого 
комунікативного менеджменту пов’язують 
з такими основними причинами: по-перше, 
загострення конкуренції серед організацій-
них структур за ресурси і споживача своїх 
товарів (послуг), що в умовах глобалізації 
потребує інтеграції із зовнішнім світом (ви-
хід на зовнішні ринки); по-друге, своєчасний 
доступ до різних засобів інформації став віді-
гравати ключову роль при розподілі ресурсів 
і формуванні іміджу організацій. При цьому 
організаційна стратегія вже не зводиться ви-
ключно до планування лише маркетингових 
комунікацій [2, с. 767-768], а бере до уваги 
формування і представлення місії широкій 
громадськості, яка зацікавлена в тій чи тій 
організації і зацікавленість в якій так само 
має організація.

Стан організації як соціальної системи, по-
при інші чинники, визначає проникливість її 
меж. Монополія на соціальну функцію при-
таманна, як правило, закритим організаці-
ям, котрі можуть здійснювати її, керуючись 
переважно своїми потребами і виходячи із 
свого бачення потреб соціального оточення. 
При цьому обмеженою, як правило, буває 
здатність соціального оточення впливати на 
організаційний розвиток і навіть на ті ор-
ганізаційні рішення, які суттєво зачіпають 
важливі суспільні інтереси. Відкритість ор-
ганізації дозволяє видозмінювати її соціаль-
ну функцію згідно з мінливими суспільними 
умовами. Демократичність, відкритість, 
толерантність – ці риси стають все більш при-
таманними сучасним організаціям, але слі-
дування ним в реальній практиці управління 
вимагає трансформації усієї їх діяльності, у 
т. ч. за її межами, тобто організації повинні 

бути готові прийняти нові форми соціального 
контролю, щоб їх функціонування та розви-
ток одержали новий сенс і зміст. Відомо, що 
для збереження закритості організацій впро-
довж тривалого часу вироблялися відповідні 
соціальні механізми, які сприяли формуван-
ню певної організаційної культури і забезпе-
чували цілісність організації як соціального 
організму. Але, коли орієнтація на закри-
тість почала суперечити стратегії суспільно-
го розвитку і негативно позначатися на ефек-
тивності роботи організацій, виявилося, що 
останні не готові до функціонування в нових 
умовах, для цього їм бракує соціальних ме-
ханізмів взаємодій, притаманних відкритим 
соціальним системам, для яких комунікації з 
громадськістю є природними і звичними.

Мета статті – визначити специфіку ко-
мунікативного ресурсу на прикладі діяль-
ності соціальних служб з метою оптимізації 
його використання. 

Комунікація організації з громадськістю 
здійснюється у двох основних напрямках: 
вивчення і впливу [3, c. 74]. Вивчення гро-
мадськості передбачає насамперед розгляд 
її характеристик, а вплив включає певні 
дії, пов’язані з активними комунікаціями 
з іншими організаціями, об’єктами, струк-
турами, групами, особистостями. В обох ви-
падках постає необхідність структурування 
громадськості, розмежування останньої з 
покупцями (споживачами) і цільовою ау-
диторією, вилучення різноманітних груп, 
що складають латентну та активну, зовніш-
ню та внутрішню громадськість. Громад-
ськість складає соціальний фокус паблик 
рілейшнз, адже з допомогою PR-діяльності 
досягається взаєморозуміння між організа-
цією і громадськістю, організація соціаль-
но інтегрується з урахуванням специфіки 
вимог соціуму. Однак при цьому виникає 
потреба у вимірюванні міри активності 
соціального середовища, яка і визначає 
ефективність політики організації по від-
ношенню до соціального оточення. 

Розуміння зовнішнього соціального ото-
чення організації поглиблюється і розширю-
ється. Виявляє свою однобокість бачення цьо-
го оточення тільки з позиції різноманітних 
чітко визначених клієнтів, адже функції і роз-
виток сучасних організацій передбачають пе-
рехрещування, взаємне резонування різнома-
нітних тенденцій розвитку, серед яких жодна 
не може претендувати на виключне значення, 
що дозволяло б без шкоди абстрагуватися від 
інших. Заслуговує, на наш погляд, на увагу 
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організаційно-екологічний підхід, згідно з 
яким складна будова сучасних організацій 
робить неможливим розглядати їх відносини 
з зовнішнім середовищем як з чимось єдиним 
для усіх елементів організації. Як наслідок, 
зовнішнє оточення починає трактуватися як 
складне, змінливе, гетерогенне, складове, 
як таке, що постає для кожного підрозділу і 
кожної популяції у своєму специфічному об-
разі (наприклад, фрагментом зовнішнього се-
редовища для інженерних служб виступають 
техніка і технологія, для служб персоналу 
– ринок робочої сили, для служб маркетингу 
– ринок взагалі) [4, c. 105]. Структурована 
громадськість стає тією соціальною спільно-
тою, яка визначає соціальну ефективність 
конкретної організації чи її складової. Гро-
мадськість обумовлює і такі важливі момен-
ти, як соціальна ефективність організації; 
влада і свобода дій у соціальному середовищі 
в самій організації та за її межами; імідж ор-
ганізації. Адекватність діяльності організації 
соціальному замовленню середовища, в яко-
му вона знаходиться, значною мірою впливає 
на її життєздатність. Визначенню характеру 
цього середовища може сприяти структуру-
вання громадськості як його носія. Громад-
ськість відіграє складну роль у формуванні, 
функціонуванні та руйнації організацій як 
складова їх зовнішнього середовища, вона 
структурується по відношенню до конкретної 
організації і одночасно є сукупністю різнома-
нітних соціальних груп, що має враховувати-
ся керівництвом організації.

Процеси виникнення та руйнації різно-
манітних організаційних структур в су-
часному українському суспільстві стають 
об’єктом уваги не тільки науковців і прак-
тиків, але й громадськості, яка у відношен-
ні до конкретної організації (її типу) вихо-
дить з уявлень про її суспільне призначення 
та його виконання. Можливі такі варіанти 
відношення організації з громадськістю: а) 
використання різноманітних можливостей 
з метою заручитися підтримкою з її боку; 
б) прагнення захиститися від її впливу на 
організаційний розвиток, від її втручання у 
справи організації; в) ігнорування громад-
ськості. Структурування громадськості як 
необхідний етап діагностики організації, на 
наш погляд, переслідує такі задачі. По-пер-
ше, отримується можливість характеризу-
вати організацію як соціальний феномен, її 
соціальну адаптованість, інтегрованість та 
системи соціального контролю. По-друге, 
досягається систематизація зовнішнього 
оточення організації, що дозволяє її керів-
ництву зосередитися на особливостях кож-

ної з груп громадськості, на потенційних 
або реальних розбіжностях, які існують у 
відкритому або латентному вигляді між ор-
ганізацією та конкретними групами її гро-
мадськості. По-третє, формуються засади 
для типізації проблем різних організацій 
у взаємовідносинах з громадськістю з огля-
ду на їх специфіку з метою удосконалення 
управлінських стратегій, спрямованих на 
підвищення іміджу організації.

На наш погляд, при розробці управлін-
ських стратегій, спрямованих на опти-
мізацію використання комунікативного 
ресурсу в царині відносин з громадськістю, 
доцільно враховувати насамперед такі мо-
менти:

1) В сучасних організаціях ефективною є 
комунікація, функції якої не обмежуються 
інформуванням і просвітою, а сприяють 
встановленню зворотного зв’язку з групами 
громадськості.  

2) Опір змінам у відносинах з громад-
ськістю зростає із збільшенням ступеня 
бюрократизації і замкнутості організації. 
Замкнутість організації визначають такі 
параметри, як чітко визначена ієрархія; 
стабільність, тривалість та незмінність 
існування; панування в діяльності репро-
дуктивного над продуктивним; обмежений 
і контрольований доступ до інформації, 
у т. ч. про зовнішнє середовище.

3) Громадськість соціальна за своєю 
природою, вона формує суспільство і його 
структури. Різні групи громадськості ор-
ганізації можуть мати різне уявлення про 
її імідж. Чим більше співпадають уявлення 
про організацію її зовнішньої та внутріш-
ньої громадськості, тим сприятливішим є 
для організації її зовнішнє оточення, пред-
ставлене різними групами громадськості.

4) Існує пряма залежність між відкри-
тою комунікацією і позитивним іміджем 
організації в очах громадськості. Чим ак-
тивніше громадськість, тим більш соціаль-
но підконтрольною стає діяльність органі-
зації, що вимагає підвищення її соціальної 
відповідальності.

5) Конфліктність між організацією та її 
громадськістю спричиняє низка чинників, 
серед яких недостатня поінформованість 
сторін; відсутність дієвого соціального діа-
логу між ними; неадекватність управлін-
ських стратегій тощо. 



Лариса Хижняк (Харків)
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Сучасні організаційні практики демон-
струють відкритість до взаємодії із громад-
ськістю. Насамперед це стосується діяльнос-
ті соціальних служб, комунікативний ресурс 
яких збільшується при наявності усталених 
взаємовідносин з основними носіями зовніш-
нього середовища. Основна мета діяльності 
соціальних служб – проведення соціальної 
роботи через надання соціальних послуг клі-
єнтам, які потребують соціального захисту. 

Удосконаленню соціальної роботи може 
сприяти як подальша організаційна пере-
будова, спеціалізація різних (в першу чергу 
державних) соціальних служб по наданню 
допомоги конкретним групам населення, так 
і координована соціальна робота з неурядови-
ми організаціями, зокрема, волонтерськими. 
Взаємодія державних соціальних служб із 
волонтерами нами розглядається як комуні-
кативний ресурс, який може суттєво опти-
мізувати ефективність надання соціальної 
допомоги різним групам клієнтів. Особливо 
це стосується взаємодії соціальних служб і ор-
ганізованих форм волонтерської діяльності, 
якою волонтери займаються за покликанням 
під час дозвілля. Волонтерство як серйозне до-
звілля відрізняється від випадкового, стихій-
ного дозвілля тим, що задіяні в ньому особи 
здатні набувати спеціальні навички, прохо-
дити навчання, робити кар’єру поза основної 
роботи. В останні роки з’явився навіть термін 
“кар’єрне волонтерство”. При цьому кар’єрні 
волонтери, як правило, надають різні послуги 
в межах таких основних типів організацій: 1) 
догляд за особами будь-якого віку; 2) освітні 
послуги (обслуговування в межах формальної 
шкільної системи або поза нею); 3) соціальне 
забезпечення (охорона дитинства, сімейне 
консультування, корекція поведінки); 4) по-
слуги в сфері дозвілля (надаються спортивни-
ми і неспортивними асоціаціями); 5) служба 
в релігійних організаціях; 6) участь у гро-
мадських, суспільних акціях (робота у проф-
спілках, захисті інтересів тощо); 7) участь у 
політичних акціях [5, с. 67 ]. 

Наразі в Україні волонтерство як соціаль-
ний рух отримало визнання на законодавчо-
му рівні [6], а також стало об’єктом уваги на-
уковців і практиків, які в основному зосеред-
или увагу на технологічних аспектах волон-
терської роботи [7-11]. Однак комунікативні 
аспекти взаємодії державних соціальних 
служб і волонтерських організацій вивчені, 
на наш погляд, недостатньо. 

Звернемося до результатів експертного 
опитування «Волонтерський рух Харків-

щини: проблеми та перспективи», яке було 
проведено за участю автора співробітниками 
кафедри соціальної та гуманітарної політики 
Харківського регіонального інституту дер-
жавного управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України серед учасників I з’їзду волонтерів 
Харківщини в червні 2005 року. В якості 
експертів виступили представники недер-
жавних організацій, які займаються волон-
терською діяльністю (опитана 51 особа). 
Соціально-демографічна характеристика 
експертів виглядає наступним чином. Розпо-
діл експертів за статтю: жінок – 86%, чолові-
ків – 14%; за віком: до 18 років – 2%, 18-29 
років – 22%, 30-39 років – 22%, 40-49 років 
– 32%, 50-59 років – 18%, 60 років і старше 
– 4%; за освітою: середню освіту мають 4% 
опитаних, середню спеціальну – 14%, вищу і 
незакінчену вищу – 82%; за досвідом волон-
терської діяльності: до 1 року – 14%, 2 роки 
– 29%, 3 роки – 6%, 4 роки – 20%, 5 років 
– 7%, 6-9 років – 10%, 10 років і більше – 
14%. Професійний склад експертів: вчителі, 
інженери, юристи, менеджери-економісти, 
психологи, медичні працівники, соціальні 
працівники. Таким чином, серед наших екс-
пертів – активних учасників волонтерського 
руху Харківщини переважають жінки, во-
лонтери строкаті за своєю професією, вони 
є високоосвіченими людьми. Волонтерський 
рух на Харківщині не тільки має свою істо-
рію (понад 14% експертів є волонтерами 10 
років і більше), але й відповідну соціальну 
базу, про що свідчить поповнення цього руху 
новими членами (14% експертів активними 
волонтерами є лише один рік) [12, c. 79-89].  

Волонтерський рух Харківщини наразі пе-
реживає піднесення. Серед позитивних змін 
найчастіше експерти вказували на збільшен-
ня фінансування соціальних проектів; роз-
ширення мережі соціальних служб, центрів, 
які займаються наданням соціальних послуг; 
активізацію зв’язків з науковцями, допомогу 
з їх боку; поповнення рядів волонтерів, збіль-
шення кількості людей, що задіяні в наданні 
соціальних послуг населенню; розширення 
переліку соціальних послуг населенню, які 
надаються недержавними організаціями. 

Близько 80% експертів засвідчили, що 
їх волонтерські організації мають намір 
розширити перелік соціальних послуг для 
населення. Тому вони пропонують посили-
ти координацію діяльності волонтерських 
організацій, у тому числі завдяки створен-
ню в регіоні інформаційно-аналітичного 
центру з проблем волонтерського руху.
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Слабким місцем волонтерського руху, на 
думку експертів, є навчання волонтерів. Во-
лонтери відчувають брак знань з юридичних 
питань, вони не мають достатніх навичок і 
умінь розробки соціальних проектів, хотіли 
б підвищити свою обізнаність з економічних 
питань. Для волонтерів важливим є також 
володіння діловою українською мовою, що 
стає слушним при спілкуванні з представни-
ками органів державної влади та управлін-
ня. Участь недержавних інституцій у між-
народних проектах з надання соціальних 
послуг населенню, залучення грантів як 
джерела фінансування соціальних програм 
актуалізує знання волонтерами іноземних 
мов. Тому невипадково майже кожен чет-
вертий експерт вказав, що відчуває потребу 
у кращому володінні іноземними мовами. 
Саме з цих тем доцільно проводити навчання 
волонтерів. Експерти віддають перевагу та-
ким формам підготовки волонтерів, як обмін 
досвідом роботи на конференціях, семіна-
рах; короткочасна спеціальна підготовка за 
окремими напрямками роботи; стажування 
в провідних соціальних службах, центрах. 
Експерти висловилися за доцільність ство-
рення навіть Школи волонтерів. Віддається 
перевага активним методам навчання волон-
терів, таким, як ділові ігри, тренінги. В той 
же час залишається попит і на традиційні 
методи навчання – лекції та семінари, але 
потреба в них значно менша, ніж в тих ме-
тодах, які дозволяють виробляти практичні 
навички роботи з цільовими групами насе-
лення, навички спілкування з представни-
ками державної влади та управління. 

Соціальна база волонтерського руху 
Харківщини досить широка і має перспек-
тиви для відтворення. Її складають високо 
освічені представники різних вікових і про-
фесійних груп, які активно залучаються до 
надання соціальних послуг населенню через 
мережу недержавних установ. Представни-
ки недержавних організацій займаються 
волонтерством переважно за покликанням, 
ними рухає соціальна відповідальність за 
знедолених і можливість самореалізації в 
діяльності по наданню соціальних послуг. У 
нашому суспільстві за останні роки збільши-
лася кількість фахівців з соціальної роботи 
(соціальних працівників, соціальних педаго-
гів, психологів, соціологів), що позитивно по-
значається на наданні населенню соціальних 
послуг. Кожен третій опитаний вважає, що 
заняття волонтерською діяльністю передба-
чено саме набутою соціально-гуманітарною 
освітою. Кожен четвертий експерт змушений 
включитися у волонтерський рух за сімейни-
ми обставинами, бо має рідних чи близьких, 

котрі потребують соціальної підтримки. Ак-
тивно формується референтне коло тих, хто 
займається волонтерською діяльністю і про-
пагує її серед своїх друзів, знайомих (кожен 
сьомий став волонтером за прикладом друзів, 
на їх запрошення). Разом з тим, як свідчать 
матеріали опитування, волонтерство все ще 
не є престижним видом діяльності (тільки 
кожен десятий експерт звернувся до цієї ро-
боти з мотиву її престижності). А майже тре-
тина експертів відмітили в якості труднощів 
своєї волонтерської діяльності “негативне 
ставлення суспільства до проблем соціально 
вразливих верств населення”. Думається, 
нагальною є необхідність координації робо-
ти державних соціальних служб і волонтер-
ських організацій, а також інформування 
громадськості щодо проблем людей з особли-
вими потребами, популяризація волонтер-
ських заходів серед пересічних громадян. 

Європейська соціальна хартія, прийнята 
в 1996 р. і ратифікована в Україні в 2006 
р., закріплює право громадян на соціальний 
захист, закликає уряди країн до прийняття 
заходів по забезпеченню громадян інфор-
мацією про соціальні послуги і програми, 
якими вони можуть скористатися [13]. Од-
нак відсутність у нашій державі належних 
PR-технологій в інформаційному супроводі 
надання соціальних послуг стримує ефек-
тивність здійснення соціальної політики. 
Сама ідея такого супроводу потребує тео-
ретико-методологічного обґрунтування, а 
також соціально-економічного, правового та 
організаційного забезпечення. Подоланню 
обмеженості комунікативного ресурсу дер-
жавних соціальних служб, де переважають 
формалізовані комунікації, встановлені за 
бюрократичними правилами, можуть спри-
яти їх зв’язки з громадськістю. При цьому 
шляхи оптимізації використання комуніка-
тивного ресурсу соціальних служб пов’язані, 
на наш погляд, з переходом до їх активної 
PR-діяльності з метою ідентифікації як клі-
єнтів (соціально вразливих груп), так і парт-
нерів (наприклад, волонтерських та інших 
недержавних організацій), їх інформування 
та залучення до відповідних програм. 

У PR-супроводі надання соціальних по-
слуг різним групам громадян, при розробці 
цілей і засобів PR-кампаній соціальних 
програм доцільно, на наш погляд, врахову-
вати такі моменти: 

• PR-акції мають проходити за двома 
основними напрямками: а) сприяти активі-
зації адаптаційних можливостей соціально 
вразливих груп (осіб) і б) інформувати про 
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можливості і способи отримання ними соці-
альної допомоги, яка наразі стає диверсифі-
кованою, адже її надають як державні, так 
і недержавні соціальні служби (зокрема, 
волонтерські організації). 

• PR-акції мають враховувати осо-
бливості ідентифікації та сегментації спо-
живачів соціальних послуг, розроблятися з 
урахуванням неоднорідності груп клієнтів, 
у яких можуть фіксуватися різні запити 
(потреби) в залежності від віку, статі, рівня 
освіти, місця проживання, рівня доходів, 
трудового і соціального досвіду, минулого 
і сучасного соціального статусу, переваг у 
культурних практиках та ін. 

Наразі зростає кількість державних орга-
нізацій, які надають соціальні послуги, відмі-
чається перехід їх до реалізації спеціальних 
соціальних проектів, як правило, адресних і 
розрахованих на короткостроковий термін. 
Тому таким організаціям доцільно самим 
оптимізувати свій комунікаційний ресурс, 
займатися PR-діяльністю (стратегічним і ці-
льовим плануванням, розробкою й реалізаці-
єю PR-програм). В такому разі PR-спеціаліст 
зі знанням соціологічних методик роботи з 
окремими групами громадськості стає осо-
бливо затребуваним в соціальних службах.

Висновки

Якщо прийнято рішення про здійснення 
змін у взаємодії організації із зовнішнім серед-

овищем, необхідно досить чітко уявляти існу-
ючі групи громадськості, з якими пов’язана її 
діяльність, а також проблеми, котрі можуть 
виникнути в результаті проведення цих змін. 
У нашому суспільстві внаслідок його кризово-
го стану громадськість як носій зовнішнього 
середовища організацій недостатньо струк-
турована, що спричиняє численні проблеми 
в розвитку останніх, адже їх керівництво не 
завжди керується чітко визначеними групами 
громадськості, для кожної з яких до того ж 
потрібні особливі управлінські підходи. Хоч 
науковцями і практиками всього вже вио-
кремлюється близько 150 різноманітних груп 
громадськості [14, c. 68], потреба в подальшо-
му структуруванні цього носія зовнішнього се-
редовища різноманітних організацій, зокрема 
соціальних служб, залишається актуальною, 
зважаючи на широке застосування ситуацій-
ного і системного управління. 

Вибору стратегії управління має переду-
вати виділення груп громадськості, які по-
трапляють в поле діяльності конкретної ор-
ганізації, а також оптимізація використання 
комунікативного ресурсу, зокрема збільшен-
ня витрат на паблик рілейшнз і підготовку 
відповідних фахівців з PR-діяльності. 
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У Донецькому регіоні соціологія почала 
розвиватися насамперед як прикладна нау-
ка, що обумовлювалося потребами стрімкого 
розвитку однієї з найбільших промислових 
областей країни. Це знайшло своє відобра-
ження у факті створення в середині 60-х рр. 
ХХ ст. в Інституті економіки промисловості 
АН УРСР відділу соціального планування, 
який очолив професор В.Скогорєв. Голо-
вними завданнями відділу стала розробка 
планів соціального розвитку підприємств 
та організацій Донецької області. У межах 
реалізації цих планів у 1968 р. створюється 
соціологічна служба на шахті «Трудовська» 
в/о «Донецьквугілля», яка розробила пер-
ший у регіоні план соціального розвитку 
шахти (керівник − Л.Шахророст). Подібна 
служба створюється і в провідній науково-
дослідній установі − ДонУГІ, перед якою 
постало питання надання теоретичної та 
практичної допомоги соціологам на підпри-
ємствах (керівник − В.Моложавий). 

У 1968 р. було створено Донецьке обласне 
відділення Соціологічної асоціації України. За 
період існування його у різні роки очолювали 
В.Скогорєв, В.Фінагін, В.Христиановський, 
В.Моложавий, Є.Ко пать ко, В.Бурега. Ство рен-
 ня осередку соціо логічної асоціації у регіоні 
сприяло виникненню соціологічних центрів 
і служб у містах Донецьку (ДонДУ, ДонУГІ, 
ІЕП АН УРСР, в/о «Точмаш», в/о «Донець-
квугілля»), Макіївці (МЗ ім. Кірова, в/о 
«Макії ввугілля», МакНДІ), Маріуполі (МК 
ім. Ілліча, з-д «Азовмаш» та МЗ «Азов-
сталь»), Краматорську (НКМЗ), Слов’янсь ку 
(Слов’янський педагогічний інститут), Горлів-

ці (МЗ ім. Кірова, в/о «Артемвугілля») та ін.

Найбільш вагомий внесок у розвиток 
регіональної соціології на начальному етапі 
зробили фахівці Інституту економіки про-
мисловості НАН України, у якому соціоло-
гічні дослідження теоретичного й приклад-
ного характеру почали проводитися вже з 
початку 70-х рр. під керівництвом академі-
ків О.Алимова та М.Чумаченка. У підготов-
ці планів соціально-економічного розвитку 
міст, із використанням даних соціологічних 
досліджень, брали участь відомі українські 
вчені – В.Скогорєв, В.Фінагін, Л.Червова, 
О.Новикова. Ці дослідження були спрямо-
вані, насамперед, на розробку теоретичних 
підходів і практичних рекомендацій, що 
стосуються формування концепції соціаль-
ної політики України, вирішення соціаль-
них проблем промислового виробництва. 

Вугільна промисловість і соціальні про-
блеми шахтарів завжди знаходилися в 
центрі наукової уваги фахівців ІЕП НАНУ. 
В 1992 р. було підготовлено та проведено 
соціологічне дослідження з проблем соці-
альної захищеності працівників вугільної 
промисловості. Результати проведеного 
дослідження були покладені в основу про-
ектів Галузевої тарифної угоди, Положен-
ня про підвищення престижу шахтарської 
праці, Гірничого закону України.

В 1993 р. на замовлення Донецької облас-
ної ради профспілки працівників машинобу-
дування було проведено соціологічне дослі-
дження з оцінки соціально-трудових проблем 

Донецьке відділення САУ

Валерій Бурега, Олег Мазурик (Донецьк)

Історія розвитку і сучасний стан соціології 
в Донецькому регіоні

Охарактеризовано історію розвитку та сучасний стан соціологічної науки, осві-
ти та професійної діяльності в Донецькому регіоні.

Охарактеризованы история развития и современное состояние социологичес-
кой науки, образования и профессиональной деятельности в Донецком регионе.

History of development and contemporary state of sociological science, education 
and professional activities in the Donetsk Region are characterized.
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робочих та інженерно-технічних працівників 
на підприємствах машинобудівної галузі До-
нецької області. Результати аналізу були вра-
ховані при прийнятті Закону України «Про 
колективні договори й угоди». В 1994 р. за за-
вданням Комісії із соціальної політики і праці 
Верховної Ради України здійснено комплекс 
соціологічних досліджень для розробки про-
екту Концепції соціальної політики України. 

Напрацьована методологічна база, ста-
тистична й соціологічна інформація дозво-
лили спеціалістам ІЕП НАНУ визначити те-
оретичні та практичні проблеми соціально-
го розвитку України, обґрунтувати шляхи 
їх вирішення на державному, галузевому, 
регіональному рівнях. Результати науко-
вих пошуків знайшли узагальнення в моно-
графіях «Соціальна безпека: організаційно-
економічні проблеми і шляхи вирішення» 
(О.Новикова), «Економічна безпека: кон-
цептуальне визначення та механізм забез-
печення» (О.Новикова і Р.Покотиленко), 
«Стратегія розвитку трудового потенціалу 
України» (Л.Шаульська).

Розвиток соціології у Донецькому регіоні 
проходив за дієвої підтримки провідних на-
уковців Інституту соціології НАН України 
(м. Київ). В 2006 р. у результаті плідного 
наукового співробітництва двох інститу-
тів Національної академії наук України за 
сприяння й участі академіка НАН Украї-
ни В.Ворони, доктора соціологічних наук 
В.Пилипенка та ін. підготовлено колектив-
ну монографію «Донецький регіон у дзерка-
лі економічної соціології». У теперішній час 
пріоритетними напрямками соціологічних 
досліджень, які проводяться співробітника-
ми ІЕП НАНУ під керівництвом академіка 
НАН України О.Амоші, є проблеми держав-
ного, регіонального, галузевого управління 
соціальним розвитком тощо. 

Актуалізація проблем управління як на 
регіональному, так і на національному рівнях 
стала одним з мотивів підготовки докторсько-
го дисертаційного теоретичного дослідження 
«Соціально-адекватний менеджмент: концеп-
туалізація моделі», за результатами якого ви-
дано монографії «Соціально-адекватний ме-
неджмент» (2001 р.) та «Соціально-адекватне 
управління» (2005 р.). Автор цих досліджень 
− доктор соціо логічних наук В.Бурега. 

Регіональна система 
соціологічної освіти

Підготовка соціологів у Донецькому 
регіоні обумовлена зростанням потреб у 

фахівцях, що володіють фундаментальни-
ми законами розвитку суспільства, вміють 
практично досліджувати його сучасні про-
блеми, розробляти конкретні рекомендації 
щодо розв’язання соціальних протиріч і 
конфліктів. Сьогодні підготовка фахівців 
у цій галузі у ВНЗ регіону тільки почи-
нається, за останні роки виникло багато 
структур, організацій, що мають потребу 
в таких фахівцях. Це насамперед центри 
з вивчення громадської думки, центри со-
ціального прогнозування, різноманітні 
фонди, служби зайнятості населення, від-
діли соціального захисту різних категорій 
населення, соціально-економічні відділи 
і відділи внутрішньої політики місцевих 
органів самоврядування і т. д.

Основними елементами регіональної 
системи соціологічної освіти є Донецький 
державний університет управління та Ма-
кіївський економіко-гуманітарний інсти-
тут, які випускають фахівців-соціологів. В 
рамках отримання додаткових професій на 
факультеті суміжних (додаткових) профе-
сій Донецького національного університету 
з 1987 р. понад 100 студентів та близько 50 
фахівців з вищою освітою одержали додат-
кову кваліфікацію практичного соціолога. 
У 2007 р. отримав ліцензію на підготовку 
соціологів і Донецький національний по-
літехнічний університет. Близькою за на-
прямком підготовки соціологів є діяльність 
Державного університету інформатики і 
штучного інтелекту та Донецького інсти-
туту психології та підприємництва, які 
здійснюють підготовку соціальних праців-
ників. Коротко розповімо про основні на-
уково-педагогічні колективи, які здійсню-
ють підготовку соціологів. 

Кафедра соціології управління Доне-
цького державного університету управлін-
ня (завідувач кафедри – доктор соціоло-
гічних наук, професор В.Бурега), створена 
на базі кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін у 2004 р., здійснює підготовку 
студентів за спеціальністю «Соціологія» 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр», «спеціаліст» та «магістр». Сьогодні 
на кафедрі працює найпотужніший у регі-
оні соціологічний викладацький колектив, 
у складі якого 7 докторів та 17 кандидатів 
наук; здійснюється підготовка аспірантів 
за двома спеціальностями, в тому числі 
«Соціологія»; щороку відбувається за-
хист 1-2 кандидатських дисертацій, а за 
останні чотири роки захищено 4 доктор-
ські дисертації. Викладачі кафедри про-
ходили стажування та переймали світо-
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вий досвід щодо викладання соціології в 
університетах міст Барселона (Іспанія), 
Штутгарт (ФРН), Ланкастер (Велика Бри-
танія), Опава (Чехія), Варшава (Польща), 
Москва (Росія). Кафедра має договори про 
співпрацю з Національним інститутом 
стратегічних досліджень (Донецька філія), 
Українським інститутом соціальних дослі-
джень ім. О.Яременка, Харківським наці-
ональним університетом ім. В.Н.Каразіна, 
Московським державним університетом 
ім. М.В.Ломоносова та багатьма іншими 
навчальними та науково-дослідними струк-
турами України та Росії. Починаючи з 1998 
р., проводяться щорічні міжнародні конфе-
ренції з питань соціального та державного 
управління, яке є провідним науковим 
напрямком діяльності кафедри. Цілеспря-
мована і плідна праця в цьому напрямку 
привела до реєстрації у 2009 р. Збірника 
наукових праць Донецького державного 
університету управління «Сучасні суспіль-
ні проблеми у вимірі соціології управлін-
ня» як фахового з соціології.

Викладачі та студенти кафедри неодно-
разово брали участь у міжнародних та наці-
ональних соціологічних проектах, зокрема: 
«Львів-Донецьк: соціологічний аналіз гру-
пових ідентичностей та ієрархій суспіль-
них лояльностей»,  «Кредитно-модульна 
система очима викладачів та студентів 
(моніторинг)», «Профілактика ВІЛ-інфек-
ції серед підлітків груп ризику в Україні». 
Значна частина студентів-соціологів мають 
сертифікати інтерв’юерів-учасників між-
народних проектів. 

Науково-дослідна соціологічна лабора-
торія кафедри соціології управління До-
нецького державного університету управ-
ління була створена у вересні 2005 р. 
(керівник – О.Бурего). Робота лабораторії 
проводиться у двох напрямках – науково-
дослідному та навчально-методичному. 
У межах науково-дослідного напрямку 
лабораторія реалізує наукові проекти як 
на замовлення Міністерства освіти і науки 
України, обласної профспілки працівників 
освіти, Української асоціації розвитку біз-
нес-освіти, так і ректорату, деканів, а та-
кож за власними планами. Соціологічною 
лабораторією ініційовані проекти «Регіо-
нальна специфіка політичної соціалізації 
та її вплив на політичний вибір індивіда 
(на прикладі молоді Донбасу)» та «Соці-
альний простір міста: можливості та пер-
спективи управління». Робота у напрямку 
дослідження міського простору Донецька 
та його специфіки дозволила об’єднати 

сили науковців, що опікуються означеною 
проблематикою, та ознайомити з результа-
тами досліджень наукову спільноту під час 
проведення щорічної наукової конференції 
«Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціо-
логії управління». 

Не менш важливим напрямком у роботі 
лабораторії є навчально-методичний: ство-
рюються умови для залучення студентів-
соціологів до проведення соціологічних 
досліджень на всіх можливих етапах, що 
дозволяє їм набути практичних навичок 
професійної діяльності. Розвиток цього 
напрямку роботи призвів до зарахування 
соціологічної лабораторії до кола баз прак-
тики для студентів-соціологів. 

Кафедра філософії та соціології Макіїв-
ського економіко-гуманітарного інституту 
(заснована у 1992 р., завідувач кафедри 
− доктор філософських наук, професор 
В. Журавльов) уперше в регіоні почала 
здійснювати підготовку бакалаврів та 
спеціалістів спеціальності «Соціологія». 
Протягом 2001−2009 рр. кафедрою про-
ведено декілька конкретно-соціологічних 
досліджень на замовлення громадських ор-
ганізацій та органів місцевого самовряду-
вання, зокрема: «Мешканці міста та влада» 
(моніторинг 2001−2006 рр.); «Ефективність 
діяльності районних органів самоврядуван-
ня»; «Дослідження ефективності каналів 
інформування мешканців міста» та ін. 
Викладачі кафедри також працювали над 
розробкою наукових проектів, які були під-
тримані міжнародними фондами, зокрема: 
«Українська політична еліта: природа та 
перспективи» (Фонд Форда); «Перспективи 
авторитаризму в Україні» (Фонд Сороса); 
«Національний дискурс політичної еліти» 
(Фонд Макартурів). 

Самостійні дослідні та інші фахові 
соціологічні структури і колективи

Першим з-поміж самостійних дослідних 
та інших фахових структур і колективів 
треба згадати Донецький інформаційно-
аналітичний центр (ДІАЦ), заснований 
у 1991 р. (керівник − К. Чабанов). Він 
об’єднує професіоналів у галузі марке-
тингових і соціологічних досліджень, по-
літичного консультування, тренінгової ді-
яльності. ДІАЦ входить до числа компаній, 
які на початку 90-х рр. першими почали 
займатися дослідною діяльністю в Україні. 
ДІАЦ – українська приватна дослідна ком-
панія, член Української асоціації марке-
тингу (UAM), міжнародних партнерських 



Валерій Бурега, Олег Мазурик (Донецьк)

У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2
54

організацій GLOBAL MARKET RESEARCH 
та INTERSEARCH, яка спеціалізується на 
AD-HOC напрямі («дослідження під замов-
лення»), використовуючи не тільки власні, 
але і зарубіжні дослідницькі методики. По-
льовий ресурс ДІАЦ дозволяє проводити 
кількісні та якісні дослідження в будь-яко-
му регіоні України. Мережа ДІАЦ – це 500 
досвідчених інтерв’юерів і рекрутерів, що 
здійснюють свою діяльність під керівни-
цтвом регіональних супервайзерів. 

Приватне підприємство Бюро маркетинго-
вих та соціологічних досліджень «Медіа Мар-
кет» створено у 1999 р. (керівник − Л.Вино-
градова). За цей час було проведено більше 
ніж 70 самостійних досліджень та більше 
ніж 600 досліджень у якості представника 
дослідницьких фірм м. Києва у Донбаському 
регіоні. Сферою досліджень підприємства є 
не тільки споживчі товари, але й медичні до-
слідження, реклама та ЗМІ, громадська дум-
ка, соціальні та політичні дослідження.

Приватне підприємство «Медіа Маркет» 
має великий досвід у проведенні медичних 
досліджень, зокрема і всеукраїнських: World 
Health Survey, спільно з Одеським медичним 
університетом (червень−липень 2003 р.); до-
слідження зі стилю життя населення TGI 
(2003−2006 рр.); оцінка рівня знань у прак-
тиці роботи з ВІЛ-інфікованими особами 
(2002−2007 рр.); опитування лікарів, волон-
терів, ВІЛ-інфікованих осіб та їх оточення, 
осіб, що належать до «групи ризику», і т. ін. 
Дослідження проводяться по всій Україні. 

Аналітична служба М. Гаврилова (АСНГ) 
як незалежна недержавна організація з 
1996 р. займається моніторингом суспіль-
них і політичних процесів у Донецькому 
регіоні. Головним завданням АСНГ є пози-
ціонування громадської думки дорослого 
населення Донбасу в засобах масової інфор-
мації. Основними партнерами служби свого 
часу були телекомпанії «7х7» і ТРК «Украї-
на», газети «Місто», «Акцент», «Життя», 
«Донецькі новини», «Східний проект», 
«Комсомольська правда в Донбасі», «Діло-
вий Донбас». У квітні 2005 р. АСНГ відкри-
ла власний сайт http:/www.asng.org.uа, на 
якому кожну п’ятницю публікуються ре-
зультати соціологічних досліджень. 

Наукові пошуки соціологів регіону

Певні здобутки донецьких соціологів 
пов’язані з вивченням проблем економіч-
ної соціології (О.Новикова, О.Воловодова, 

Л.Мельцер, О.Панькова, Г.Коржов та ін.), 
соціології терору, соціальних аспектів управ-
ління (В.Бурега), соціального аудиту (О.Ма-
зурик), соціології управління (Т.Єрес кова), 
політичної соціалізації та гендерної політики 
(Л.Никоненко), соціології праці та управлін-
ня (В.Зибцев), соціології міста (О.Міхеєва), 
політичної соціології (Б.Кусмаров), етносо-
ціології (О.М’ясніков), соціального прогнозу-
вання (О.Губар) тощо.

Результати соціологічних досліджень, 
проведених як дослідними структурами, 
так і за рахунок власних зусиль соціо-
логів, знаходять висвітлення не тільки в 
наукових монографіях і публікаціях, але й 
в аналітичних матеріалах, що їх автори на-
правляють у центральні та місцеві органи 
влади. Вони містять концептуально обґрун-
товані пропозиції, що стосуються питань 
удосконалення нормативно-правової бази, 
розробки концепцій проведення реформ, 
програм і стратегій розвитку, регулювання 
соціально-економічних процесів.

Об’єднує зусилля соціологів регіону Доне-
цьке відділення САУ (голова − доктор соціо-
логічних наук В.Бурега), яке значною мірою 
активізувало свою діяльність. За останні 
п’ять років кількість членів ДВ САУ зросла 
майже вдвічі і на сьогодні складає понад 60 
осіб. У липні 2004 р. вийшов у світ перший 
номер друкованого органу соціологів До-
неччини – «Вісник Донецького відділення 
САУ». Сьогодні на його сторінках можна 
знайти теоретичні здобутки та тематичні 
повідомлення, результати соціологічних до-
сліджень, матеріали-запрошення для дис-
кусій та обговорення, анонси тощо. Значною 
подією в житті соціологічної спільноти До-
неччини є щорічна соціологічна конферен-
ція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі 
соціології управління», організаторами якої 
виступають Донецьке відділення САУ та ка-
федра соціології управління ДонДУУ. 

Рівень розвитку соціології в Донецькому 
регіоні ще не може порівнюватися з провід-
ними соціологічними центрами України, 
але знаходиться на підйомі, і це є соціо-
логічним фактом.

Автори висловлюють вдячність 
В.Моложавому, О.Новиковій, О.Паньковій, 
О.Воловодовій, В.Зибцеву, Л.Виноградовій, 
Л.Никоненко, С.Слинько та іншим колегам 
за надану інформацію про діяльність соціо-
логічних структур і колективів Донецько-
го регіону.
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Социальные проблемы развития г. Донецка  
в зеркале статистики и общественного мнения

Одним из ключевых государственных при-
оритетов развития Украины  является ориен-
тир на обеспечение человеческого развития 
каждой области. Методика измерения чело-
веческого развития  регионов Украины на 
основе научных разработок С.И.Пирожкова, 
А.С.Власюка и Э.М.Либановой адаптирова-
на к потребностям и условиям социального 
управления в Украине и ее областях.  Вместе 
с Национальной академией наук Украины 
Госкомстат Украины утвердил эту методику 
и проводит по ней расчеты, систематически 
выпуская бюллетень  «Регіональний людсь-
кий розвиток» [1]. 

С 1999 по 2008 г. Госкомстат Украины 
фиксирует, что худшее по показателям чело-
веческого развития состояние в двух облас-
тях Украины – Донецкой и Луганской (26-е 
или 27-е рейтинговое место). Основными 
причинами такого низкого рейтинга явля-
ются низкие показатели демографического 
развития, здоровья, экологической и соци-
альной среды, образования  этих областей.

По численности постоянного населения 
Донецкая область занимает 1-е место среди 

областей Украины. Человеческий потенциал 
области – это 10% населения Украины.  Поэ-
тому изменение ситуации в Донецкой облас-
ти по человеческому развитию возводится в 
ранг национальных интересов страны.

Статистическая и социологическая ин-
формация позволяют комплексно оценить 
и состояние, и проблемы, возникающие в  
социальной сфере, наметить адекватные 
пути и механизмы их решения. Целью 
данной статьи является  диагностика со-
циальной ситуации по человеческому раз-
витию в г. Донецке и Донецкой области  на 
основе статистической и социологической 
информации, ее использование  в системе 
государственного и регионального управле-
ния, при разработке стратегии развития г. 
Донецка до 2020 года.

1. Социальные проблемы города 
в зеркале статистики

Город Донецк, население которого колеб-
лется в пределах миллиона жителей, имеет 
определенную специфику социального раз-
вития, особенности формирования и реали-

Оксана Панькова (Донецк)

У статті проаналізовано та систематизовано соціальні проблеми розвитку м. До-
нецька у контексті формування стратегії розвитку міста до 2020 року. На основі статис-
тичної та соціологічної інформації продіагностовано соціальну ситуацію з людського 
розвитку (з акцентом на основні переваги та обмеження соціального та людського 
розвитку м. Донецька), виявлено основні соціальні потреби мешканців міста з метою 
застосування інформації в практиці державного регіонального управління 

В статье проанализированы  и систематизированы социальные проблемы разви-
тия  г. Донецка в контексте формирования стратегии развития города до 2020 года. 
На основе статистической и социологической информации продиагностирована 
социальная ситуация по человеческому развитию (с акцентом на основные преиму-
щества и ограничения социального и человеческого развития в г. Донецке), выявлены 
основные социальные потребности жителей города с целью применения информа-
ции в практике государственного регионального управления.

In the article social problems of the city of Donetsk development are analyzed and 
systematized in the context of forming development strategy for the city till the year 
2020. On the base of statistical and sociological information diagnostics of the social 
situation with human development is realized (accenting on basic advantages and 
limitations of social and human development in the city of Donetsk), the basic social 
necessities of habitants of the city are exposed with the purpose of application  the 
information in practice of public regional administration.
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зации социальной политики. Будучи про-
мышленной столицей Донбасса, г. Донецк 
концентрирует в себе человеческий потенци-
ал и создает феномен уникального социаль-
ного организма, требующего благоприятных 
условий функционирования и развития. Но, 
учитывая то, что Донецкая область по расче-
там Госкомстата Украины [1] на протяжении 
1999–2008 гг. занимает по человеческому 
развитию последнее и предпоследнее места 
среди областей Украины, эти же характе-
ристики относительно уровня человеческого 
развития присущи и структурным ее состав-
ляющим. Город Донецк концентрирует в 
себе и конкретно выражает положительные 
и негативные стороны этого процесса.

Именно демографические показатели, 
состояние здоровья разных категорий на-
селения, а также неблагоприятные условия 
жизни и труда  ставят  Донецкую область 
и г. Донецк на непрестижные социальные 
позиции относительно  других областей Ук-
раины (см. табл. 1).

Неблагоприятные социальные показате-
ли по Донецкой  области и городу  Донецку 
характеризуются хроническим демографи-
ческим кризисом. Не обеспечивается про-
стое воспроизводство населения, наблюда-
ется высокий уровень смертности, особенно 
мужчин трудоспособного возраста, а для 
возрастной структуры населения в целом 
характерен высокий уровень старения.

Так, среднегодовая численность посто-
янного населения из года в год снижается, 

коэффициент смертности превышает ко-
эффициент рождаемости в 1,7 раза.  Коэф-
фициент детской смертности в г. Донецке 
является самым высоким в Украине.

Критическим является состояние и ох-
рана здоровья населения. Обусловливают 
эти негативные социальные последствия 
неблагоприятная экологическая ситуация, 
сложные условия жизнедеятельности и 
небезопасная социальная среда. Выбросы  
вредных веществ в атмосферу  в Донецкой 
области более чем в 3 раза выше соответс-
твующих показателей по Украине.

В отраслевом разрезе самая сложная 
ситуация наблюдается на предприятиях 
угледобывающей промышленности. Задол-
женность по государственным угледобы-
вающим предприятиям  Донецкой области 
на 01.10.2009 составляет 1 431,4 млн. грн.,  
по негосударственным угледобывающим 
предприятиям – 109,4 млн. грн., по пред-
приятиям шахтостроительного комплек-
са – 44,2 млн. грн. Некоторые предприятия 
выплачивают зарплату по ведомости, но не 
осуществляют при этом отчисления в Пен-
сионный фонд, фонд государственного стра-
хования и др. Поэтому есть угроза получить 
задолженность по зарплате бюджетникам, 
задержку пенсий и выплат по регрессным 
искам, что может привести к социальному 
взрыву. 

Численность работающих в неблагопри-
ятных условиях труда, а также пострадав-
ших от производственного травматизма в 

Таблица 1
 Сравнительная оценка социальных показателей г. Донецка, 

Донецкой области и Украины за 2009 год [3]

г. Донецк Донецкая 
область Украина

1 2 3 4
Территория, тыс. км2 0,6 26,5 603,5
Численность населения, тыс. чел. 974,6 4475,8 46011,3
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 1004,7 4475,8 46077,5
Коэффициент рождаемости, чел./1000 населения 8,5 9,8 11,2
Коэффициент смертности, чел./1000 населения 13,4 16,8 15,3
Коэффициент естественного прироста, чел./1000 населения -7,9 -7,0 -4,1
Выбросы вредных веществ в атмосферу на душу населения, кг 232,3 212,6 62,2
Средний размер пенсии, грн. 1300,0 1131,8 898,4
Задолженность по выплате зарплаты работающим,
млн. грн. 72,0 368,6 1679,9

Среднемесячная номинальная заработная плата, 
грн.(сентябрь) 2060 2193 1964

Уровень безработицы на 01.10.2009 г., всего 1,1 9,7 9,1
Число зарегистрированных преступлений (тыс.) на 
01.12.2008 46,9 390,2
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Донецкой области вдвое выше, чем по Ук-
раине. Высоким остается уровень работаю-
щих пенсионеров.

Но на фоне значительного количества 
неблагоприятных факторов социальной 
среды к положительным социальным пока-
зателям следует отнести уровень занятости 
и доходов населения г. Донецка и Донецкой 
области. Хотя уровень среднемесячной за-
рплаты и пенсий в сравнении с Украиной 
выше, но эти показатели в десятки раз 
отстают от размера средней заработной 
платы в странах Европейского Союза. Сло-
жившаяся в Украине, и соответственно в 
городе Донецке, низкая стоимость рабочей 
силы не обеспечивает высокого уровня и 
качества жизни населения. Более полови-
ны населения города имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, что 
свидетельствует  о достаточной  распростра-
ненности бедности и малообеспеченности.

Одним из действенных механизмов ре-
шения острых социальных проблем являет-
ся разработка и реализация  эффективной 
Региональной  стратегии развития Донец-
кой области до 2015 года, которая  нацеле-
на на изменение ситуации и поднятие рей-
тинга области по развитию человеческого 
потенциала. Она является и целевым ори-
ентиром при формировании проекта Стра-
тегии социально-экономического развития 
г. Донецка до 2020 года. 

Повышение уровня и качества жизни на-
селения в г. Донецке и в Донецкой области, 
определенные как основные цели перспек-
тивных Стратегий развития, становятся 
при их достижении условием человеческого 
развития. Таким образом, г. Донецк одно-
временно при наличии преимуществ имеет 
значительное число препятствий для со-
циального развития. Характеристика пре-
имуществ и недостатков свидетельствует об 
определенном дисбалансе, где негативные 
стороны преобладают над позитивными. 

Так, несмотря на высокий уровень дохо-
дов, материального достатка по сравнению 
с другими городами области и Украины, на 
территории города Донецка сохраняется 
стабильный уровень бедности, усиливает-
ся дифференциация населения по уровню 
среднедушевых доходов, имеет место не-
достаточный уровень платежеспособного 
спроса населения, отсутствуют благопри-
ятные условия для формирования среднего 
класса. 

На фоне достаточно развитого рынка тру-
да, низкого уровня безработицы,  значитель-
ного потенциала трудовых ресурсов по срав-
нению с другими городами области и Украи-
ны в Донецке все же имеют место такие нега-
тивные явления, как несоответствие спроса и 
предложения на рабочую силу, разрушение 
трудового потенциала, неэффективная заня-
тость, низкий уровень предпринимательской 
активности и самозанятости, расширение за-
нятости в сфере теневой деятельности.

В г. Донецке сконцентрирован значитель-
ный потенциал высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров, развитая 
сеть научных организаций и высших учеб-
ных заведений всех уровней государственной 
аккредитации. Присутствует высокий уро-
вень платежеспособности населения за услу-
ги образования. В то же время к реальным и 
потенциальным внутренним ограничениям 
в сфере образования необходимо отнести 
тенденции постарения интеллектуального 
потенциала; недостаточное и неэффективное 
использование научного потенциала города; 
низкий уровень финансирования науки и об-
разования; неадекватность развития системы 
профессионально-технического образования 
потребностям города.

В сфере здравоохранения при наличии 
разветвленной сети медико-профилакти-
ческих учреждений системы охраны здо-
ровья населения и высоком квалификаци-
онном уровне подготовки кадров системы 
здравоохранения наблюдаются следующие 
негативные проявления: неэффективность 
политики сохранения здоровья населения; 
неразвитость системы медицинского стра-
хования; разрушение медико-профилакти-
ческой сферы; высокий уровень заболева-
емости населения по всем видам; низкий 
удельный вес здоровых людей среди насе-
ления города и неудовлетворительная его 
динамика; низкая мотивация населения к 
здоровому образу жизни.

В сфере охраны труда при росте финан-
сирования мероприятий по обеспечению 
охраны и безопасности труда, снижении 
уровня производственного травматизма 
существенно проявляется несовершенство 
действующей системы управления охраной 
труда в городе, что приводит к высокому 
уровню смертности и инвалидности муж-
чин в трудоспособном возрасте за счет про-
изводственного травматизма; к увеличению 
тяжести травматизма на фоне снижения аб-
солютной численности травмированных. 
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Социальная среда жизнедеятельности 
населения города характеризуется развитой 
и разветвленной сетью институтов охраны 
правопорядка; наличием научной и обра-
зовательной базы подготовки и переподго-
товки кадров системы охраны законности 
и правопорядка. Но мешают социальному 
и человеческому развитию города такие 
ограничения, как недостаточная эффектив-
ность механизмов обеспечения правопоряд-
ка, безопасности, борьбы с преступностью; 
углубление состояния незащищенности 
граждан, неудовлетворенность потребности 
в безопасности; высокий уровень конфлик-
тного потенциала и социальной напряжен-
ности; нерешенность проблем обеспечения 
стандартов жизнедеятельности и жизне-
обеспечения в сфере ЖКХ. 

Таким образом, общий анализ остроты 
социальных проблем, преимуществ и ог-
раничений социального и человеческого 
развития г. Донецка предопределяет необ-
ходимость внедрения комплексных основ 
реализации социальной политики города 
на каждый пятилетний срок, формирова-
ния и внедрения социального мониторинга 
города для отслеживания состояния и тен-
денций развития человеческого и трудового 
потенциала, а также принятия конструк-
тивных мер антикризисного характера.

2. Социальные проблемы Донецка 
в зеркале общественного мнения 

Какова же социальная ситуация в контек-
сте мнений и социальных потребностей  насе-
ления города? Какие социальные акценты и 
приоритеты расставляют сами жители горо-
да? На этот вопрос отвечают результаты со-
циологических исследований, проведенных 
с 8 по 18 декабря 2006 года, а также 14-20 
февраля 2009 г. (выборка репрезентативна 
для взрослого населения города. Ошибка 
выборки +-3%) специалистами  Донецкого 
информационно-аналитического центра [2].   

На сегодняшний день 75,5% жителей 
Донецка не удовлетворены своей жизнью. 
При этом 84,1% опрошенных уже ощутили 
последствия нахлынувшего кризиса, кото-
рое проявилось в ухудшенни материаль-
ного благосостояния,  77,7%  экономят на 
продуктах питания, одежде и обуви, меди-
каментах и отдыхе. Исследование выявило 
довольно весомую долю тех, кто готов при-
нять участие в митингах и демонстрациях 
(41,4%), в подписях под петициями и тре-
бованиями (32,1%), в забастовках (14,2%). 

Оценивая наиболее актуальные социаль-
ные проблемы населения города в предкризис-
ный период, необходимо отметить, что их при-
оритетность остается стабильно-актуальной и 
в период кризиса. Это проблемы, связанные 
с состоянием  уровня и качества жизни (35-
73%). Повышение цен (68%), нестабильность 
гарантий занятости (12%), задержка зарплат 
и пенсий (11%), высокий уровень инфляции 
негативно влияют на уровень жизни населе-
ния. Эти причины становятся значительным 
препятствием для удовлетворения базовых 
социальных потребностей в полноценном 
питании, приобретении необходимых меди-
каментов, медицинском обслуживании, в 
оплате жилья,  образовании, отдыхе, одежде, 
в соответствующем медицинском обслужи-
вании. Такая ситуация негативно влияет на 
уровень социальной защищенности горожан. 

Вторая часть проблем, которые, по мне-
нию жителей г. Донецка, должны найти свое 
решение, связана с неблагоприятными усло-
виями их жизнедеятельности, с неудовлет-
ворительным экологическим и социальным 
окружением. Загрязненность воздуха, улиц, 
некачественная питьевая вода в сочетании 
с низким качеством медицинских услуг со-
здают высокий уровень риска для здоровья и 
жизни жителей города Донецка (14-27%).

Среди остальных актуальных проблем 
города опрошенными отмечены те социаль-
ные опасности, которые они ощущают из-за 
напряженной криминогенной обстановки и 
плохой работы правоохранительных органов.

Для формирования социальных ориенти-
ров, путей их достижения и постановки стра-
тегических целей необходимо знать мнение 
жителей г. Донецка по вопросам идейного и 
социального единения, каким социальным 
ценностям отдают предпочтение. 

Среди ценностей и идей, которые близки, 
понятны, имеют консолидирующую силу, 
по мнению почти половины жителей г. До-
нецка, находится стратегический ориентир 
на повышение уровня и качества жизни 
населения. Именно материальное благопо-
лучие в сочетании с созданием условий для 
развития человеческого потенциала города 
обеспечит достойную жизнь его жителям. 
Эти ориентиры должны найти воплощение 
при формировании стратегических целей 
развития города (рис. 1).

Высока значимость для жителей г. До-
нецка условий жизни, в числе которых 
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обязательно должны быть стабильность и 
порядок (33%). Значительное число опро-
шенных (30%) определяющую роль в этих 

процессах отводят сильному государству и 
хотят, чтобы реализовалась их потребность 
быть достойными  гражданами именно та-
кого государства. Указание на равенство 
граждан перед законом (19%) в сочетании с 
потребностью в социальной справедливости 
(25%) свидетельствуют об их нереализован-
ности и необходимости конкретизации этих 
мотивов в реальные меры, обеспечивающие 
снятие социальной напряженности и дости-
жение социальной стабильности, порядка.

Учитывая, что среди актуальных проблем 
для жителей г. Донецка определились имен-
но те, которые характеризуют невысокий 
уровень доходов населения, особую актуаль-
ность приобретают мнения и оценки горожан 
в ситуациях, связанных с материальными 
затруднениями. Поведенческая позиция 
людей, оказавшихся в затруднительном ма-
териальном положении оказалась в большей 
степени активной, чем пассивной (рис. 2).

Результаты исследования выявили, что 
в предкризисной ситуации приблизительно 
3-я часть населения города (28%) ничего не 
предпринимала для улучшения своего ма-
териального достатка, если им не хватало 
основных доходов (зарплаты) на удовлет-

ворение базовых потребностей, довольству-
ется ее уровнем и пассивно терпит. Но все 
же большая часть опрошенных  – 38% – в 
подобной ситуации активно действует, ис-
пользует любые возможности заработать.

Избирательно ищут возможность зара-
ботать в соответствии со своей специаль-
ностью приблизительно пятая часть опро-
шенных – 21%. Рассчитывают на матери-
альную поддержку (помощь) родителей, 
родственников, друзей и близких 20% оп-
рошенных, 5% имеют ощутимое подспорье 
за счет выращенной сельскохозяйственной 
продукции на своем приусадебном участке. 
Искали возможность выехать на заработки 
за границу лишь 2%. Это свидетельствует о 
сложных условиях выживания населения, 
о его стремлении адаптироваться к меняю-
щимся рыночным условиям, об адекватных 
поведенческих реакциях, которые обеспе-
чивают выход из ситуаций, связанных с 
материальными затруднениями, путем по-
иска вариантов повышения уровня доходов 
через формы дополнительной занятости. 

Но вера у жителей города в получение 
в перспективе высоких заработков через 
существующие формы получения дохо-
дов очень слабая: всего 6% опрошенных 

считают, что существующий на сегодня 
способ получения дохода является для них 
наиболее приемлемым и реальным. Для 
40% респондентов наиболее оптимальным 
вариантом является небольшая, но гаран-
тированная зарплата. Значительная часть 
жителей города (34%) хочет иметь посто-
янный заработок, но одновременно допол-
нительно работать над созданием и накоп-
лением собственных капиталов (денежных, 
имущественных). Эта позиция требует 

1. Повышение уровня и качества жизни населения
2. Стабильность и порядок
3. Сильное государство
4. Социальная справедливость
5. Равенство всех граждан перед Законом
6. Культура, наука, образование 
7. Свобода, демократия, права человека
8. Мораль, нравственность, достоинство личности
9. Семья, будущее детей
10. Вера, религия
11. Нет таких ценностей, которые бы могли объединить 
большинство населения страны

Рис. 1. Оценка мнений жителей г. Донецка 

относительно стратегических ориентиров, 

способных консолидировать общество, 

в % к опрошенным

Рис. 2. Возможные стратегии поведения 

горожан при материальных затруднениях, 

в % к опрошенным
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дополнительного изучения, так как сопря-
жена с вариантами недоиспользования, 
нерационального или теневого использова-
ния работников в трудовой сфере. Предпри-
нимательский потенциал характерен лишь 
для 10% опрошенных, которые готовы 

рисковать, терпеть трудности, но достичь 
цели – заработать капитал (рис. 3).

Оценивая жизненные стратегии горожан, 
которые хотят достичь жизненного успеха, 
целесообразно предвидеть их ориентации, 
мотивации и стратегии поведения для ис-
пользования и регулирования при дости-
жении целей развития и г. Донецка, и его 
жителей. На вопрос анкеты: «Что для Вас 
является наиболее важным для достижения 
жизненного успеха?» – на первое место 43% 
опрошенных поставили получение хорошего 
образования и  приобретение высокой ква-
лификации, профессионализма. Именно эти 
характеристики являются определяющими 
в обеспечении конкурентоспособности работ-
ника на внутреннем и внешнем рынке труда, 
в развитии трудового и человеческого по-
тенциала, основой формирования среднего 
класса. Эту ориентацию следует поддержи-
вать и развивать у жителей города. Умение 
зарабатывать много денег 40% поставили на 
второе место после хорошего образования и 
высокой квалификации (рис. 4).

Объективным базисом и стартовыми 
условиями для обеспечения жизненного 
успеха являются прежде всего определен-
ные финансовые ресурсы или накопления 

(33%), а также возможности получения 
образования и открытия нового дела, что, 
по мнению дончан, определяет характерис-
тики достойной жизни. Важным является 
понимание горожанами собственной само-
стоятельной и независимой позиции (18%), 
которая является залогом успешной само-
реализации человека. Психологические 
установки на коммуникабельность, умение 
общаться и убеждать людей в достижении 
жизненного успеха считают обязательны-
ми 17% опрошенных. Проявление грамот-
ности, позитивной адаптации к рыночным 
изменениям является важным условием 
жизненного успеха для 14% горожан.

Качество жизни населения определяется 
наличием и формой проведения свободного 
времени. Но сейчас остро стоит проблема на-
личия свободного времени и его рациональ-
ного использования для своего развития. 
По результатам социологического опроса 
видно, что свое свободное время большая 
часть жителей Донецка проводят за телеви-

зором (80%). Читают книги и периодичес-
кую печать 38%, встречаются с друзьями и 
знакомыми, ходят в гости 36%, занимаются 
домашним хозяйством 26%, садоводством и 
огородничеством – 17%, уделяют внимание 

Рис. 3. Наиболее приемлемые способы 

получения доходов  для жителей города, 

в % к опрошенным

Рис. 4. Оценка стратегий поведения горожан 

для достижения жизненного успеха, 

в % к опрошенным
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своим близким, играют и занимаются с де-
тьми 25% горожан. Предпочитают пассив-

ный отдых 17% респондентов, втрое мень-
шее количество занимается спортом (лишь 
6% опрошенных), столько же посещают 
спортивные зрелища, бары, рес-
тораны, кафе, дискотеки, ноч-
ные клубы. Посещают церковь 
и религиозные службы лишь 
4% опрошенных. Совсем неболь-
шое количество горожан отдают 
предпочтение посещениям те-
атра – 3%, концертов, музеев, 
выставок – по 2%, занимаются 
туризмом 2% жителей. Таким 
образом, реализация свободного 
времени горожанами свидетель-
ствует о незначительных пред-
почтениях таких форм досуга, 
которые способствуют духов-
ному и культурному развитию. 
Пассивные формы проведения 
свободного времени преобладают 
над активными, что не обеспечи-
вает здоровый образ жизни.

Вопрос «Кем Вы ощущаете 
себя прежде всего?» раскры-
вает идентификационные ха-
рактеристики горожан: 36% 
респондентов ощущают себя 
гражданами Украины, жителя-
ми своего региона считают себя 
31% опрошенных, жителями 
своего города – 16%, с советс-
кими людьми идентифицирует 
себя 8% опрошенных, с гражда-
нами мира – 4%, с гражданами 
СНГ – 2%. В зависимости от 
ролевого статуса определяется 

направленность активности человеческого 
потенциала города.

Патриотизм и преданность населения 
родному краю выражается через чувство 
гордости за свою малую родину.  Испытыва-
ют гордость за то, что являются жителями 
Донбасса, 81% опрошенных, еще большая 
часть гордится тем, что является жителями 
г. Донецка, – 83%. Испытывают гордость 
за то, что являются гражданами Украины, 
больше половины горожан – 59%.

На вопрос «Какой Вы видите Украину в 
идеале?» большинство жителей города вы-
сказали мнение о том, что Украина прежде 
всего должна стать государством, обеспе-
чивающим высокий уровень социальной 
защиты своим гражданам, – 38%. При этом 
под справедливой социальной защитой 
большинство опрошенных подразумевает 
получение государственной помощи пре-
жде всего теми, кто не может заработать са-
мостоятельно. Видят Украину стабильным 

Рис. 5. Идеальный образ Украины 

глазами жителей г. Донецка,  в % к опрошенным

 Рис. 6. Социальные проблемы и источники их возникнове-

ния по оценкам жителей г. Донецка
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государством без конфликтов и потрясений 
33% опрошенных, сильным государством-
лидером, в котором большинство населе-
ния – мощный средний класс, – 19%, верят 
в развитие демократии, в свободу прав че-
ловека и возможности их реализации лишь 
6% опрошенных (рис. 5).

Таким образом, выявленные волную-
щие жителей города социальные проблемы 
должны быть учтены в разрабатываемой 
в нынешний период Стратегии развития 
г. Донецка до 2020 года, которая должна 
строиться с учетом  статистических про-
гнозов относительно социальных проблем,  

учитывать общественное мнение населе-
ния,  проблемы и потребности людей, их 
поведенческие ориентации. Обобщенный 
анализ состояния и социальных проблем 
жителей города можно представить схема-
тически (рис. 6).

Стабилизация социально-экономичес-
кой и политической ситуации в стране и в 
регионе является базовым условием реали-
зации главной цели Стратегии  – создания 
оптимальных условий и возможностей для 
сохранения и нормального развития чело-
веческого потенциала города,  повышения 
уровня и качества жизни населения.

1. Регіональний людський розвиток: Статистичний 

бюлетень / Держкомстат України. – К., 2008. 

– 40 с.

2. Что сейчас происходит в Донецке? Взгляд социоло-

га. Результаты исследовательского проекта:  http:

//www.diac.dn.ua/articles/paper4675.html

3. Статистичні дані 2009 року за експрес-випус-

ками: http://www.ukrstat.gov.ua/ і http://

www.donetskstat.gov.ua/

Список использованных источников

                        Ой ви ночі Донеччини сині…
               В. Сосюра

Ой ви парки ландшафтні Донеччини,
що не згірші нічної імли,
із морями степів безконечними,
де під вітром шумлять ковили!

Поряд із Кам’яними Могилами
Меотійського озера шир!
Поруч із Гір Святих крутосхилами,
в них самих і на них монастир!

Ой ти поміж борами сосновими
добре схований спритний Донець!

Ой ліси ви байрачні з дібровами –
справжній рай для спочинку сердець!

Навіть пил тут, у краї Донецькому,
тане цукром у нас на вустах
в Хомутівському і в Половецькому
віковічних веселих степах.

Від багатств, що в природній коморі є,
просто обертом йде голова.
А врахуємо досвід історії –
підуть ще й соціальні дива!

Юрій Чернецький

ЗАМИЛУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
(Соціологічний етюд)

Гідному синові Донеччини, пречудовій людині і доброму другові Віктору Миколайовичу Кондратюку
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Запорожская областная организация САУ 
объединяет в своих рядах преподавателей 
социологии ряда вузов области, а также пред-
ставителей производственных  социологичес-
ких структур, действующих автономно, на 
базе предприятий или как коммерческие 
структуры. В истории организации можно 
выделить несколько этапов.

Первый этап (до 2001 года) – этап попу-
ляризации социологических знаний. До 
2001 года подразделение САУ функциони-
ровало только в областном центре. При этом 
параллельно в Запорожье, Мелитополе, 
Бердянске на базе вузов и промышленных 
предприятий создавались различного рода 
службы, лаборатории, отделы и организа-
ции, которые самостоятельно осуществля-
ли социологические исследования.

Кроме того, на территории области фун-
кционировали так называемые звенья оп-
росных сетей различных социологических 
структур и маркетинговых фирм. Анализ их 
деятельности (на основе публикаций в облас-
тной прессе и отзывов головных организаций 
и фирм) дает основание утверждать, что не 
все они в достаточной мере владели методо-
логией и методикой исследований, могли на 
должном уровне организовывать полевые 
этапы исследований, а также обрабатывать 
полученные первичные социологические 
данные, оформлять отчеты и публикации.

Поэтому на первом этапе деятельности об-
ластной организации главной задачей была 
популяризация САУ как организации, не 
только объединяющей социологов, претен-
дующих на профессиональную деятельность, 
но и оказывающей реальную помощь в их 
работе. Большую работу в этом направлении 
провел первый руководитель областного от-
деления САУ – доцент В.Халтобин. 

Второй этап деятельности (2001–2006 гг.) 
– активное развитие региональной социоло-
гии. В этот период на территории Запорож-
ской области активную исследовательскую 
деятельность осуществляет старейший в об-
ласти социологический центр “Социо” (гла-
ва – В.Чигрин), который в 2004 году стано-
вится коллективным членом САУ. В 2001 
году в г. Запорожье появляется еще один 
социологический центр – “Запорожский 
центр стратегических исследований” (глава 
– Э.Гугнин), который объединяет в своих 
рядах целую плеяду молодых социологов 
области. Сфера интересов данных центров 
разнообразна, начиная от проведения фун-
даментальных исследований и заканчивая 
тренингами работников предприятий и 
консалтинговыми услугами. За время свое-
го существования социологический центр 
“Социо” провел более 40 исследований (на-
чиная с 1992 года), а “Запорожский центр 
стратегических исследований” – более 20 
(начиная с 2001 года).

Эдуард Гугнин (Запорожье)

Запорожское отделение САУ:
историческая справка

Охарактеризовано історію розвитку та сучасний стан соціологічної науки, 
освіти та професійної діяльності у Запорізькому регіоні.

Охарактеризованы история развития и современное состояние социологи-
ческой науки, образования и профессиональной деятельности в Запорожском 
регионе.

History of development and contemporary state of sociological science, 
education and professional activities in the Zaporizzhya Region are characterized.

Запорізьке відділення САУ



Эдуард Гугнин (Запорожье)
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Кроме этого, на данном этапе другими 
организациями и отдельными членами САУ 
также проводились различные социологи-
ческие исследования. Так, преподаватели 
и сотрудники Гуманитарного университета 
“Запорожский институт государственного 
и муниципального управления” (ГУ “ЗИГ-
МУ”) провели 5 ежегодных циклов иссле-
дования на тему «Мониторинг социальных 
изменений в современной Украине»; по за-
данию облгосадминистрации, занимались 
изучением социально-политической ситу-
ации в области накануне парламентских и 
президентских выборов (2004 и 2006 гг.); 
организовали проведение ежегодных оп-
росов студентов ГУ “ЗИГМУ” по вопросам 
студенческого самоуправления, оценки ра-
боты служб университета и т. д.

Одновременно с развитием региональной 
прикладной социологии, начался период 
подготовки специалистов-социологов в ве-
дущих вузах области. Одним из основных 
учебных заведений, в котором осуществля-
ется подготовка бакалавров, специалистов 
и магистров по специальности “Социоло-
гия”, является Запорожский национальный 
университет (ЗНУ). Так, в 2001 году, тогда 
еще в Запорожском государственном уни-
верситете (ЗГУ), при активнейшем участии 
доктора философских наук, профессора 
Беха Владимира Павловича, был открыт фа-
культет социологии и управления, который 
и возглавил его основатель – В.Бех (ныне 
первый проректор Киевского националь-
ного педагогического университета имени 
Н.П.Драгоманова). В состав факультета 
вошли две кафедры: кафедра социологии 
(должность заведующей заняла к.филос.н., 
доцент Т.Николаева) и кафедра политологии 
и теории управления (заведующим кафедрой 
стал д.филос.н., профессор В.Бех).

С самого начала на факультете собралась 
целая плеяда известных как в Украине, 
так и в регионе социологов и политологов: 
д.филос.н., профессор В.Бех, д.соц.н., про-
фессор О.Скидин, д.филос.н., профессор 
Р.Додонов, к.филос.н., доцент Т.Николаева 
и др. Благодаря активной деятельности этих 
ученых факультет стремительно развивался 
и уже в 2003 году стал базовым для прове-
дения ІІ тура Всеукраинской студенческой 
олимпиады по социологии. На протяжении 
трех лет (2003, 2004, 2005 гг.) в олимпиа-
де принимали участие студенты ведущих 
вузов страны, в которых осуществляется 
подготовка по специальности “Социоло-
гия”. В состав жюри и другие руководящие 

органы олимпиады в разные годы входили 
ведущие ученые Украины: д.филос.н., 
профессор А.Ручка (глава жюри), д.соц.н., 
профессор Ю.Яковенко (заместитель главы 
жюри), д.соц.н., профессор О.Скидин (за-
меститель главы жюри), д.с.н., профессор 
В.Подшивалкина (глава апелляционной 
комиссии), д.филос.н., профессор В.Бех, 
д.соц.н., профессор В.Судаков, д.соц.н., 
профессор Л.Хижняк, д.соц.н., профессор 
С.Катаев, д.филос.н., доцент М.Лепский 
и др. За активное участие в организации 
и проведении олимпиады преподавате-
ли факультета социологии и управле-
ния ЗГУ В.Бех, Т.Бирюкова, Э.Гугнин, 
Г.Нестеренко и Н.Крохмаль были отмече-
ны наградами Министерства образования и 
науки Украины.

С 2001 года на факультете открыта аспи-
рантура по специальности 22.00.04 – специ-
альные и отраслевые социологии. За 8 лет (с 
2001 по 2009 гг.) преподаватели факультета 
успешно защитили одну докторскую и 17 
кандидатских диссертаций. С 2005 года де-
каном факультета стал д.филос.н., доцент 
Лепский Максим Анатольевич. На сегодня 
на факультете социологии и управления 
ЗНУ действует три выпускающих кафедры: 
кафедра социологии (заведующий кафед-
рой – д.филос.н., профессор М.Лепский), 
кафедра политологии (заведующая кафед-
рой – к.филос.н., доцент Т.Николаева) и 
кафедра социальной философии и управ-
ления (заведующий кафедрой – д.филос.н., 
профессор В.Воловик). 

Еще одним вузом по подготовке дип-
ломированных социологов является Гу-
манитарный университет «Запорожский 
институт государственного и муниципаль-
ного управления» (ГУ «ЗИГМУ»). Учебный 
процесс по подготовке специалистов по 
специальности «социология» осуществля-
ется с 2005 года кафедрой социологии и 
социальной работы, на которой трудятся 
13 преподавателей. Среди преподавателей 
кафедры три профессора, доктора наук 
и 9 доцентов, кандидатов наук. Кафедру 
возглавляет один из ведущих социологов 
области – доктор социологических наук, 
профессор Катаев Станислав Львович, ав-
тор более 90 научных статей по проблемам 
трансформации общества, социологии мо-
лодежи и другим проблемам современного 
общества.

С 2005 года на кафедре работает ведущий 
социолог области – доктор социологичес-
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ких наук, профессор Скидин Олег Леони-
дович, автор целого ряда учебных пособий, 
среди которых: «Социология образования», 
«Социология управления», «Социология 
организаций» и др., а также более  70 на-
учных статей. О.Скидин является: чле-
ном специализированного ученого совета 
Д.26.001.30 по защитам диссертаций Киев-
ского национального университета имени 
Тараса Шевченко (до мая 2009 года); глав-
ным редактором Межвузовского сборника 
научных работ «Социальные технологии: 
актуальные проблемы теории и практики»; 
членом редакционных коллегий альмана-
ха научных работ «Новая парадигма» (г. 
Киев), Украинского научного альманаха 
«Психология и общество» (г. Тернополь), 
сборника научных работ «Социологические 
исследования» (г. Луганск). 

С 2006 по 2009 гг. пять преподавателей 
кафедры стали кандидатами социологичес-
ких наук. С 2005 года на кафедре открыта 
аспирантура по специальности 22.00.04 
– специальные и отраслевые социологии.

На базе кафедры социологии и социаль-
ной работы ГУ «ЗИГМУ» (сейчас Класси-
ческий частный университет) с 2006 года 
действовал Специализированный ученый 
совет К.17.127.02 по защите кандидатских 
диссертаций, председателем которого являл-
ся доктор социологических наук, профессор 
О.Скидин, а с 2008 года действует Специали-
зированный ученый совет Д.17.127.02 по за-
щите докторских диссертаций (председатель 
– тот же О.Скидин). В состав совета входят 
такие известные украинские социологи, как 
д.соц.н., профессор Ю.Яковенко, д.соц.н., 
профессор В.Подшивалкина, д.соц.н., про-
фессор А.Лобанова и др.           

Активное участие в развитии региональ-
ной социологии принимают также сотруд-

ники лаборатории социологических иссле-
дований завода «Запорожсталь», вошедшие 
в САУ в качестве индивидуальных членов. 
С 2004 года коллективом лаборатории было 
проведено более 30 исследований.

К сожалению, в 2006 году областная 
организация осталась без своего первого 
руководителя – В.Халтобина. Кроме того, 
только в конце 2006 года центральные ор-
ганы САУ прояснили ситуацию с будущим 
организации.

Именно в конце 2006 года практически 
начался новый этап деятельности облас-
тной организации. Как уже отмечалось, 
при ГУ «ЗИГМУ» создан совет по защите 
кандидатских диссертаций по социологии, 
в состав организации вошли новые члены 
– представители Запорожского националь-
ного университета (преподаватели и студен-
ты факультета социологии и управления), 
преподаватели из Энергодара. В январе 
2007 года начаты консультации в вузах 
Бердянска и Мелитополя о вступлении пре-
подавателей и студентов в состав САУ.

К середине 2009 года в составе Запорож-
ской областной организации САУ состоят 
3 коллективных и 75 индивидуальных 
членов, 25 из которых приняты в первой 
половине 2009 года.

На сегодняшний день председателем 
областного отделения САУ является 
В.Чигрин – доктор социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой философии 
и социологии Таврического государствен-
ной агротехнологического университета 
(г. Мелитополь). Заместитель председателя 
– С.Катаев, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социо-
логии и социальной работы Классического 
частного университета (г. Запорожье).



Станіслав Катаєв (Запоріжжя)
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Фундаментальною якістю українського 
суспільства є його комбінований характер. 
Процеси системної трансформації зумов-
люють перемішування рис різних типів 
суспільства. Це породжує дивні явища у 
суспільно-політичному та економічному 
житті, які виглядають парадоксальними 
через їх, здавалося б, неможливий вигляд. 
Російський соціолог  Ж.Тощенко  навіть 
пропонує термін “кентавр-проблема” для 
позначення таких явищ, які теоретично не 
можуть бути, але реально вони  є. Метою 
статті є обговорення та пояснення сутності 
суспільних перетворень, що супроводжу-
ються появою соціальних кентавр-про-
блем, тобто таких, що мають комбінований 
характер, складаються з різних за якістю 
складових.

Особливостям соціальних перетворень 
у сучасній Україні присвячена численна 
низка публікацій. Зокрема, слід виділити 
роботи з проблем системної трансформації 
таких науковців, як Л.Аза, В.Андрущенко, 
В.Астахова, В.Бакіров, Л.Герасіна, Є.Голо-
ваха, Т.Заславська,  О.Ку ценко, М.Ла  пін, 
С.Макєєв, Н.Паніна, В.Пи ли пен ко, І.Попо-
ва, А.Ручка, Л.Сохань,  В.Хмель ко.

Поняття “перетворення” можна засто-
совувати для позначення  стану сучасного 
українського суспільства.  Перетворення 

озна чає суттєві зміни у формі та змісті 
соціальних явищ і процесів. Вектор пере-
творень відомий: від тоталітарної держави 
з плановою неринковою економікою до 
демократичного суспільства з ринковою 
економікою, правовою державою, розвину-
тими громадянськими структурами. Через 
те що перетворення не можуть здійснитися  
одразу й у цілому, суспільство відчуває 
вплив властивостей як колишнього свого 
стану, так і майбутнього. Тобто суспільні 
явища мають комбінований характер: 
властивості колишнього накладаються на 
сучасне та майбутнє, створюючи складну, 
перемішану картину суспільного життя. 
Ця обставина породжує низку парадоксів 
у процесі суспільних перетворень. Напри-
клад, наявність авторитарної демократії, 
російськомовного українського націоналіз-
му, політичного союзу буржуазних партій і 
комуністів та ін. 

Комбіновані риси притаманні всім сфе-
рам суспільного життя. Так, у політичній 
сфері можна виділити риси, що притаманні 
різним політичним режимам: 1) демократія 
(наявність парламенту, загальних виборів і 
т. п.); 2) олігархія ( певна кількість особли-
во заможних людей, які контролюють деякі 
сектори влади й засоби масової інформації, 
забезпечують лобі у парламенті і т. д.) 3) ав-
торитарність, яка особливо  виявляється на 

Станіслав Катаєв (Запоріжжя)

Суспільні перетворення в умовах 
комбінованого суспільства: випадок України

У статті аналізуються якості суспільства, обумовлені тим, що в сучасній 
Україні комбінуються риси традиційного, модерного та постмодерного сус-
пільства, демократичної та авторитарної держави, регіонів з відносно високим 
та відносно низьким рівнем постматеріальних цінностей, української та росій-
ської ментальності.

В статье анализируются качества общества, обусловленные тем, что в  
современной Украине комбинируются черты традиционного, модерного и 
постмодерного общества, демократического и авторитарного государства, 
регионов с относительно высоким и относительно низким уровнем постмате-
риальных ценностей, украинской и русской ментальности.

This article deals with  the  qualities  of the society analysis based on the 
combination of traditional, modern and postmodern features of the Ukrainian 
society,  democracy and authoritarism, regions  with relatively low  and high  level of 
postmaterial valuables, Ukrainian and Russian mentality. 
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місцевому рівні, у деяких діях виконавчої 
влади; 4) мафіозно-кримінальні риси (на-
явність  корупції, злочинності у структурах 
влади і т. п); 5) номенклатурно-бюрокра-
тичний характер влади, який  частково є 
спадщиною  тоталітарного режиму,  а част-
ково придбаний вже в нових умовах. Добре 
відомий факт – постійне зростання держав-
но-адміністративного апарату, поширення 
сфери його впливу.

Чотири останні риси спотворюють демо-
кратію, перетворюють її у підробку. Біль-
шість атрибутів демократії носять удаваний 
характер, але політична  система оперує 
ними як реальними. Суспільство одночасно 
живе згідно різних парадигм.  Тому кожна  
політична сила знаходить аргументи для 
обґрунтування свого бачення реальності. 
Кожна парадигма намагається переструк-
турувати ситуацію, нейтралізувати, знеці-
нити, анулювати  правомочність парадигм, 
що конкурують. Діяти в умовах такої по-
літики можуть люди, що володіють такими 
властивостями політичної ментальності, 
як “подвійні стандарти”, “уміння говорити 
одне, робити інше, а думати третє”, здат-
ність “під виглядом захисту  інтересів однієї 
сторони діяти в інтересах іншої сторони”, 
“серйозно обговорювати проблеми, що осо-
бисто сприймаються як порожні”. У нашій 
політиці діє достатньо багато людей із поді-
бною ментальністю. Комбіноване політичне 
мислення та діяльність викликано більшою 
мірою не моральними якостями, а комбіно-
ваним характером суспільства. 

Комбінований характер економічної та 
політичної систем породжує людей не про-
сто із різними точками зору, а з різними 
ментальними матрицями. Кожна політич-
на позиція, як правило, задовольняє крите-
ріям, що вона визначає сама. Таким чином, 
критерії політичної істини розташовують-
ся не поза, а усередині визначеного полі-
тичного дискурсу. Представників різних 
ментальних матриць  можна  представити  в  
якості членів різних мовних співтовариств, 
і  проблеми комунікації між ними можуть 
бути аналізовані як проблеми  перекладу. 
Таку функцію виконують філософи, соціо-
логи, журналісти,   політологи, аналітики, 
а також реальні діячі, що вирішують соці-
альні проблеми.

Слово “перетворення”  містить у собі за-
родок парадокса. Якщо процес перетворення 
відбувається досить довго, а терміни його 
для України не визначені, то перетворення 

здобуває стійкий стабільний характер, риси 
сталості. Люди звикають до перетворення, 
як до шуму моря, пристосовуються і живуть 
у такому суспільстві, як у стабільному.  При-
клад тому період у  нашій країні, коли  ін-
фляція доходила до 10000 % на рік. З боку 
здавалося: як же в таких умовах можна 
жити? Але жили. Пристосовувалися, ще й 
збільшували капітал. Гроші не зберігали, а 
тільки-но одержували, відразу витрачали, 
що збільшувало оборотність грошей і стиму-
лювало економіку. Це один із прикладів, але 
таке положення на кожнім етапі змін. Зміни 
не обов’язково були на краще. Але сталість 
змін  змушувала не сприймати їх як щось 
тимчасове, навпаки,  факт мінливості став 
звичкою. Зміни стали елементом побуту, 
по-своєму  стабільного і стійкого. Криза стає 
перманентною характеристикою суспільства 
й особистості. Але це не викликає почуття  
безвихідності, а стимулює вироблення нових 
способів пристосування до умов існування, 
що змінюються.

Перетворення в розвинутих країнах 
пов’язується, як правило, з мікросоці-
альними  і духовними процесами, тобто зі 
змінами в особистості, у родині, у релігії, 
цінностях і поглядах на життя. У нас же 
перетворення пов’язується, насамперед, із 
макросоціальними процесами. “Перетво-
рення”, або трансформація, у західних кра-
їнах часто означає процес набуття зміненого 
стану свідомості, пов’язаного, наприклад, 
із застосуванням наркотиків, медитацією 
й т. ін., тобто з тим, що стосується проблем 
окремої людини. Ідеолог наркотичних мрій 
Тімоті Лірі є представником цього виду пе-
ретворень. Під впливом хімічних речовин 
або слів проповідника людина прагне вийти 
за межі реального, змінитися, досягти осо-
бистісної  трансформації і стати адекватною 
сучасності. Йде дискусія про те, щоб у про-
цесі особистісної трансформації не вдавати-
ся до перекручених  засобів, що руйнують 
здоров’я. Але принцип залишається один: 
змінити світ, змінюючи себе. У нашій же 
країні інша модель: змінити світ, змінюю-
чи зовнішні умови існування.    Перетворен-
ня для  нас – це очікування змін ззовні без 
готовності змінити себе.  

 Зміни психічного, духовного харак-
теру можуть бути в нашій країні проблемою 
невеликої частини духовної еліти столиці і 
великих міст. На відносно невеликому, об-
меженому просторі столиці, як у лаборато-
рії, відбуваються випробування з духовною 
трансформацією, про яку багато говорять на 
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Заході. Отже, у нас справжнє особистісне пе-
ретворення сприймається як перекручення. 

Одним з моментів перетворення суспіль-
ства  є  криза. Трансформаційна криза – це 
стан суспільства, при якому з особливими 
труднощами для людей і країни здійснюють-
ся  соціальні модифікації, що супроводжу-
ються сутичкою суперечливих тенденцій, 
взаємовиключних властивостей при загаль-
ній тенденції до здійснення міжнародної со-
ціалізації, прилучення до загальносвітових 
стандартів у всіх сферах життя.  

Труднощі вирішення проблем у кризовий 
період полягають у тому, що  нове визна-
чення ситуації виглядає не як еволюційно 
підготовлений результат попереднього роз-
витку, а як радикально інший підхід. По-
ловинчаті рішення на ґрунті поступок при-
зводять  до  найгірших варіантів, оскільки 
суперечать логіці різних концептуальних 
підходів, що конкурують. Трагізм ситуації 
саме і полягає в тому, що баланс суспільних 
сил не дає можливості жодній з  концепцій 
узяти гору, і реальні рішення можуть бути 
прийняті  тільки  як компромісні, що не за-
вжди є оптимальним та найкращим.

Завдяки кризі  у суспільстві існує  реаль-
на  можливість  радикального  консерватив-
ного відступу. Причини відступу лежать 
у розриві  соціокультурних і соціально-еко-
номічних сторін трансформації і в нерівно-
мірності  соціальної   трансформації. 

Не тільки суспільство, але й особистість 
піддається трансформаційним  змінам.  
Для одних це трагедія, що викликає  від-
чуття  життєвого краху, для інших це 
природний стан у звичному середовищі, 
що відповідає потребам і інтересам. Криза 
стає перманентною характеристикою сус-
пільства й особистості. Але це не безвихідь, 
а спосіб пристосування до умов існування, 
що змінюються.

Криза позначається у відсутності успіхів 
у процесі діяльності, у некерованості соці-
альної системи, у регресії до більш ранніх 
форм існування системи. У деяких сферах 
люди починають користуватися більш при-
мітивними способами при досягненні ці-
лей. Але паралельно формуються новотво-
ри зі складною структурою. Виробляється 
нова знакова система, інша парадигма, 
що прагне направити розвиток в іншому 
напрямку, переструктурувати ситуацію. 
Джерелом цього процесу є новий спосіб іс-

нування. Тобто криза несе в собі не тільки 
негативні аспекти. Позитивний аспект по-
лягає в тому, що кризу можна розглядати 
як перехід системи в нову якість, утворен-
ня якісно нової системи, тобто криза висту-
пає як момент розвитку. Криза іноді сприяє 
зростанню нових відкриттів. Отже, криза є 
джерелом позитивних змін. 

В останні декілька років є підстави вва-
жати, що криза відступає. Настає новий 
етап відносної стабілізації. Насправді може 
йти мова про зміну форми кризи. Вона стає 
звичною, а тому “нормальною” для нашого 
суспільства. В цьому разі девіації сприйма-
ються як норма. Виникають “нормальні” 
девіації. Кризові за суттю явища мімікру-
ють як “нормальні”.    

 На створення нового стилю життя і ново-
го образу суспільства витрачається багато 
енергії, що направляється не завжди у нор-
мовані, звичні форми та способи суспільних 
відносин. Це породжує у певній мірі хаос. 
У хаотичних змінах суспільства, що пере-
творюється, потенційно закладені різні 
компоненти і стають можливими незвичай-
ні їхні сполучення. Криза розхитує стерео-
типи соціального поводження.  І на ґрунті 
ослаблених старих норм створюється новий 
порядок. Отже,  новий порядок поступово 
вибудовується з хаосу. 

Ослаблення нормативної основи суспіль-
ства, яке характерне для кризи, пов’язують 
з наявністю аномії. Однією з причин аномії 
є криза ідентифікації, коли людина не 
може упевнено віднести себе до визначеної 
соціальної спільності. Аномія насправді 
перешкоджає перетворенням. Подолання 
аномії, поява правил, які властиві пере-
творенням, забезпечує їх більш ефективне 
здійснення. Але правила ці особливі, тому 
що перетворення соціальних норм – це іма-
нентна характеристика  суспільства, що пе-
ретворюється. Те, що виглядає як аномія, 
насправді є переходом у такий нормативний 
стан, що характеризується модифікацією 
норм на основі моделей раціональності, які 
постійно змінюються. Норми різноманітні в 
різних ситуаціях, у різних співтовариствах 
і при реалізації різноманітних практик.

Для суспільства, що перетворюється 
характерний нормативний плюралізм. 
Аномія дійсно існує, але вона притаманна 
періоду трансформаційної кризи. Для умов 
перетворення у відношенні аномії необхідні 
інший дослідницький інструментарій та ін-
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ший теоретичний підхід, ніж для умов ста-
більного суспільства. Для комбінованого 
суспільства притаманні “нормальні девіа-
ції”. Таким чином, трансформаційна криза 
закладає основи якісно нового норматив-
ного стану суспільства, що дозволяє йому 
вийти на новий рівень розвитку. Отже, у 
наш час аномія є насправді ознакою нового 
специфічного нормативного ладу. 

Суспільство, що перетворюється, існує 
синхронно відповідно до різних парадигм: 
традиційних, модерних і постмодерних. Це 
відбивається на багатьох аспектах життя 
суспільства, особливо на відносинах еліти  і 
маси. Зміни, що відбуваються в суспільстві, 
багато в чому викликані прагненням до мо-
дернізації суспільства з боку еліти: політич-
ної, культурної, економічної. Про це можна 
судити по змісту запропонованих реформ у 
різноманітних сферах життя суспільства, по 
численних публічних заявах і передвиборних 
програмах. Модернізаційні заяви політичної 
й економічної еліти далеко не завжди і не в 
усьому відповідають масовим настроям, мен-
талітету великої частини суспільства. Тради-
ційні компоненти менталітету залишаються 
широко розповсюдженими.

Розбіжність позиції еліти і маси позна-
чається в різноманітних формах: явному чи 
неявному опорі, інформаційних бар’єрах. 
Виникають області соціокультурної невідпо-
відності еліти і значної частини суспільства. 
Наприклад, виникає протиріччя між слаб-
кістю передумов модернізації і запитами на 
результати модернізації. Запити формуються 
не внутрішніми можливостями їх задоволен-
ня, як це буває в закритих  суспільствах чи 
державах, що випереджають інші країни, а 
завдяки інтенсивному інформаційному обмі-
ну між відсталими країнами й інший світом. 
Тому з’являються потреби, що не забезпечені 
внутрішніми економічними можливостями 
країни. Звідси, потреби може задовольняти 
відповідно новому їх рівню тільки еліта. Іс-
нує також протиріччя між централізацією і 
децентралізацією в економічній і політичній 
сферах. Еліта прагне до централізації, а про-
вінція пручається цьому процесу, тому що 
обмежені ресурси не дозволяють задовольни-
ти запити населення регіонів. З іншого боку, 
саме від центра ініціюються перетворення, 
яким у визначеній мірі й у різному ступені 
пручаються регіони.

Далі можна відзначити протиріччя між 
авторитарною формою державного ладу на 
різноманітних його рівнях і демократични-

ми компонентами суспільства. Парадоксаль-
но, що еліта, яка насамперед зацікавлена 
в авторитаризмі, найчастіше й активніше 
виражає демократичні інтенції. Отже, у на-
шій країні засобом розвитку демократизму 
в умовах перетворення є авторитаризм. Це 
породжує кентавр-явище – контрольовану, 
або авторитарну, демократію.

З цим явищем пов’язана суттєва риса 
суспільного ладу – вибіркове застосування 
права. Поширеним принципом є: друзям 
можна все, а ворогам – за законом. Це яви-
ще, у свою чергу, викликає риси клієнта-
лізму у політичній системі. “Патрон”, яким 
може бути впливовий політик, державний 
діяч, має при собі коло “клієнтів” – друзів, 
які шукають та отримують за допомогою 
патрона переваги у конкурентній боротьбі 
за рахунок незастосування до них право-
вих, перш за все податкових і  митних, 
норм. Формується сфера тіньового права, 
тіньової політики, які забезпечують іс-
нування тіньової економіки. Парадокс у 
тому, що часто тіньова економіка більш 
ефективна, більш вигідна для населення. 
В ній зацікавлені не тільки самі тіньови-
ки, а і широкі верстви населення через те, 
що тіньовий товар дешевше за законний. 
Тіньовий споживчий ринок заповнений 
товарами-підробками. Підробка стає поши-
реним та природним явищем у суспільстві, 
яке є саме грандіозною підробкою правової, 
демократичної, соціальної держави.

На побутовому рівні криза суспільства 
сприймається, насамперед, через скорочен-
ня споживання. Неможливість задовольня-
ти соціально типові стандарти споживання 
викликає в людини страждання, почуття 
незадоволеності життям. Перспективи роз-
витку країни на найближчий період не обі-
цяють вирішення проблем подолання мате-
ріальних труднощів для більшості населен-
ня. Тому потрібно готувати себе до бідності, 
а не до багатства. Важливим є морально-
психологічний фактор зустрічі з бідністю. 
Як через бідність не втратити волю до жит-
тя і відчуття щастя? Для досягнення цього 
необхідно, як це ні цинічно звучить, фор-
мувати культуру бідності. У цьому основна 
спрямованість особистісного перетворення: 
навчитися в бідності бути щасливим і само-
достатнім. Отже, перетворення обіцяє нам 
не достаток і задоволення потреб відповід-
но до нинішніх запитів, а бідність. Необ-
хідність же перетворення складається не 
в тому, щоб стати багатими, а в тому, щоб 
вижити, зберегти народ, націю, державу і 
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не втратити особистісної гідності в умовах 
бідності, постійних техногенних катастроф 
і екологічної депресії.

Ще одним проявом комбінованості нашо-
го суспільства є поєднання двох ментальних 
матриць, що притаманні населенню, яке 
компактно проживає у відповідних регіонах. 
Одна з них характеризується західною спря-
мованістю та відносно високим рівнем по-
стматеріальних цінностей, друга характери-
зується східними рисами з відносно низьким 
рівнем постматеріальних цінностей. Для  
оцінки українського суспільства неможли-
во застосовувати загальні характеристики. 
Кожен раз треба пояснювати які саме групи 
населення, регіони ми маємо на увазі.

Годі й додавати, що яскравим виражен-
ням комбінованості суспільства є органічне 
поєднання українських та руських засад 
суспільної свідомості. Це породжує феноме-
ни російськомовного українського націона-
лізму та україномовної етномаргінальності. 
Численна кількість населення має змішані 
етнічні джерела походження, коли один з 
батьків українець, другий – росіянин. Це по-
роджує парадокси національної ідентифіка-
ції, коли діти одних батьків ідентифікують 
себе етнічно один українцем, інший росія-
нином.  Емпіричні дані показують, що чим 
вище доля українського населення у регіоні, 
тим вище відсоток української самоіденти-
фікації дітей з етнічно змішаних шлюбів. 

Загальний висновок полягає в тому, що 
джерелом інтеграції сучасного українсько-
го суспільства є загальне лихо. Парадок-
сально, але негативний компонент є дже-
релом позитивного аспекту соціальної ди-
наміки, тобто становлення нової інтеграції. 
Усвідомлення єдності загальної долі єднає 
суспільство і мобілізує його для нових пере-
творень. Однак суспільство має потребу в 
позитивних цінностях і цілях, навіть якщо 
воно знаходиться у стані кризи. Особливо 
цього потребує молодь, бо для неї все жит-
тя попереду, у якому б стані суспільство не 
знаходилося. 

Соціологи, поряд із представниками де-
яких інших професій, беруть участь у ціле-
спрямуванні суспільства. Для виконання 
цієї важливої  соціальної  і світоглядної 
функції необхідна відповідна теорія. На 
наш погляд, теорія перетворення може слу-
жити позитивною концепцією  соціальної 
динаміки в умовах кризи. Тобто джерелом 
позитивної мети є інтерпретована відповід-
ним чином ідея кризи і катастрофи. 

 Комбінований характер суспільних 
явищ породжує парадокси, які є особливос-
тями сучасного українського суспільства. 
Суттю цих парадоксів є те, що негативні 
явища функціонально мають позитивний 
характер, впливаючи на процес перетво-
рення і  вибудовуючи нову конфігурацію 
суспільного життя.
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Людство щораз більше переконується у 
тому, що за умов невідворотності глобалі-
заційних процесів економічне зростання 
кожної країни, підвищення її міжнародної 
конкурентоспроможності визначальною 
мірою детермінуються інтелектуалізацією 
основних факторів виробництва та форму-
ванням потужного інноваційного потен-
ціалу. Сучасну ринкову економіку дедалі 
сильніше стимулює розвиток інтелекту-
альної праці, впровадження у суспільне 
виробництво новітніх технологій, вина-
ходів, наукомістких продуктів, програм, 
лідерських ноу-хау тощо. Світовий досвід 
переконує, що в економіці, яка активніше 
залучає силу наукових ідей, більше спира-
ється на капітал знань, аніж на фізичний 
капітал, зростає вірогідність успішних про-

ривів на шляху випереджального розвитку, 
результативність реалізації преференцій 
знаннєвомісткої (інформаційної) економі-
ки перед промисловою, індустріальною.

Про важливість інтелектуально-іннова-
ційного фактора в сучасній ринковій еконо-
міці свідчить той факт, що питома вага нових 
наукових знань, які втілюються в товарах, 
технологіях, освіті, інноваційному менедж-
менті, культурі виробництва, становить в 
розвинутих країнах близько 90% їх ВВП 
[1]. Під факторами інтелектуально-іннова-
ційного розвитку розуміємо широкий комп-
лекс умов (знань, інформації, ідей, досвіду, 
ресурсів та інших складових), що в процесі 
творчої діяльності людини (груп, нації) 
трансформуються у відповідний потенціал, 

Степан Вовканич (Львів)

Діяльнісний підхід до людського 
та інтелектуального капіталу 
в знаннєвомісткій економіці: 

концептуалізація понять
На основі діяльнісного підходу до людського та інтелектуального капіталу 

диференційовано їх поняття, де останній розглядається в контексті багатьох 
інших важливих складових сучасного сукупного суб��’єкта праці (духовності, 
інформаційної мобільності, ціннісних мотивацій, інноваційної культури, на-
ціональної консолідації, євроінтеграційних орієнтацій, творчої комфортності 
середовища тощо), що впливають на  формування знаннєвомісткої економіки 
України та її інформаційного простору. 

На основе деятельностного подхода к человеческому и интеллектуальному 
капиталу дифференцировано их понятие, где последний рассматривается в 
контексте многих других важных составляющих современного совокупного 
субъекта труда (духовности, информационной мобильности, ценностных мо-
тиваций, инновационной культуры, национальной консолидации, евроинтег-
рационных ориентаций, творческой комфортности среды и тому подобное), 
которые влияют на  формирование экономики знаний Украины и ее информа-
ционного пространства. 

On the basis of activity approach to the human and intellectual capital their 
concepts are differentiated, where the last is examined in the context of many 
other important constituents of the modern combined labour’s subject (spirituality, 
informative mobility, valued motivations, innovative culture, national consolidation, 
eurointegrated orientations, creative comfort of environment etc) which influence on 
the formation of knowledgable economy of Ukraine and its informative space. 

Львівське відділення САУ
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виробничі можливості котрого визначають 
прибутковість новоствореного продукту. Ці 
фактори у теоретико-методологічному кон-
тексті складають дві основні групи.

Перша група – це безпосередні джерела 
інноваційного розвитку регіону, країни як 
інституціональні структури (освітні закла-
ди, науково-дослідні інститути, проектно-
конструкторські підрозділи, технопарки, 
бізнес-інкубатори та ін.), де об’єктивно 
творяться науково-пошуковий, проектний, 
апробаційний, впроваджувальний та екс-
плуатаційний цикли нововведень. Іншими 
словами, джерела становлять належну 
матеріальну базу для реалізації креативу 
людини на шляху науково-технічного, 
технологічного, економічного та іншого 
прогресу.

Друга група – це рушійні сили, які за-
вжди є суб’єктивними, адже діють (функ-
ціонують) опосередковано через систему 
більш тонких соціально-психологічних 
матерій, до яких належать мотивації, по-
треби, інтереси та творча активність кон-
кретної людини, стимули підвищення її го-
товності до інноваційної діяльності та пер-
манентного творчого пошуку нових знань, 
набуття досвіду, навичок, а також підне-
сення з цією метою духовно-інформаційної 
мобільності, рівня інтелекто-користування  
та інших професійно-якісних характерис-
тик, що дедалі більше стають викликами 
на шляху сучасних суб’єктів новаторської 
праці.

До рушійних сил можна віднести також 
ментальність, культуру суб’єктів творчос-
ті, в т. ч інноваційну, морально-психоло-
гічний клімат, виробничі відносини, ме-
неджмент, організацію охорони здоров’я, 
відпочинку, соціальний захист суб’єктів 
творчості, їх інтелектуальної власності та 
ін., тобто все те, що опосередковано спри-
яє підвищенню духовно-інтелектуального 
потенціалу в плані як творення власних, 
так й оперативного запозичення різних 
лідерських новацій – економічних, науко-
во-технічних, технологічних, суспільних, 
політичних тощо.

Отже, управління використанням сис-
теми усіх чинників інтелектуально-інно-
ваційного розвитку як об’єктивного циві-
лізаційного процесу, особливо його темпи, 
ефективність національних інноваційних 
систем залежать від інтеграції джерел і 
рушійних сил, комплексного підходу до 

складної їх взаємодії як синергії видимої, 
твердої (матеріалізованої) частини наявних 
джерел, так і до м’якої, суб’єктивізованої 
складової рушійних сил – мотиваційних 
механізмів, різних соціально-психологіч-
них стимулів, – які опосередковано впли-
вають на продуктивність вибраної моделі 
інтелектуально-інноваційного розвитку 
регіону чи країни назагал. 

В активізації процесу інтеграції джерел 
і рушійних сил інтелектуально-інновацій-
ного розвитку, в розбудові економіки знань 
центральне місце належить людському ка-
піталові, загальна теорія якого (після того, 
як це поняття було українськими науков-
цями імплементовано у вітчизняний науко-
вий обіг) стала основоположною в системі 
досліджень структурних змін сукупної ро-
бочої сили та соціальних факторів еконо-
мічного зростання. Людський капітал стає 
(має стати) наскрізною вартісною оцінкою 
сучасної робочої сили, духовно-інтелек-
туальних зусиль сукупності працівників 
вищого рівня кваліфікації, які зайняті 
творенням інтелектуального продукту і 
знаннєвомісткої ринкової економіки. Не-
зважаючи на цей, здавалось би, очевидний 
факт, дивує відсутність серед зарубіжних і 
вітчизняних науковців єдиної візії тракту-
вання змісту людського капіталу, чинників 
його формування, і особливо це проявляєть-
ся тоді, коли розглядається інтелектуаль-
но-інноваційна діяльність, адже є реальна 
спокуса зробити інтелектуальний капітал 
домінантним над людським. 

   Слід визнати, що домінування інтелек-
туального вектора є характерною ознакою 
всієї системи взаємодії чинників (джерел 
і рушійних сил), що визначають сучасні 
перспективи науково-технічного, техно-
логічного, економічного, інформаційного 
і, частково, духовно-культурологічного, 
політичного розвитку як держав, так і в 
глобальному масштабі – увесь подальший 
поступ людства на базі кращого форму-
вання і використання людського капіталу 
в інноваційній діяльності. Попри те, коли 
дослідники розглядають інтелектуальний 
капітал, то все-таки вони переважно мову 
ведуть про якість людського фактора в су-
часних умовах, і не більше.

У цьому контексті низка науковців саме 
розглядають людський капітал як основу 
спроможності працівників до інноваційної 
діяльності. Так, на їх думку, людський ка-
пітал – це такі риси працівника, як рівень 
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освіти, професійної підготовки, умінь і 
навичок, мотивації і мобільності, а також 
стан здоров’я. Все це працівник викорис-
товує у своїй трудовій діяльності, що за-
безпечує йому можливість отримати дохід, 
вищий за дохід від простої праці [1, с. 132]. 
В.В.Лукашевич претендує на узагальне-
не визначення людського капіталу, під 
яким, на його думку, “обычно понимается 
совокупность знаний, навыков, умений, 
способностей, квалификации и интеллек-
туального потенциала персонала, обеспечи-
вающих получение прибыли” [2]. 

Попри те, загальним недоліком, який 
іманентно притаманний авторам, які ви-
світлюють дефініцію людського капіталу, 
“вузьким” місцем є нечіткість підходів до 
трактувань людського та інтелектуального 
капіталів, їх плутанина, особливо при ви-
значенні, яке з цих понять – ширше. Ба 
навіть більше, російські вчені розглядають 
інтелектуальний капітал як ресурс (?), що 
характеризує знання, і як інтелектуаль-
ний потенціал (?) організації, що є одним з 
нових критеріїв визначення її конкуренто-
спроможності [3].

Окрім цього, деякі дослідники, гіпербо-
лізуючи інтелектуальний капітал, вклю-
чають до нього людський лише в іпостасі 
трьох складових [4]:

1. людський капітал – сукупність знань, 
навичок, творчих здібностей, а також 
спроможність власників та наукомістких 
працівників відповідати вимогам і задачам 
компанії;

2. структурний капітал – програмні за-
соби ЕОМ, програмне забезпечення, бази 
даних, організаційна структура, патенти, 
товарні знаки, а також всілякі організа-
ційні механізми, які забезпечують продук-
тивність працівників та функціонування 
компанії;

3. споживчий капітал – майбутні спожи-
вачі продукції компанії та її спроможність 
задовольнити їхні запити.

Водночас інші дослідники, не обмежую-
чись трьома складовими інтелектуального 
капіталу, додають до них  ще й організацій-
ний, процесний, інноваційний, культурний 
капітали [5].

Проте інтелектуальний капітал нації – це 
не просто сума його складових, а багатовек-

торний феномен різних якісних рис, талан-
тів і потенціалів насамперед людини – куль-
турно-освітніх, науково-технічних, соціаль-
но-економічних, духовно-інтелектуальних 
– щодо креативного і ефективного  викорис-
тання наявних ресурсів та їх трансформації в 
процесі діяльності у відповідний потенціал, 
де продуктивність живої праці детермінуєть-
ся кількістю і якістю створеного інтелекту-
ального продукту за одиницю робочого часу. 
І в процесі творення такого продукту (і не 
тільки) відділити знання, навички, досвід від 
їх носія – людини як капіталу всіх капіталів 
– неможливо і не потрібно. У цьому процесі 
людина, незалежно від того, є вона раціо-
налізатором, винахідником, шукає нові рі-
шення, – єдиний і безальтернативний носій 
ідеї розробки інтелектуального продукту за 
відповідний термін. За цих умов більшого і 
ширшого значення набуває не економічний, 
а соціогуманістичний аспект творчої діяль-
ності людини, де вона не відривається від 
того творчого комфорту, який формується 
оточуючим середовищем, мотивами слу-
жіння своєму народові, його національному 
розвиткові, духовному відродженню, а від-
так – служінням усьому людству, розмаїттю 
його культур, економік тощо.

У цьому контексті слід відзначити, що 
теорію людського капіталу здебільшого 
тепер відкривають для себе країни, що роз-
виваються.  Рівно ж  – розвинені країни 
вже освоюють стадію переходу до масової 
вищої освіти, більша частина послуг якої 
надається державою. Це, в свою чергу, 
актуалізує питання одержання освітніх по-
слуг як соціального блага в максимальній 
кількості незалежно від їхньої економічної 
віддачі. Іншими словами, розвинені країни 
не стільки цікавить прямий економічний 
ефект від інвестицій в освіту, скільки по-
бічний (соціальний), який проявляється 
в піднесенні культурного рівня майбутніх 
суб’єктів праці, активізації їх споживчої 
діяльності та підвищенні її якості, зокре-
ма щодо формування національного духо-
вно-інформаційного простору, мовно-ін-
телектуального середовища, рівних мож-
ливостей для професійного росту та інших 
важливих соціальних чинників, що часто 
не  піддаються грошовому виміру. 

Тому правильно, що дедалі частіше по-
няття людського капіталу виступає в ши-
рокому контексті, де воно охоплює інтелек-
туальний капітал в системі сукупного капі-
талу підприємства (і не лише підприємства) 
взагалі. Даної концепції дотримуються 
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багато американських дослідників, у т. ч. і 
Дж.Кендрик. Він під людським капіталом 
в економіці розуміє запас знань людини, 
навичок, досвіду, здоров’я, що використо-
вуються індивідом для отримання доходу. 
Це не просто сукупність знань, здібностей, 
якими володіє людина, а під людським ка-
піталом мається на увазі:

“1) приобретенный запас знаний, уме-
ний, навыков;

2) что этот запас целесообразно исполь-
зовать в той или иной сфере общественной 
деятельности, и это способствует росту про-
изводительности труда и производства;

3) что использование данного запаса 
приводит к росту заработков (доходов) дан-
ного работника в будущем путем отказа от 
части текущего потребления;

4) что увеличение доходов способству-
ет заинтересованности работника, и это 
приводит к дальнейшему инвестированию 
в человеческий капитал;

5) что человеческие способности, даро-
вания, знания и т.д. являются неотъемле-
мой частью каждого человека;

6) и что мотивация является необхо-
димым элементом для того, чтобы процесс 
воспроизводства (формирование, использо-
вание) человеческого капитала носил по-
лностью завершенный характер” [6, с. 8].

Отже, людський капітал як концепція 
охоплює не тільки здібність виробляти пред-
мети та послуги, а й широкий аспект освітніх, 
професійних, психофізичних, світоглядних і 
духовно-культурних якостей людини, на-
ціонально-мовну комфортність оточуючого 
середовища, феномен інвестицій у людський 
розвиток, їх прямий та побічний ефекти 
тощо. На користь такої широкої концепції 
можна навести низку наукових аргументів. 
Обмежимося лише кількома. Насамперед 
слід зазначити, що багатьом дослідникам, 
всупереч їх намаганням, так і не вдається по-
няття “людський капітал” втиснути у “про-
крустове ложе” нібито ширшої концепції 
інтелектуального капіталу. Адже, стверджу-
ють вони, інтелектуальний капітал – це сума 
знань усіх працівників компанії, що забезпе-
чують її конкурентоспроможність.

Базовими у цьому визначенні є всі зна-
ння, зібрані відповідно до певного алго-

ритму “під дахом” тієї чи іншої організації 
(колективу) і нації. Це означає, що науков-
ці, хочуть вони цього чи ні, виходять на 
широкий контекст людського капіталу як 
на сукупність різних характеристик про-
цесу використання інтелектуально-креа-
тивних, інноваційних та інших здібностей, 
можливостей всіх особистостей, що ними 
володіє той чи інший колектив, народ, а не 
тільки окремий індивідуум. Таким чином, 
у цьому випадку визнається, що людський 
та інтелектуальний капітали, якщо вони 
визначаються як сукупність індивідуаль-
них здібностей усіх зайнятих, є принаймні 
синонімами, але в жодному разі не можна 
стверджувати, що другий охоплює перший. 
Іншими словами, хоча згадані капітали є 
категоріями мікро- і макроекономіки, од-
нак інтелектуальний характеризує лише 
якість робочої сили – її здатність до праці, 
але вже в сучасних умовах постіндустріаль-
ної ринкової економіки, в формуванні нової 
економіки – економіки знань.

Доходимо висновку, що людський капі-
тал, як й інтелектуальний, не можна й не 
треба відокремлювати від їх носіїв – живої 
людської особистості. Усвідомлення інтелек-
туального капіталу як невід’ємної частини 
безмежного креативу людини не тільки до-
помагає зрозуміти вирішальну роль людини 
в інтелектуалізації основних рушійних сил 
постіндустріального суспільства, а й сприяє 
визнанню необхідності інвестування в люди-
ну – в загальну й спеціальну освіту, її безпе-
рервність, культуру, у відпочинок та охорону 
здоров’я, у людський розвиток назагал. І 
такі інвестиції потрібно здійснювати для 
всіх співробітників колективу (організації, 
держави) як носіїв знань і досвіду, а не лише 
щодо когнітаріату як найбільш кваліфіко-
ваної частини чи, скажімо, тільки стосовно 
інтелектуальної еліти соціуму. 

Навіть якщо керуватися відомою мак-
симою: буцімто 95 відсотків важливих на-
уково-технічних, технологічних винаходів 
припадає на 5% інтелектуальної еліти, але 
й тоді визнається, що решта 95% соціуму 
потрібні як середовище для того, аби мати 
цих п’ять відсотків когнітаріату як інте-
лектуальне ядро народу. Якщо ж виходити 
із протилежного, а саме: людський капітал 
є підсистемою інтелектуального, то треба 
визнати, що частина людського соціуму вза-
галі не володіє інтелектом і його треба зали-
шати поза увагою будь-якої з систем освіти, 
забезпечення підвищення кваліфікації, на-
громадження передового досвіду тощо. А це 
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було б неминуче пов’язано з дискримінацією 
людини та порушенням її природних прав на 
отримання необхідної і повної інформації, а 
відтак – на її розвиток як особистості.

Принагідно зазначимо, що наше широке 
трактування людського капіталу як по-
няття інтегрального зовсім не применшує 
значення, можливість цілеспрямованого 
вивчення інтелектуального капіталу в 
окремих сферах  діянь. Скажімо, людина не 
тільки суттєво змінює суспільно-виробничі 
відносини, а й зростає її роль в інтелекту-
ально-інноваційній діяльності, її інтелект 
стає основним чинником впливу на творен-
ня економіки знань, на весь процес відтво-
рення суспільного життя, підвищення його 
якості. Інтелектуальний капітал – це чи не 
єдиний стратегічний вектор нації в між-
народному просторі жорсткої конкуренції, 
здатний забезпечити її майбутнє, інтелек-
туальний суверенітет [7]. 

Водночас інтелектуальний капітал – це 
не лише просторовий вектор знань, досвіду, 
інформації, а і здатність людини до ново-
го мислення, пізнання і творчого пошуку. 
Деякі вчені трактують “інтелект” саме 
як “інакомислення”, “незвичайну, нову 
думку”, тобто – творення суспільно нової 
інформації, багатства нових ідей та досві-
ду [8]. Навіть, якщо традиційно розгля-
дати інтелект як знання чи силу розуму, 
свідомості, що протистоїть емоціям, волі, 
то, ясна річ, сьогодні слід досліджувати 
інтелектуальний потенціал суспільства 
(групи, людини), його соціальну і духовну 
спрямованість у контексті інноваційної мо-
делі розвитку України, творення її знаннє-
вомісткої, інформаційної економіки, ново-
го світогляду соціуму.

Отже, практично йдеться про “духовно-
інтелектуальний потенціал нації, групи, 
людини (або в іншій модальності – дер-
жави, регіону, будь-якої організаційної 
структури) як їх спроможність творити, на-
громаджувати та використовувати нові зна-
ння, проекти, ідеї, себто генерувати різну 
семантичну інформацію в якості інтелекту-
альної власності для свого (і не лише свого) 
розвитку” [9. c. 18]. Під таким потенціалом 
розуміємо здатність людини (групи, нації) 
до ефективної інноваційної діяльності, 
складовими якої є його категорії (просторо-
ві вектори), що виступають безпосереднім 
суб’єктом інтелектуальної праці, ресурс-
не забезпечення інноваційної діяльності 
на макро- та мікроекономічному рівні, а 

також її мотивування, фінансування і сти-
мулювання. Якщо ж вживаємо синтетичне 
поняття “інтелектуально-інноваційний 
потенціал”, то перший векторний блок 
більше віддзеркалює процес вітчизняного 
створення чогось “нового”, а другий, інно-
ваційний – апробацію та широку соціаліза-
цію “нового” у вигляді як вітчизняних, так 
і запозичених інновацій певного калібру 
та масштабу застосування: регіонального, 
національного, світового. Могутність і су-
веренітет України визначається передовсім 
поєднанням потенціалів цих векторів, син-
тез яких завдяки творчій природі людини 
не має обмежень як у своєму зростанні, так 
і в застосуванні.

Творчість людини, потужність її ін-
телекту, домінування капіталу знань та 
інноваційна мотивація визначають су-
часні перспективи науково-технічного, 
соціально-економічного, а частково духо-
вно-культурологічного, мовно-інформацій-
ного та іншого розвитку держави, зрештою 
у глобальному вимірі – увесь подальший 
розвиток земної цивілізації [10]. Власне 
інтелектуально-інноваційне розуміння 
розвитку окреслює стан, роль і якість еліт 
як найбільш активного та професійного 
ядра нації, тенденції зростання їх місця 
в інноваційних процесах як потужному 
кластеру когнітаріату в нарощуванні ін-
телектуально-креативних зусиль щодо 
творення власних якісних інновацій, без 
яких та комплексу циклів, пов’язаних з 
генеруванням нового (науково-дослідні, 
проектно-конструкторські роботи, пілотне 
впровадження, інформаційне, фінансове 
забезпечення, захист інтелектуальної влас-
ності та припинення відтоку її носіїв тощо), 
країна втрачає інтелектуальний суверені-
тет, рівноправність на міжнародному рин-
ку поділу праці, а відтак – опиняється на 
узбіччі загальноцивілізаційного розвитку.

Широке розуміння людського капіталу 
та трактування інтелектуального як під-
системи першого дедалі більше диктує не 
ресурсно-споживацький, переважно кіль-
кісний, а діяльнісно-інноваційний (якіс-
но-інформаційний) підхід до духовно-інте-
лектуального потенціалу людини і нації, 
до випереджального творення лідерських 
новацій, використовуючи усі наявні ресур-
си, здобуті працею як попередників, так і 
сучасників, у т. ч. слід враховувати вектор 
національного середовища, духовності, мен-
тальності, забезпечення тяглості розвитку і 
т. ін. як запоруки оригінальності (ексклю-
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зивності) створеного тим чи іншим народом 
у розмаїтті культур світу, можливостей про-
риву на передній міжнародний план.

Проте, такому застосуванню заважає 
не чітке вживання передовсім двох осно-
воположних, хоча широко соціалізованих, 
але, шкода, спримітизованих дефініцій: 
“ресурс” і “потенціал”, поняття яких часто 
підміняються, хоча їх природа різна. При-
чому, саме така підміна чи не найбільше 
притаманна високим посадовцям, політи-
кам, які через ЗМІ безперервно запевняють 
народ, що Україна має великий потенціал. 
Насправді Україна має певні, а подекуди і 
дійсно багаті ресурси – трудові, земельні, 
мінеральні, водні, лісові, рекреаційні, нау-
кові тощо. Донедавна ще були й енергетич-
ні. Однак, Україна не зуміла перетворити 
свої ресурси в потужний соціально-еко-
номічний, інтелектуально-інноваційний, 
духовно-культурний потенціал країни, 
який служив би простим людям і змінив 
би їх життя на краще: поліпшив індекс 
людського розвитку, водночас підвищив 
її конкурентоспроможність, пришвидшив 
темпи євроінтеграції, вступу в ЄС тощо, 
тобто сприяв би діяльнісному, насамперед 
наукомісткому, а не ресурсному (сировин-
ному) прориву на світові ринки.

Інтелектуально-інноваційне розуміння 
розвитку вимагає розрізняти: ресурс як об-
ліково-статистичну категорію, а потенціал 
як діяльнісно-результуючу; перший – це те, 
що людина (спільнота, держава) має, чим 
володіє (знання, досвід, власність, здоров’я, 
природні багатства тощо), а другий – це ре-
зультативний показник того, як вона наявни-
ми ресурсами (в якості бази для ефективної 
діяльності людини) розпорядилася: примно-
жила, перетворила в конкурентний товар, по-
ліпшила їх, зрештою, у якому стані залишає 
наступним поколінням. Врешті-решт, ресурс 
– всього-на-всього передумова, яка може ста-
ти позитивним чинником, а останній сприяє 
величині потенціалу, якщо висхідні ресурси 
ефективно використати, тобто задіяти через 
належну працю – творчо-інтелектуальну, 
конструктивно-позитивну, продуктивну. 
Отже, проблема актуалізується не лише в те-
оретико-методологічному, а й у прикладному 
плані: чи активно ми використовуємо наявні 
умови як чинники (фактори) нашої щоденної 
діяльності, аби наростити наш загальнонаці-
ональний потенціал?

Інтегральним показником потенціалу 
будь-якої країни є величина її ВВП. Він 

чітко показує, що головне – це результат 
діяльності країни, її уряду, а все інше 
– засоби, ресурси, використані фактори 
або втрачені можливості (умови). Мізерний 
обсяг ВВП України свідчить, що треба не 
тільки краще використовувати позитивні 
фактори, а і більш рішуче нейтралізува-
ти дію комплексу негативних чинників 
(фізичних, біологічних, фізіологічних, 
суспільних, зокрема економічних, полі-
тичних, владних – корупцію, злодійство, 
хабарництво, шантаж, підкуп, злочинну 
клановість, рейдерство і т. ін.).

Таким чином, широкий підхід до люд-
ського капіталу – це насамперед діяль-
нісний підхід до ефективного, якісного та 
соціогуманістичного використання всіх 
матеріальних і духовних ресурсів для ство-
рення того чи іншого суспільного блага, то-
вару, його продажу і одержання прибутку 
як реального результату праці колективу, 
нації. Саме досягнутий показник їхньої 
праці  характеризує потенціал спільноти, і 
це поняття не можна підміняти прогнозом 
потенцій (що часто робиться) як можли-
вих досягнень в майбутньому. Потенціал 
відображає реальний результат людської 
діяльності – творчої і нетворчої, фізичної 
і розумової, нормованої і ненормованої, 
а не процес майбутнього зростання про-
дуктивності праці за рахунок суспільних 
змін, новаторських удосконалень, уявних 
чи реальних проривів і т. ін. Застосування 
універсальності діяльнісного підходу до 
людського та інтелектуального капіталів 
сприяє не лише виокремленню на “вході” 
та “виході” трудових, творчих та інших 
процесів понять “ресурс” і “потенціал”, а 
й дозволяє ув’язати і субординувати ці ка-
пітали з їх використанням в економічній 
діяльності людини, підприємства, регіону 
і країни взагалі. Іншими словами, здобуті 
впродовж процесу виховання, навчання  і 
трудової практики знання, вміння, досвід 
і т. ін. можна одночасно розглядати як 
ресурс або нерозкритий (невикористаний) 
людський капітал, які за належних умов 
могли б трансформуватися за допомогою 
діяльності (інноваційної, новаторської, 
інтелектуальної) в потенціал або в реалі-
зований капітал, що приносить прибуток 
організації (регіону, державі), збільшує її 
конкурентоспроможність на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. І тут потенційні 
можливості є вищими у тієї людини (орга-
нізації, підприємства), в якої є більшими 
складові сукупного капіталу (рівень освіти, 
фаховості, інформованості, досвіду, при-
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родні фізичні та інтелектуальні здібності, 
талант, мотивація, духовні цінності, фі-
нансові можливості, здоров’я, згуртова-
ність, дисципліна тощо). Однак це не дає 
підстав для ототожнення потенцій особи 
з людським капіталом, водночас потен-
ціал людини як результативна категорія 
її продуктивної високоякісної діяльності 
віддзеркалює міру розкриття (ступінь реа-
лізації) в ній людського, інтелектуального 
чи іншого капіталу.  

У суспільних позитивних трансформаці-
ях нині домінує національний трикутник 
“освіта – наука – інновації”, і він ще біль-
ше домінуватиме як у формуванні духо-
вно-інтелектуального потенціалу людини, 
реалізації капіталу знань, так і щодо вті-
лення євроінтеграційних прагнень Укра-
їни назагал. Ба більше, саме ефективні 
інновації – соціально-економічні, технічні, 
інформаційні, культурологічні, політичні 
тощо – дедалі суттєвіше впливатимуть не 
лише на каркас знаннєвомісткої економі-
ки, а й на всі соціокультурні зміни спіль-
ноти, які детермінуватимуться тримірним 
часовим вектором – використання знань, 
досвіду минулого, творчої активності су-
часників по їх примноженню та якісної 
(інтелектуально-інноваційної) стратегії 
май бут нього розвитку країни, творення 
інформаційного суспільства та адекватної 
нової економіки – економіки знань.

Отже, складові трикутника “освіта – на-
ука – інновації” в системі формування люд-
ського капіталу великою мірою залежать 
від освітніх, наукових здобутків минулих 
періодів, від тяглості розвитку спільноти, 
розумного запозичення нею інновацій, при-
пинення відтоку “мізків”, активності у ви-
користанні інтелектуальних ресурсів тощо. 
Здатність соціуму сприяти розв’язанню 
трансформаційних проблем за допомогою 
освіти, науки та інновацій (власних і запо-
зичених), розбудувати знаннєвомістку еко-
номіку є не лише адекватними діями на су-
часні цивілізаційні виклики, а й актуалізує 
нову якість суб’єктів праці – високу духо-
вно-інформаційну мобільність (ДІМ) нації і 
людини, що віддзеркалює певну історичну, 
ментальну спадковість (тяглість) суспіль-
ного розвитку і, врешті, інтегрує та сприяє 
кращому використанню таких складних 
категорій, як людський та інтелектуальний 
капітали. Завдання полягає в тому, щоби 
теорії цих капіталів використовувати як 
ефективні підсистеми формування більш 
загальних парадигм творення інформацій-

них спільнот, модерних націй та їх мотива-
ційних орієнтацій на нові знання, лідерські 
новації як чинники науково-технічного, 
економічного прориву [11]. Ми є свідками 
того, що це суттєво впливає на вибір векто-
ра та темпи євроінтеграції, тобто поступово 
визначає інноваційні устремління країни 
(регіону, колективу, особистості) взагалі.

Рівно ж – сьогодні на передній план ви-
ступають речі, які надають інтелекту за-
грозливого стану для цивілізаційного роз-
витку людства взагалі. Інтелект інтелекту 
– не рівня. Йдеться про одухотвореність 
інтелекту, про мотиваційний вектор тво-
рення нового: спрямований він на націо-
нальний і загальнолюдський прогрес чи на 
поневолення та використовування інших 
націй, інгібування їх питомої мови, куль-
тури, традицій, зрештою, на зодноріднення 
світу, а не на інтелектуально-інноваційний 
порух людства в контексті збереження різ-
номанітності природи, не людиною ство-
реної. І в цих, протилежних за напрямом 
глобальних векторах кваліфікація людини 
чи її інтелектуальний капітал здебільшо-
го, на жаль, виступають лише локальним 
інструментом ефективного використання 
суб’єкта праці в сукупному, а не в справді 
людському, духовному його вимірі.

Кожна нація, якщо вона хоче мати 
майбутнє, повинна соціалізувати духо-
вність – зробити її реальністю сьогодення 
і соціальним спадком для прийдешнього. 
Духовність, інтелектуальні здобутки (при-
ріст знань, інформації, їх світове визнання) 
консолідують націю, роблять її ідеальною 
формою розвитку людини в усіх вимірах, 
незалежно від регіону проживання, кон-
фесії, підносять її національну гордість. З 
огляду на це, розглядаймо духовність не 
лише як винятково пов’язану із церковни-
ми чи релігійними атрибутами (тим більше, 
що в Україні навіть православні Церкви 
далекі від єдності), а також із передаван-
ням нагромадженої духовної, культурної, 
інтелектуальної, зрештою, всієї соціальної 
спадщини нації наступним поколінням 
для збереження національної ідентичності 
та гідності, подальшого поступу на шля-
ху пізнання, в т. ч. історії своєї країни, 
зменшення ентропійності навколишнього 
світу, розуміння ноосферного, інновацій-
ного розвитку, побудови знаннєвомісткої 
інформаційної економіки, громадянського 
суспільства та розв’язання інших соціо-
гуманістичних світових проблем на основі 
широкого одухотворення інтелекту [12]. 
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Підвищення духовності, імплементація 
соціогуманістичних ідей як домінант наці-
ональної ідеології у свідомість кожної регі-
ональної спільноти є найвідповідальнішим 
у наш час і найскладнішим для реалізації 
напрямом інноваційної політики держави, 
її інтелектуальної безпеки, від яких вели-
кою мірою залежать цілісність та моно-
літність української політичної нації. 
Зрозуміло, що тут велику роль відігравати-
муть не лише промислово-фінансові групи, 
міжнаціональні територіальні комплекси, 

виникнення нових сфер господарювання, 
процес інституалізації, пов’язаний з пере-
ходом економіки на ринкові засади, тобто 
не тільки впливатимуть безпосередні дже-
рела інтелектуально-інноваційного розви-
тку, а й його рухомі сили: наскільки вони 
духовні, їх мотивація націо-державотворча 
за нових умов діяльності людини та по-
дальшої розбудови української України в 
соціогуманістичному вимірі, який базуєть-
ся на паритетному захисті прав і людини, і 
нації.  
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Системи цінностей та ціннісних орієнта-
цій у сьогоднішніх умовах зазнають актив-
ного впливу з боку не лише соціальних, але 
й економічних і психологічних чинників 
різної природи та сили дії. Ціннісні орієн-
тації, як і цінності, є важливим елементом 
внутрішньої структури особистості, її світо-
гляду, адже, закріплені життєвим досвідом 
індивіда, включають у себе  переконання, 
уподобання, потреби, бажання.

 Під ціннісними орієнтаціями прийнято 
розуміти соціально детерміновану і зафіксо-
вану у психіці індивіда спрямованість осо-
бистості на цілі і засоби діяльності. Вони, 
як і цінності, репрезентують змістовний бік 
особистості і складають основу її ставлення 
до оточуючого світу, інших людей, до само-
го себе [1, с. 8].

З огляду на це, в сучасному світі відбува-
ється активний процес трансформації цін-
ностей та ціннісних орієнтацій під впливом 
посткомуністичних змін, процесів глобалі-
зації та євроінтеграції. Особливо ці процеси 
позначаються на ціннісно-професійній сві-

домості молодого покоління, яке зазвичай є 
більш відкритим до різного роду впливів та 
соціально-економічних інновацій.

Молодь, особливо студентська, була за-
вжди одним із активних компонентів со-
ціальної структури суспільства і завжди 
привертала до себе увагу дослідників 
– представників різних соціогуманітарних 
наук (І.Бекешкіна, Н.Бондар, Є.Головаха,  
А.Козлов, К.Нечаєва, В.Ніколаєвський, 
В.Лісовський, Н.Паніна, Н.Побєда,  І.Попо-
ва, Н. Приходько, З.Сікевич, Л.Сокурянсь-
ка, А.Ручка, Ю.Чернецький  та  інші).

У даному розрізі порушуваної проблеми 
ми сконцентруємо свою увагу на порівняль-
них аспектах ціннісно-професійного контек-
сту світоглядних орієнтацій студентської мо-
лоді, виходячи з результатів міжнародного 
українсько-польського дослідження, зреалі-
зованого кафедрою соціології Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 
спільно з Вищою школою вмінь у м. Кєльце 
(Wyższа Szkołа Umiejętności im. Stanisława Sta-
szica w Kielcach, Polska) у квітні-травні 2005 
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(досвід українсько-польського 
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У статті проаналізовано результати соціологічного дослідження, проведе-
ного в середовищі української та польської студентської молоді. Зафіксовано 
певні розбіжності у системі регулюючих цінностей та професійних орієнтацій. 
Звернено увагу на особливості сприйняття студентами реформування вищої 
освіти в обох країнах у контексті Болонського процесу.

В статье проанализированы результаты социологического исследования, 
проведенного среди украинской и польской студенческой молодежи. Зафик-
сированы определенные различия в системе регулирующих ценностей и про-
фессиональных ориентаций. Обращено внимание на особенности восприятия 
студентами реформирования высшего образования в обеих странах в контек-
сте Болонского процесса.

The results of sociological research conducted among the Ukrainian and Polish 
student young people are analyzed in the article. Certain distinctions are fixed in the 
system of regulative values and professional orientations. Attention is paid to the 
feature of perception by the students of reformation under the Bologna process of 
higher education in both the countries.
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року. Об’єктом дослідження виступила сту-
дентська молодь, яка навчалася у зазначених 
вище навчальних закладах за наступними 
напрямами професійної підготовки: економі-
ка та управління, соціологія та лінгвістика, 
інформатика та фізика. Загалом було опита-
но 272 українських і 294 польських студен-
ти. Предмет дослідження – цінності та цін-
нісно-професійні орієнтації студентства у їх 
світоглядному вимірі, виходячи з порівняль-
ного аналізу результатів опитування. Метод 
дослідження – анкетне опитування. Відбір 
респондентів – цілеспрямований, квотний.  

Нижче наведено огляд основних резуль-
татів дослідження, беручи до уваги тема-
тичні блоки, закладені в його методологіч-
ний частині та робочому інструментарії.

Цінності та ціннісні орієнтації 
студентської молоді

Як видно з таблиці 1, перебування в 
част ково відмінних соціально-економічних 
і соціокультурних умовах накладає певні 
суттєві відмінності в структурній організації 
ціннісних систем молодих людей. В першу 
чергу, у зреалізованому дослідженні такі від-
мінності були зафіксовані на рівні емоційних 
(міжособистісних) стосунків. З’ясувалося, 
що на такі міжособистісні стосунки більшою 
мірою зорієнтовані польські студенти, які на 
перше місце поставили такі вартості, як ко-
хання (70,4%) і створення сім’ї (51,7%). Для 
українського студентства такими пріоритет-
ними ціннісними орієнтаціями виявилися 
„мати хороших і надійних друзів” (37,6%), 
далі – „кохання” (33,2%). Третю рейтингову 
сходинку в опитаних польських студентів 

посіла така цінність, як „здоров’я” (29,2%) 
(в українського студентства вона виявилася 
лише на четвертому місці – 23,6%). 

Одначе, на противагу українським сту-
дентам, опитані польські студенти меншою 
мірою виявилися зорієнтовані на кар’єрне 
зростання, хоча в обох досліджуваних 
групах приблизно однаково в ціннісних 
системах представлена спрямованість на 
досягнення у житті матеріального достатку 
(в межах від 17,7% до 20,3%). 

Особливістю розподілу представлених до 
оцінювання цінностей є те, що українські 
студенти більшою мірою є прихильниками 
цінностей альтруїстичного („бути корисним 
для суспільства”, „вірити в Бога і виконува-
ти його заповіді”) і особистісно-соціального 
(„вдосконалювати себе”, „стати порядною і 
чесною людиною”) спрямування.

У своєму поєднанні цінності та ціннісні 
орієнтації закладають підвалини світогля-
ду, що визначає напрям практичної і по-
шукової діяльності людини. Світогляд – це 
не лише життєвий досвід, але й динамічне 
утворення, що формується під впливом со-
ціалізації, інституціонального регулюван-
ня і регламентації. Світогляд – це відкрита 
пізнавальна система, часом не захищена 
від агресивних та деструктивних впливів 
оточуючого середовища. Тому проблема 
формування світогляду є чи не найважли-
вішою з педагогічного (освітньо-виховного)  
та психологічного пункту бачення.

Результати дослідження дали змогу кон-
статувати пріоритетність окремих чинни-

Таблиця 1
 Розподіл цінностей та ціннісних орієнтацій  

в українського та польського студентства, у %

№ з/п Цінність (ціннісна орієнтація) Українські студенти Польські студенти Разом
1 Знайти кохання 33,2 70,4 51,8
2 Мати хороших і надійних друзів 37,6 26,9 32,2
3 Здобути цікаву професію 22,5 26,5 24,5
4 Стати порядною і чесною людиною 16,9 12,2 14,5
5 Бути корисним для суспільства 14,4 4,1 9,3
6 Виховувати у собі волю і сильний характер 4,1 5,4 4,7
7 Вірити в Бога і виконувати його заповіді 16,2 10,5 13,3
8 Розвиватися духовно 7,0 2,4 4,7
9 Вдосконалювати себе 21,0 10,5 15,7
10 Досягти матеріального достатку 20,3 17,7 19,0
11 Користуватися життєвими втіхами, брати 

все від життя
11,8 7,8 9,8

12 Зробити кар’єру 30,3 12,9 21,6
13 Створити сім’ю 28,8 51,7 40,2
14 Мати міцне здоров’я 23,6 29,2 26,4
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ків у формуванні світогляду молодої люди-
ни (див. табл. 2). Беззаперечним лідером у 
формуванні світогляду є сім’я. На цей чин-
ник відповідно вказало 64,9% польських 
студентів і 53,9% – українських. Наступ-
ним чинником за силою пливу у польського 
студентства  є мас-медіа (преса, радіо, теле-
бачення). На нього вказало 26,3% від числа 
опитаних респондентів. На противагу поль-
ським студентам, українське студентство 
більшою мірою знаходиться під дією свого 
найближчого оточення – друзів. За цим 
показником українці практично вдвічі ви-
переджують своїх польських колег.

Щодо інших інституцій як суб’єктів ви-
ховної дії, варто відзначити, що ні школа, 
ні навчальний заклад не відіграють провід-
ної ролі у формуванні світогляду молодої 
людини. Хоча, зі сторони українського сту-
дентства, значення їх навчального закладу 
є більш вагомим чинником у формуванні 
світогляду. На жаль, як це видно з опиту-
вання, практично нівельована роль і місце 
викладачів у виховному і формуючому 
впливові на молоде покоління. Окрім того, 
за оцінками студентів, незначний формую-

чий вплив на їх особистість здійснює релі-
гія та церква.  Як позитив, слід розглядати 
достатньо високий рейтинг такого чинни-
ка, як література і мистецтво, особливо 
серед польського студентства.

Проблема світогляду невіддільна від 
осмислення і розуміння власної часової 
перспективи, що тісно пов’язується із стра-
тегією життєвого шляху, смислом життя 
або досягненням  життєвого успіху. Щодо 
останнього, як видно з таблиці 3, на думку 
польського студентства, життєвий успіх 
переважною більшістю опитаних (54,1%) 
ставиться у пряму залежність від грошей. 
Не меншого значення тут також набувають 
такі чинники, як талант (40,8%) та потріб-
ні зв’язки (39,8%).

 В українського студентства, як з’ясува-
лося, гроші не відіграють пріоритетного 
значення. Вони посідають четверту рей-
тингову позицію (36,0%) і йдуть слідом 
за такими чинниками, як високий профе-
сіоналізм (45,9%), рівень освіти (41,5%), 
талант (40,1%). Окрім того, в українських 
студентів на досягнення життєвого успіху 

Таблиця 2
 Які з нижчеперерахованих чинників мають найбільший вплив 

на формування світогляду?, у %

№ з/п Чинник Українські студенти Польські студенти Разом
1 Сім’я 53,9 64,9 59,1
2 Школа 3,6 0,7 2,1
3 Друзі 44,3 26,3 35,3
4 Література і мистецтво 7,4 17,7 12,5
5 Процес навчання 12,5 13,6 13,1
6 Преса, радіо, телебачення 14,4 29,3 21,8
7 Навчальний заклад, в якому зараз 

навчаєтесь
14,4 6,8 10,6

8 Церква, релігія 10,3 7,5 8,9
9 Викладачі 1,1 0,3 0,7
10 Кохана людина 19,1 12,9 16,0
11 Поїздки за кордон 5,1 6,1 5,6

Таблиця 3
Чинник, який, на думку студентів, визначає їх життєвий успіх, у %

№ з/п Чинник Українські студенти Польські студенти Разом
1 Гроші 36,0 54,1 45,1
2 Талант 40,1 40,8 40,4
3 Вміння адаптуватися до ринку 31,9 19,4 25,6
4 Високий професіоналізм 45,9 25,8 35,8
5 Потрібні зв’язки 27,2 39,8 33,5
6 Забезпечені батьки, родина 5,9 14,3 10,1
7 Рівень освіти 41,5 30,3 35,9
8 Фортуна 27,9 10,2 19,1
9 Вдале одруження 11,0 9,9 10,4
10 Престижний навчальний заклад 7,7 15,3 11,5



Юрій Пачковський (Львів)

У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2
82

помітний вплив здійснює везіння, фортуна 
(27,9%), а також поведінкова компонен-
та в особі вміння адаптуватися до ринку 
(31,9%). Серед польських студентів вияви-
лося вдвічі більше осіб, які звертають увагу 
на престижність навчального закладу у си-
туації досягнення успіху в житті.

Складовою життєвого успіху є матері-
альний достаток, який, на думку студентів 
як з польської, так і з української сторони, 
визначається такими умовами, як добре 
оплачувана робота або посада (найвищий 
рейтинг – 62,9%), хорошою освітою (друга 
рейтингова позиція – 42,7%). Не меншого 
значення в даній ситуації українськими сту-
дентами надається  започаткуванню власної 
справи (третя рейтингова позиція – 27,8% 
від числа опитаних). Тоді як у польських 
студентів третю рейтингову позицію посіли 
знайомства з потрібними людьми (25,3% від 
числа опитаних). Не розглядають залучені до 
опитування студенти в якості обов’язкових 
(пріоритетних) атрибутів досягнення ма-
теріального достатку в житті такі умови, 
як  добре забезпечені батьки, володіння 
приватною власністю, влада над людьми, 
стабільні дивіденди від вдало вкладених гро-
шей. Проміжне становище між вагомими і 
менш вагомими умовами досягнення посіли 
у студентів знайомства з потрібними людьми 
(в середньому цю позицію обрало 23,7% від 
числа опитаних).

Питання життєвого успіху – це й вмін-
ня організувати власний час, надати своїй 
діяльності й буттю виваженого, планомір-
ного характеру. Саме планування стає не-
від’ємною компонентою життєдіяльності 
людини, націленої на успіхи як у навчанні, 
так і в своїй професії. Результати проведено-
го опитування дали змогу констатувати, що 

студентство, передусім, визнає важливість 
планування щодо свого майбутнього. Не мен-
шого значення надається також необхідності 
планувати свою професійну кар’єру. Окрім 
того, польські студенти більшою мірою, ніж 
українські (див. табл.  5),  схильні надавати 
плануванню важливого значення, коли мова 
йде про взаємини з близькими та друзями, 
особисте життя. Лише третина опитаних з 
обох сторін визнала за необхідне планувати 
свій вільний час.

Достатньо високі показники планування 
власного майбутнього студентами, а це по-
над 60% від числа опитаних, є свідченням 
небайдужості студентів до власної часової 
та життєвої перспективи. Причому необ-
хідність планувати власне майбутнє у про-
сторі соціально-професійних відносин є за 
значущістю домінуючою життєвою страте-
гією, як для українських (див. також табл. 
6), так і, особливо, польських студентів, 
що є свідченням певної прагматичності і 
бачення власного місця в системі часових 
життєвих координат.

Ким уявляють себе студенти у віддаленій 
перспективі? Як видно з таблиці 7, беручи 
до уваги наступні 15–20 років, передусім 
матеріально забезпеченою людиною. До того 
ж, серед досліджуваного польського сту-
дентства цей показник є достатньо високим 
(третина від числа респондентів). На другій 
сходинці опинилася людина, яку поважа-
ють. З обох сторін таку соціальну позицію 
обрало для себе близько 19% від числа опи-
таних респондентів. З-поміж інших виборів, 
звертають на себе увагу розподіл відповідей 
за позиціями: власник землі, безробітний, 
керівник організації або фірми. У порівня-
льному зрізі, наприклад,  польські студенти 
виявилися дещо песимістичними в своїх 

Таблиця 4
Умови досягнення матеріального достатку в житті, у %

№ з/п Умова Українські студенти Польські студенти Разом
1 Мати добре оплачувану посаду або роботу 59,6 66,2 62,9
2 Необов’язково чесно працювати 7,8 5,5 6,6
3 Мати добре забезпечених батьків 4,8 5,5 5,1
4 Отримати хорошу освіту і бути фахівцем у 

своїй галузі
41,5 44,0 42,7

5 Володіти приватною власністю, наприклад, 
землею, нерухомістю

7,8 8,2 8,0

6 Започаткувати власну справу і займатися 
бізнесом

27,8 19,8 23,8

7 Вдало вкласти гроші і мати від цього 
стабільні дивіденди

7,7 7,9 7,8

8 Мати знайомства з потрібними людьми 22,2 25,3 23,7
9 Здобути владу над іншими людьми 2,2 1,4 1,8
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прогнозних оцінках стосовно можливості 
опинитися в майбутньому керівником орга-
нізації чи закладу. Проте вони, на відміну 
від українських студентів,  дещо оптиміс-
тичніше дивляться на можливість в майбут-
ньому стати власником землі чи нерухомості 
(магазину, підприємства тощо). Лише 3,1% 
опитаних студентів вбачають можливість у 
майбутньому залишитися безробітним.

  Щодо оцінки своїх шансів на майбут-
нє, студенти Львівського національного 
університету ім. Івана Франка виявилися 
дещо оптимістичнішими за  опитаних сту-
дентів Вищої школи вмінь у Кєльцах (див. 

табл. 8). Як високі розцінили свої шанси  
відповідно 19,2% українських студентів, 
тоді як у польських студентів цей показник 
склав 12,6% від числа опитаних  респон-
дентів. Значною мірою більшість опитаного 
студентства (в середньому 60,7%) розгля-
дає шанси досягнення поставленої мети 
в сучасних умовах для себе як посередні. 
Слід також зауважити, що дещо низькими 
розцінили свої шанси у досягненні постав-
леної мети польські студенти (11,2%), на 
відміну від яких українці виявили вищий 
показник інтернальності: усе залежить 
особисто від мене, а не від обставин (16,9% 
проти 11,3% у польського студентства).

Таблиця 5
Необхідність планувати (польські студенти), у %

№ з/п Варіант відповіді Зовсім не 
потрібно

Очевидно, це 
потрібно

Це необхідно

1 Своє особисте життя 14,7 36,5 48,8
2 Свою професійну кар’єру 6,5 35,1 58,4
3 Свій вільний час 21,4 40,8 37,8
4 Взаємини з близькими та друзями 20,4 25,2 54,4
5               Своє майбутнє 8,5 26,5 65,0

Таблиця 6
Необхідність планувати (українські студенти), у %

№ з/п Варіант відповіді Зовсім не 
потрібно

Очевидно, це 
потрібно

Це необхідно

1 Своє особисте життя 18,1 39,1 42,8
2 Свою професійну кар’єру 6,6 42,3 51,1
3 Свій вільний час 24,3 45,6 30,1
4 Взаємини з близькими та друзями 32,3 34,2 33,5
5               Своє майбутнє 10,6 28,3 61,1

Таблиця 7
Ким уявляють себе студенти  через 15-20 років, у %

№ з/п Соціальний статус Українські студенти Польські студенти Разом
1 Висококваліфікованим спеціалістом 18,7 12,9 15,8
2 Безробітним 2,2 4,1 3,1
3 Матеріально забезпеченою людиною 23,9 31,6 27,7
4 Всебічно освіченою людиною 10,3 7,8 9,1
5 Людиною, яку поважають 18,7 19,7 19,2
6 Керівником колективу, організації, фірми 13,9 6,1 10,0
7 Громадським або політичним діячем 3,7 3,4 3,5
8 Власником землі, нерухомості (магазину, 

підприємства тощо)
4,0 8,5 6,2

Таблиця 8
Оцінка студентами власних шансів досягнення поставленої 

мети в сучасних умовах, у %

№ з/п Шанси Українські студенти Польські студенти Разом
1 Високі 19,2 12,6 15,9
2 Середні 56,5 64,9 60,7
3 Низькі 7,4 11,2 9,3
4 Усе залежить не від умов, а від мене 16,9 11,3 14,1
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Важливо констатувати, що за результа-
тами зреалізованого дослідження половина 
опитаних студентів з обох сторін однозначно 
визнала важливість освіти в забезпеченні 
добробуту людини (див. табл. 9). До думки, 

що лише деякою мірою освіта причетна до 
досягнення добробуту, відповідно схилилося 
47,1% опитаних українських і 49,7% – поль-
ських студентів. Лише 4,7% польських і 2,9% 
українських студентів категорично заперечи-
ли зв’язок освіти з добробутом людини.

Студентська молодь  і ринок праці

Сучасний ринок праці вимагає від молоді 
не лише фахової підготовки, але й значної 
адаптивності до економічних обставин. 
Окрім того, ринок праці – це складна система 
соціально-економічних і правничих відно-
син, в яких необхідно орієнтуватися, знати 
і вміти ефективно послуговуватися ними. 
Як зазначає Е.Лібанова, ринок праці – це 
відкрита система, відмінність якої від інших 
ринків полягає в тому, що в результаті ку-
півлі-продажу товар не відокремлюється від 
його попереднього власника, тобто фактично 
об’єктом купівлі-продажу є право на вико-
ристання робочої сили (здатності до праці), 
причому предметом торгу є не тільки певний 
вид здатностей виконувати трудові функції, а 
і тривалість та умови виконання цих функцій 
[3, c. 13]. Ще одна особливість ринку праці, 
знати яку необхідно сучасній молоді, – це 

його інноваційність. Щорічно у світовому 
господарстві відмирає 500 старих і виникає 
понад 600 нових професій. Якщо раніше ви-
щої освіти було достатньо для 20–25 років 
практичної діяльності, то зараз оптимальний 

термін її ефективності становить 5–7 років, а 
в галузях, що визначають науково-технічний 
прогрес, – 2–3 роки [5, c. 105]. Це говорить 
про те, що у певних галузях інноваційні ци-
кли коротші за час підготовки спеціалістів. 
Як наслідок, виникає необхідність безпе-
рервного підвищення кваліфікації та пере-
підготовки кадрів для потреб господарства.

Як професійно зорієнтована сучасна 
студентська молодь? Які її професійні ін-
тереси, зацікавлення та можливі моделі 
трудової поведінки? Що очікує молодь від 
сучасного ринку праці? Це лише невелика 
частина запитань, поставлених україн-
ським і польським студентам.

Як видно з таблиці 10, серед українського 
та польського студентства є певні розбіжнос-
ті відносно цього. Так, на думку українських 
студентів, вирішальним (найбільш рейтинго-
вим) чинником, що визначатиме одержання 
місця праці, є чинник „професіоналізму” 
(62,7% від числа опитаних). Для польських 
студентів таким визначальним чинником є 
чинник „знання іноземної мови” (69,3%). 
Другу рейтингову позицію в досліджуваного 
українського студентства посів чинник „до-

Таблиця 9
Чи відіграє у даний час освіта важливу роль 
для забезпечення добробуту людини?, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так 48,3 49,7 49,0
2 Деякою мірою 47,1 44,2 45,6
3 Ні 1,7 4,0 2,9
4 Важко відповісти 2,9 2,1 2,5

№ з/п Чинник Українські студенти Польські студенти Разом
1 Професіоналізм 62,7 49,8 56,2
2 Відповідальність 26,2 23,9 25,1
3 Комунікабельність 30,6 51,5 41,1
4 Знання іноземної мови 29,1 69,3 49,2
5 Рекомендації фахівців 8,1 12,9 10,5
6 Вміння працювати з комп’ютером 26,6 21,5 24,05
7 Особисті досягнення під час навчання 2,9 2,7 2,8
8 Власна поведінкова активність 15,1 8,5 11.8
9 Висока загальна культура 4,8 3,1 3,9
10 Економічні, менеджерські знання 8,9 5,1 7,0
11 Досвід роботи у відповідній сфері 37,6 17,1 27,3
12 Ініціативність 9,9 2,4 6,1
13 Творче ставлення до праці 9,9 6,1 8,0

Таблиця 10 
Чинники, що є вирішальними в отриманні місця праці, у %
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свіду роботи у відповідній сфері” (37,6%). 
Натомість, половина польських студентів на 
друге місце поставила „комунікабельність” 
та „професіоналізм”, які практично набрали 
однакову кількість виборів. На відміну від 
польських студентів, українські студенти, а 
це третина від числа опитаних, меншою мі-
рою схиляються до визнання іноземної мови 
та комунікабельності як вирішальних чин-
ників у ситуації отримання місця праці.

В обох випадках студенти визнають 
важливість знання комп’ютера та вміння з 
ним працювати. Окрім того, на жаль, кон-
статуємо, що творче ставлення до праці, 
висока загальна культура, зрештою, ініці-
ативність практично випали з поля зору як 
українських, так і польських студентів. Це 

стосується й особистих досягнень під час на-
вчання, що до певної міри є свідченням пев-
ного песимізму відносно врахування цього 
чинника при пошуках роботи зі сторони 
майбутніх працедавців.     

Перспектива майбутнього працевлашту-
вання, як засвідчило опитування, є надто 
важливою і болючою для досліджуваного 
студентства. Як з’ясувалося, понад поло-
вина опитаних українських і польських 
студентів, а це відповідно 53,7% та 57,9%, 
схвильовані можливістю залишитися у 
статусі безробітного після завершення на-
вчання у вищому навчальному закладі 
(див. табл. 11). Третина опитаних студентів 
переймається цим лише частково. І лишень 
близько 5% студентів цілковито не пере-
ймаються даною проблемою. 

Гіпотетично можливе безробіття є над-
то сильною стресовою ситуацією, особливо 
для молодої людини, яка лишень робить 
перші кроки у своєму професійному зрос-

танні. Так, за даними статистики, в Україні 
молоді люди складають 33,8% від загально-
го числа безробітних. На сьогодні як реаль-
ну небезпеку безробіття розцінюють 1/3 
опитаних студентів вищих навчальних за-
кладів України і 2/3 випускників середніх 
шкіл. Серед безробітної молоді 35,3% – це 
особи з вищою освітою.

Якщо подивитися на соціальний портрет 
молодого безробітного України, то, як за-
свідчує статистика і результати соціологіч-
них опитувань, він буде наступним [2, 4]:

• 35,5% – це молоді люди, які звільни-
лися за власним бажанням (в якості осно-
вної причини названо різке  зменшення 
заробітної платні);

• 10% – випускники загальноосвітніх 
шкіл;

• 6-10% – молоді люди, які звільнилися 
з місця праці у зв’язку із змінами на вироб-
ництві, військовозобов’язані і т. д.

Однак, не дивлячись на достатньо песи-
містичну соціальну реальність, студентство 
налаштоване досить оптимістично, коли 
мова йде про їхній адаптаційний потенціал. 
Як видно з таблиці 12, понад 60% студен-
тів вважає себе людиною, яка у змозі легко 
адаптуватися до нових життєвих, а отже й 
економічних умов. При цьому у польських 
студентів, цей потенціал є дещо вищим за 
самооціночними судженнями. Лише десята 
частина опитаного студентства вказала на 
труднощі у пристосуванні до наявних умов.    

Окрема життєва ситуація, яку було по-
ставлено перед респондентами, – це їх мож-
ливі дії за умови уявного звільнення. Звіс-
но, така ситуація є гіпотетичною, однак у 

Таблиця 11
Міра стурбованості студентів залишитися  в майбутньому  безробітним, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так, дуже хвилює 53,7 57,9 55,8
2 Частково 31,2 27,4 29,3
3 Зовсім не хвилює 9,2 7,2 8,2
4 Важко відповісти 5,9 7,5 6,7

Таблиця 12
 Чи можете Ви назвати себе людиною, яка легко пристосовується 

до  нових життєвих умов?, у %

№ з/п Умова Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так 60,7 69,3 65,0
2 Ні 13,2 10,9 12,1
3 Важко відповісти 26,1 19,8 22,9
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національному та кроскультурному зрізі 
для нас представляла певне зацікавлення. 
Таке зацікавлення було обумовлено тим, 
що Польща, на відміну від України, має 
більший досвід ринкової трансформації, а 
отже, слід було очікувати й певні розбіж-

ності у поведінкових стратегіях на ринку 
праці. У проведеному дослідженні, як ви-
дно з таблиці  13, поведінкові розбіжності 
виявилися перш за все у більшій готовності 
польських студентів до можливої переква-
ліфікації (20,1% проти 9,6% в українсько-
го студентства) та у працевлаштуванні на 
будь-яку, але оплачувану роботу (29,3% 
проти 25,1%). Своєю чергою, домінуючими 
у трудовій поведінці українських студентів 
виявилися установки на пошуки роботи 
за спеціальністю (24,3% проти 19,4%) та 
знач ніше бажання відкрити власну справу 
(23,6% проти 18,4%).

Ще один аспект відносин – кризовість 
життєвої ситуації. За таких обставин для 
молоді, як з’ясувалося,  важливою ви-
явиться підтримка батьків (див. табл. 14) 

за усі інші, запропоновані для вибору, чин-
ники та соціальні інституції. У порівняль-
ному зрізі, фактор „підтримки батьків” осо-
бливо значущим виявився для польського 
студентства. На нього вказало 69,6% опи-
таних. Відповідно українські студенти теж 
значною мірою розраховують на підтримку 

батьків (а це 46,1% від числа опитаних), 
вказуючи на її пріоритетність, але окрім 
того більшою мірою, аніж польські колеги, 
в складній ситуації розраховують на власні 
сили (21,0% проти 8,5% у польських сту-
дентів). Показовим у даній ситуації є те, 

що студентство надаватиме перевагу під-
тримці з боку друзів, ніж її очікуватиме 
від молодіжних та релігійних організацій, 
а тим більше від викладачів та навчального 
закладу, в якому вони зараз навчаються. 

Значною мірою долання життєвих не-
гараздів залежить від самої особистості з 
притаманним лише їй комплексом індиві-
дуально-психологічних якостей, здатних 
за певних обставин визначити особистісну 
поведінкову активність. Щодо останньої в 
соціології та психології особистості не ви-
явлено однозначних залежностей між осо-
бистісними рисами та поведінкою зокрема. 
Тут говорять про опосередкованість впливу 
та про залежності, пов’язані з окремими 
проявами індивідуально-психологічних та 
особистісних рис у реальних життєвих ситуа-

ціях. Проте чисельні спостереження свідчать 
про суттєву варіативність поведінки, зокрема 
дорослих людей. Психологи констатують ви-
падки неузгодженості поведінки дорослої 
людини у різному соціальному середовищі: 
наприклад, у трудовому  колективі  одна  по-
ведінка, у колі сім’ї – цілком інакша. 

Таблиця 13
Якщо б Ви залишилися без роботи, то що б робили?,  у %

№ з/п Дія Українські студенти Польські студенти Разом
1 Шукатиму роботу за спеціальністю 24,3 19,4 21,8
2 Змушений буду

перекваліфікуватися
9,6 20,1 14,8

3 Влаштуюся на будь-яку роботу 25,1 29,3 27,2
4 Спробую відкрити власну справу 23,6 18,4 21,0
5 Буду жити на допомогу батьків, рідних 0,4 3,1 1,7
6 Важко відповісти 15,1 5,8 10,4

Таблиця 14
На чию підтримку в складній ситуації, в першу чергу,  

можуть розраховувати  студенти, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Друзі 28,0 18,4 23,2
2 Батьки 46,1 69,6 57,8
3 Викладачі 1,8 1,0 1,4
4 Навчальний заклад, в якому зараз 

навчаюся
- 0,7 0,3

5 Релігійні організації - 0,3 0,1
6 Молодіжні організації 0,4 - 0,2
7 Розраховую лише на власні сили 21,0 8,5 4,4
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Помічено, що фіксований у часі характер 
носить форма поведінки, яка свідомо „буду-
ється” самою особистістю на підставі визначе-
них нею пріоритетів.  Поведінку особистості 
здатні дезорганізувати випадковості, дріб-
ниці життя. Люди намагаються уникати не-
знайомих ситуацій, але, опинившись у такій 
ситуації, схильні перебудовувати своє сприй-
няття так, щоб образ ситуації для них набув 
знайомих рис. На думку багатьох дослідни-
ків, вірогідним є те, що у простих ситуаціях 
значущу роль відіграють особистісні характе-
ристики, в складних і стресових – ситуативні. 

З позицій сучасних рольових концепцій осо-
бистості вважається, що система поведінки 
змінюється разом із ситуацією, і в кожній 
людині стільки особистостей, скільки у да-
ний момент існує міжособистісних ситуацій. 
Усе це є вагомим аргументом для врахування 
ситуативних факторів у соціолого-психоло-
гічних дослідженнях, роль яких є вагомою у 
зміні поведінкових реагувань людини. Крім 
того, варіативність поведінки слід розглядати 
як один із ефективних шляхів пристосування 
людини до мінливих умов, коли необхідно 
виробити нові підходи у діях, які б були адек-
ватними ситуації, що склалася.

Порушувана проблема є для нас цікавою 
у порівняльному зрізі, не дивлячись на пев-

ний суб’єктивізм в оцінках досліджуваних, 
базований на самооцінках у виборі тих чи 
інших особистісних рис та якостей. Як ви-
дно з таблиці 15, за самооцінками україн-
ських студентів,  найбільш показовими осо-
бистісними рисами для них виявилися:

– відповідальність (66,2%);
– самостійність (61,4%);
–  релігійність( 50,7%).

Зазначені якості посіли найвищі рей-
тингові місця в системі запропонованих 
рис для оцінювання. Менш характерними 

для українського студентства, як з’ясува-
лося, є такі риси, як схильність до ризику, 
винахідливість, працелюбність. На це вка-
зало близько третини від числа опитуваних 
студентів.

На відміну від українського студентства, 
візерунок найбільш показових для поль-
ських студентів особистісних рис виглядає 
наступним чином (див. табл. 16):

– відповідальність (59,5%);
– комунікабельність (49,3%);
– самостійність (48,4%).

Менш притаманними виявилися такі 
особистісні риси, як релігійність, впевне-
ність у собі, схильність до ризику.

Таблиця 15
Самооцінка українським студентством міри прояву окремих рис,  у %

№ з/п Риса Характерна Скоріше характерна Не характерна
1 Самостійність 61,4 33,5 5,1
2 Схильність до ризику 31,9 46,3 21,8
3 Ініціативність 39,8 46,1 14,1
4 Відповідальність 66,2 28,7 5,1
5 Наполегливість 47,1 43,7 9,2
6 Працелюбність 38,6 51,8 9,4
7 Впевненість у собі 44,5 44,8 10,7
8 Винахідливість 33,4 42,7 23,9
9 Комунікабельність 47,4 38,6 13,0
10 Релігійність 50,7 36,7 12,6

Таблиця 16
Самооцінка польськими студентами міри прояву окремих рис,  у %

№ з/п Риса Характерна Скоріше характерна Не характерна
1 Самостійність 48,4 46,4 5,2
2 Схильність до ризику 31,9 41,2 26,9
3 Ініціативність 32,9 53,4 13,7
4 Відповідальність 59,5 34,0 6,5
5 Наполегливість 39,5 43,5 17,0
6 Працелюбність 43,2 44,5 12,3
7 Впевненість у собі 30,9 46,9 22,2
8 Винахідливість 39,4 51,7 8,9
9 Комунікабельність 49,3 43,2 7,5
10 Релігійність 26,5 42,9 30,6
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Як бачимо, в структурі найбільш харак-
терних рис українського студентства одне з 
чільних місць посіла така риса, як „релігій-
ність”. Натомість, у польських студентів ця 
риса фігурує як одна з тих, що її студенти 
не визначили з-поміж інших як найбільш 
рейтингову. Відповідно увага ними була 
звернена на таку рису, як „комунікабель-
ність”. Спільним для обох  досліджуваних 
груп респондентів є акцентування на таких 
рисах, як „самостійність” та „відповідаль-
ність”. На жаль, в узагальнених портретах 
особистості як українських, так і поль-
ських студентів не посів належного місця 
регулятивно-активний блок особистісних 
рис, пов’язаний з необхідністю прояву іні-
ціативи, ризику та наполегливості у діях.

Ще один дуже важливий аспект пору-
шуваної проблеми – міра „відданості” сво-
єму фаху, професії. Як видно з таблиці 17,  
практично переважна більшість студентів 
обрала свій фах цілком свідомо. Особливо 

важливо працювати за обраною професією 
виявилося для польських студентів, 74,1% 
з яких відповіли однозначно позитивно на 
поставлене запитання. Для українського 
студентства цей показник склав 68,0%. Не 
визначилося у даному питанні лише 18,1% 
респондентів.

Реалізація особистісного потенціалу мо-
лодої людини – це не лише її бажання, мо-
тивація бути потрібною у суспільстві, але й 
створення сприятливих умов для того, щоб 
людина могла знайти власне місце у про-
фесійних організаціях, змогла прикласти 
набуті знання на практиці. З цією метою 
навчальні заклади створюють студентські 
біржі праці, агенства з працевлаштування 
потенційних своїх випускників. Як показує 
світовий досвід, це є позитивним і одним з 
важливих компонентів професіоналізації 
молодої людини, яка в стінах навчального 

закладу має можливість оволодіти додатко-
вими практичними знаннями, вміннями, 
навиками, набути соціальний і професійний 
досвід. Особливо позитивними є результати, 
коли молода людина свідомо обрала такий 
шлях за умов сприяння навчального закла-
ду, в якому вона здобуває освіту. 

Як видно з таблиці 18, міра участі дослі-
джуваних навчальних закладів є достатньо 
на високому рівні. Навчальні заклади за-
початкували цей процес, маючи точку від-
ліку в 15,1% для Львівського університету 
і 17,7% для Вищої школи вмінь у Кєльцах 
тих студентів, які відчули і були задіяні у 
заходи з працевлаштування.

Студентська молодь  
і навчальний процес

Окрема сфера студентського життя – це 
організація і сам процес навчання, значен-
ня якого у підготовці фахівців невпинно 

зростає у зв’язку з процесами євроінте-
грації і приєднанням Польщі та України 
до Болонської декларації. Досвід інших 
європейських країн, які вже впровадили 
або впроваджують Болонську конвенцію, 
свідчить, що вимоги конвенції – це не уні-
фікація вищої освіти в Європі, а широкий 
доступ студента до багатоманітності освіт-
ніх і культурних надбань різних країн. 

Особливо актуальними ці процеси є для 
українського суспільства, яке знаходиться 
лише на самому початку реформування ви-
щої освіти і наближення її до світових якіс-
них стандартів. Проведений Міністерством 
освіти і науки України системний аналіз 
освітнього процесу (2003 рік) дав змогу кон-
статувати низку недоліків, серед яких:

– відсутність систематичної роботи сту-
дентів протягом навчального семестру;

Таблиця 17
Перспектива привабливості працювати за набутим фахом, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так 68,0 74,1 71,0
2 Ні 13,6 8,2 10,9
3 Важко відповісти 18,4 17,7 18,1

Таблиця 18
Міра участі навчального закладу у працевлаштуванні своїх випускників, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так 15,1 17,7 16,4
2 Ні 38,0 35,7 36,9
3 Важко відповісти 46,9 46,6 46,7
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– низький рівень активності студентства 
і відсутність елементів змагальності в на-
вчальних досягненнях;

– можливість необ’єктивного оцінюван-
ня знань студентів;

– значні затрати бюджету часу на прове-
дення екзаменаційної сесії;

– відсутність гнучкості в системі підго-
товки фахівців;

– недостатній рівень адаптації до швид-
козмінних вимог світового ринку праці;

– низька мобільність студентів щодо змі-
ни напрямів підготовки, спеціальностей та 
вищих навчальних закладів;

– мала можливість вибору студентом на-
вчальних дисциплін.

Значною мірою успішність змін у на-
вчальному процесі – це двосторонній про-
цес, який охоплює не лише адміністративні 

дії, але й врахування можливих поведін-
кових дій студентів, а саме їх реальних 
потреб та інтересів. Важливим чинником 
змін в освіті є система стимулюючих за-
ходів, в основі яких проблема мотивації 
до навчання. Як засвідчило зреалізоване 
дослідження  (див. табл. 19),  у сучасних 

умовах у якості мотивуючих стимулів по-
кращення успіхів у навчанні, передусім, 
слід розглядати:

– можливість у майбутньому знайти 
цікаву й високооплачувану роботу (пере-
важаюча кількість виборів);

– можливість продовження навчання 
або стажування за кордоном (близько тре-
тини виборів);

– відсутність матеріальних проблем 
(менше третини виборів).

Важливо констатувати, що зазначені 
вище мотиваційні стимули є однаково 
значущими для обох досліджуваних груп 
студентів. Як відмінності слід відзначи-
ти, що польські студенти більшою мірою 
зорієнтовані на продовження наукової 
кар’єри. Так, відповідаючи на запитання: 
„Чи хотіли б Ви зайнятися науковою діяль-
ністю після завершення навчання?” (див. 
таблицю 20), 28,9% польських студентів 
відповіли ствердно. У випадку українських 

студентів цей показник склав 25,0%, кате-
горично „ні” відповіло 39,1% (у польських 
студентів позицію „ні” обрало лише 22,7% 
від числа опитаних). Окрім того, польські 
студенти в якості мотивуючого стимулу до 
навчання розглядають знання іноземних 
мов, можливість зміни навчального закла-

Таблиця 19
Мотивуючі стимули до покращення успіхів у навчанні, у %

№ з/п Стимул Українські студенти Польські студенти Разом
1 Продовження наукової кар’єри 8,8 12,2 10,5
2 Можливість у майбутньому знайти цікаву 

й високооплачувану роботу
75,0 73,8 74,4

3 Навчання або стажування за кордоном 31,6 28,6 30,1
4 Можливість публікації власних наукових 

пошуків
2,6 2,0 2,3

5 Відсутність матеріальних проблем 20,2 23,8 22,0
6 Знання іноземних мов 14,3 17,7 16,0
7 Розуміння адміністрацією навчального 

закладу проблем студентства
7,3 6,5 6,9

8 Зміна навчального закладу 0,7 7,1 3,9
9 Зменшення кількості навчальних 

дисциплін
15,1 8,2 11,6

Таблиця 20
Потреба у науковій діяльності серед студентства після завершення  навчання, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Так 25,1 28,9 27,0
2 Ні 39,1 22,7 30,9
3 Важко відповісти 35,8 48,4 42,1
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ду. Натомість, українські студенти звер-
тають увагу на необхідність зменшення 
кількості навчальних дисциплін у процесі 
студіювання.

Реалізація Болонського процесу – це 
розширення меж освіти, можливість її здо-
буття за межами власної країни. У дослі-
дженні зафіксовані позитивні диспозиції 

щодо такої можливості (див. табл. 21). При-
чому в українських студентів таке праг-
нення є більш виразним. Практично 80% 
українського студентства висловило ба-
жання продовжити навчання за кордоном. 
З польської сторони зафіксований певний 
скепсис, індиферентність. 21,1% байдуже 
поставилося до такої можливості (в україн-
ських студентів цей рівень склав 3,8%).

Щодо програм навчання за кордоном 
та їх тривалості, на думку українських 
студентів, а це понад третини опитаних, 
ефективними є програми тривалістю понад 
1 рік, найменш ефективними – до 3 місяців. 
Польські студенти розглядають як ефек-

тивну таку  навчальну програму, що триває 
до 1 року (37,8%), найменш ефективною, 
як і українські студенти, вважають про-
граму тривалістю до 3 місяців. Серед країн, 
в яких би студенти хотіли продовжити на-
вчання, лідерами для польських студентів 
є Велика Британія (29,2%), США (26,2%) 
та рідна Польща (8,5%); для українсько-
го студентства в якості таких лідерів ви-

ступають Велика Британія (26,5%), США 
(18,4%) і Німеччина (16,3%). Найменш 
популярними країнами виявилися Італія, 
Франція, Австрія, Канада. У жодній з наве-
дених у переліку для вибору країн не хотіли 
б продовжити навчання в середньому 4,7% 
від числа опитаних студентів.

Серед спонукальних чинників такого 
кроку, в першу чергу, звертають на себе 
увагу різні мотиваційні сфери українських 
та польських студентів. Як видно з таблиці 
24, мотиваційна сфера українських студен-
тів обумовлена провідною роллю такого мо-
тиву, як перспектива кар’єрного зростання 
в себе на Батьківщині (32,2% від числа 

Таблиця 21
Ставлення студентства до можливості продовження навчання за кордоном, у %

№ з/п Варіант відповіді Українські студенти Польські студенти Разом
1 Позитивно 76,1 63,6 69,9
2 Негативно 5,1 5,1 5,1
3 Мені байдуже 3,8 21,1 12,4
4 Важко відповісти 15,0 10,2 12,6

Таблиця 22
Програми навчання за кордоном, які, на думку студентів, 

є найбільш ефективними, у %

№ з/п Програма Українські студенти Польські студенти Разом
1 Тривалістю до 3 місяців 4,1 5,8 4,9
2 Тривалістю до 6 місяців 10,7 18,7 14,8
3 Тривалістю до 1 року 29,8 37,8 33,8
4 Тривалістю понад 1 рік 31,6 19,7 25,6
5 Від 2 років і більше 22,9 17,1 20,0

Таблиця 23
Країна, в якій би студенти хотіли продовжити подальше навчання, у %

№ з/п Країна Українські студенти Польські студенти Разом
1 США 18,4 26,2 22,3
2 Канада 8,1 5,1 6,6
3 Велика Британія 26,5 29,2 27,9
4 Франція 8,1 5,1 6,6
5 Німеччина 16,5 4,1 10,4
6 Італія 2,9 5,4 4,1
7 Польща 4,4 8,5 6,4
8 Україна 8,8 2,4 5,6
9 Австрія 2,2 0,7 1,4
10 У жодній 2,6 6,8 4,7
11 Інша країна 1,5 6,5 4,0
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опитаних респондентів). Своєю чергою, 
для польського студентства визначальною 
є мотивація, в основі якої мотив покращен-
ня свого економічного становища шляхом 
подальшого навчання, в тому числі й за 
кордоном (32,6%). В українських студентів 

цей мотив посів другу рейтингову сходинку 
(30,7%). Окрім того, польські студенти зна-
чною мірою зорієнтовані на пізнання куль-
тури, традицій іншої країни, мотивовані 
можливістю залишитися на постійне місце 
проживання. Відповідно в українських сту-
дентів більшою мірою простежується орієн-
тація на якість і зміст системи вищої освіти 
країни, в якій би вони хотіли продовжити 

навчання (22,9%), наявність гарантованої 
стипендії (16,7%).

Процес зближення та уніфікації освітньо-
го простору зумовлює певні очікування серед 
студентства в контексті євроінтеграціцї, яка 

для Польщі наразі є реальністю, для  України 
– це наближена перспектива. Тому в межах  
даного дослідження цікаво було поглянути на 
бачення студентством процесів євроінтеграції 
за умов можливого розширення меж вищої 
освіти. Порівняльний аналіз відповідей сту-
дентів обох країн, наразі, засвідчив більший 
оптимізм серед українських студентів (див. 
табл. 25), які від процесів євроінтеграції біль-

Таблиця 24
Мотивація вибору країни, яка б відповідала перспективі подальшого навчання, у %

№ з/п Мотив Українські студенти Польські студенти Разом
1 Краща система вищої освіти 22,9 20,1 21,5
2 Можливість візової підтримки 9,4 7,4 8,4
3 Гарантована стипендія 16,7 9,0 12,8
4 Пізнавальний інтерес щодо 

культури, традицій
23,7 30,2 26,9

5 Можливість покращити своє 
економічне становище

30,7 32,6 31,6

6 Можливість залишитися на постійне 
проживання

19,6 25,3 22,4

7 Можливість зайнятися науковою 
діяльністю

3,7 3,5 3,6

8 Перспектива кар’єрного зростання в 
себе на Батьківщині

32,2 19,4 25,8

9 Інше 2,9 7,6 5,2

Таблиця 25
Українські студенти та їх бачення процесів євроінтеграції з точки зору одержання 

вищої освіти, у %

№ з/п Варіант відповіді Так Ні Важко відповісти
1 Широкий спектр навчальних послуг 71,6 5,9 22,5
2 Уніфікація навчальних планів 28,9 15,1 56,0
3 Конкуренція навчальних закладів 50,9 23,9 25,2
4 Тісний зв’язок науки і бізнесу 64,1 11,1 24,8
5 Поглиблення вузької спеціалізації 48,7 17,7 33,6
6 Пришвидшення процесів 

працевлаштування випускників
71,2 5,9 22,9

Таблиця 26
Польські студенти та їх бачення процесів євроінтеграції 

з точки зору одержання вищої освіти, у %

№ з/п Варіант відповіді Так Ні Важко відповісти
1 Широкий спектр навчальних послуг 50,6 8,9 40,5
2 Уніфікація навчальних планів 38,7 17,3 44,0
3 Конкуренція навчальних закладів 53,7 19,0 27,1
4 Тісний зв’язок науки і бізнесу 54,2 15,6 30,2
5 Поглиблення вузької спеціалізації 54,8 13,6 31,6
6 Пришвидшення процесів 

працевлаштування випускників
53,4 13,3 33,3
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шою мірою очікують можливість одержання 
ширшого спектру навчальних послуг (71,6%), 
пришвидшення процесів працевлаштування 
(71,2%), а також тісніший зв’язок науки і біз-

несу (64,1%).    Для польських студентів (див. 
табл. 27) зазначені позиції теж мають вагу, 
однак рівень  їх оцінки коливається у  межах 
50%, тобто  половини виборів від числа залу-
чених до дослідження респондентів. Серед по-
зицій, які посіли у польських студентів вищі 
рейтингові місця, слід відзначити можливий 
ріст конкуренції серед навчальних закладів 
(50,9%), а також процес уніфікації навчаль-
них планів (38,7%). До речі, уніфікація на-
вчальних планів найменшою мірою хвилює 
українське студентство. На важливість такої 
уніфікації вказало лише 28,9% від числа 
опитаних респондентів. Окрім того, україн-
ське студентство  меншою мірою, на проти-
вагу своїм польським колегам, звертає увагу 
на потребу поглиблення вузької спеціалізації 
(48,7% проти 54,8%).

Значною мірою успіх процесів євроінте-
грації в освітньому просторі залежатиме від 
конструктивних змін у навчальному процесі. 
Якими бачать ці зміни досліджувані студен-
ти? Аналіз відповідей з обох сторін засвідчив, 
що є певна подібність у баченні студентством 
сучасної організації навчального процесу. 
Зокрема, ця подібність виявилася у тому, 
що як українські, так і польські студенти 
виступають в першу чергу за вільний доступ 
до інтернет-ресурсів, за збільшення кількості 

комп’ютерів, задіяних у навчальному про-
цесі. Третю рейтингову позицію посів само-
контроль за власною навчальною діяльністю. 
Таке розуміння організації навчального про-

цесу – це зростання ваги соціальної регуляції 
навчальної діяльності в оволодінні студента-
ми нового знання, їх бачення власного місця 
в освітньому  процесі. За такий самоконтроль 
більшою мірою виступає українська частина 
студентства (72,8%) (див. табл. 27), з поль-
ської сторони  прихильників самоконтролю 
виявилося  65,6% від числа опитаних респон-
дентів (див. табл.  28).

З іншого боку, польські студенти біль-
шою мірою, ніж українські студенти, 
виявилися прихильниками вільного від-
відування лекційних занять, а також не 
схильні толерувати контроль знань студен-
та зі сторони викладача чи адміністрації. 
Спільним для обох досліджуваних груп 
студентства є не надто велика чисельність 
прихильників зменшення числа лекційних 
годин у навчальному процесі (менше трети-
ни від числа опитаних респондентів). 

Загальні висновки

Наведені результати зреалізованого 
міжнародного соціологічного дослідження 
дають змогу зробити наступні висновки:

1. Студентська молодь в сучасних умовах 
перебуває під впливом соціокультурних і 

Таблиця 27
Організація навчального процесу очима українського студентства, у %

№ з/п Варіант відповіді Так Ні Важко відповісти
1 Вільне відвідування лекційних занять 55,1 30,9 14,0
2 Зменшення числа лекційних годин 27,2 51,1 21,7
3 Збільшення кількості комп’ютерів 76,1 9,9 14,0
4 Вільний доступ до інтернет-ресурсів 82,7 8,8 8,5
5 Контроль знань студента зі сторони 

викладача, адміністрації
54,1 18,7 27,2

6 Самоконтроль за власною 
навчальною діяльністю

72,8 10,3 16,9

Таблиця 28
Організація навчального процесу очима польського студентства, у %

№ п/п Варіант відповіді Так Ні Важко відповісти
1 Вільне відвідування лекційних занять 64,3 19,7 16,0
2 Зменшення числа лекційних годин 24,5 46,3 29,2
3 Збільшення кількості комп’ютерів 72,4 15,9 11,7
4 Вільний доступ до інтернет-ресурсів 79,2 10,2 10,6
5 Контроль знань студента зі сторони 

викладача, адміністрації
40,5 27,8 31,7

6 Самоконтроль за власною навчальною 
діяльністю

65,6 10,5 23,9



У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2

Ціннісно-професійний контекст світоглядних орієнтацій студентської молоді ...
93

соціально-економічних трансформаційних 
змін, що активно формують ціннісні та 
світоглядно-професійні системи у напрям-
ку активного пошуку власного місця у 
суспільстві, в оволодінні знаннями та прак-
тичним досвідом.

2. Виходячи з цього положення, у по-
рівняльному зрізі зафіксовані певні пове-
дінкові відмінності у світоглядних та про-
фесійних орієнтаціях серед польського та 
українського студентства. Зокрема, поль-
ські студенти більшою мірою зорієнтовані 
на досягнення матеріального благополуччя 
як у своєму сьогоденні, так і в майбутньо-
му. Ця тенденція проявляється у визнанні 
таких цінностей, як наявність високоопла-
чуваної посади або місця праці, потрібних 
зв’язків, грошей в якості чинника, що ви-
значатиме життєвий успіх.

3. Разом з тим, порівняно до своїх укра-
їнських колег, польські студенти відзначи-
лися більш відкритою емоційною сферою, 
базованою на коханні, сім’ї та очікуванні 
підтримки з боку найрідніших у скрутних 
життєвих ситуаціях. Окрім того, вони, 
на відміну від своїх українських колег, за 
власними самооцінками, знаходяться під 
більшим впливом засобів масової комуні-
кації, які виступають одним із провідних 
чинників у формуванні світогляду сучасної 
польської молоді. Слід також констату-
вати, що за оцінками студентства такі со-
ціальні інституції, як навчальний заклад, 
церква, а також викладачі не відіграють 
помітної ролі у формуванні світогляду мо-
лодої людини

4. Українське студентство більшою мірою 
зорієнтоване на власне професійне само-
вдосконалення і високий професіоналізм. 
Це знаходить своє відображення у визнанні 
значення хорошої освіти, а також у наявності 
таланту як важливого чинника у досягненні 
особистого успіху та здобутків. Щодо соці-
ально-емоційної сфери, як важливу цінність 
українські студенти називають можливість 
мати хороших і надійних друзів.

5. Складна ситуація на ринку праці як 
у Польщі, так і в Україні (а саме достатньо 
високі показники безробіття серед молоді, 
особливо серед польської), очевидно, вно-
сить свої корективи у ситуацію формуван-
ня професійних орієнтацій та пріоритетів 
серед студентства. У зреалізованому дослі-
дженні зафіксовано орієнтації на значно 
гнучкіші зразки трудової поведінки, якими 
особливо відзначилися польські студенти. 
Вони виявилися більш адаптивними, з ви-

щими показниками адаптаційного потен-
ціалу і готовністю до перекваліфікації та 
будь-якої праці, лише б уникнути безробіт-
тя. Відповідно, за самооцінками польсько-
го студентства, вирішального значення у 
майбутньому працевлаштуванні набувають 
знання іноземних мов і наявність особис-
тісних рис, базованих на комунікативному 
компоненті  (комунікабельності).

6. Реальний стан освітніх процесів по-
значається на ступені задоволеності молоді 
своїм студентським життям. За результата-
ми опитування студенти обох країн у пере-
важній більшості висловили задоволеність 
ним. Одначе є й певні проблеми, з якими 
студенти не хотіли б миритися. Так, поль-
ські студенти висловили своє найбільше 
занепокоєння щодо низької стипендії або 
її відсутності, високої плати за навчання. 
Для українського студентства зазначені 
проблеми теж є актуальними, хоча меншою 
мірою. Здебільшого занепокоєння у них ви-
кликає слабке інформаційне забезпечення 
власної праці, погані житлові та побутові 
умови, відсутність вільного часу й трудно-
щі з організацією власного відпочинку.

7. На  покращення успіхів для студент-
ства обох країн домінуючий вплив матиме 
можливість у майбутньому знайти цікаву 
й високооплачувану роботу. Таке бачення 
власної перспективи де в чому визначене 
необхідністю у третини опитаних продовжи-
ти навчання за кордоном, частково – і відсут-
ністю матеріальних проблем та зменшенням 
кількості навчальних дисциплін. Щодо 
останнього, на такий хід розвитку подій очі-
кують здебільшого українські студенти.

8. Привабливість продовження навчан-
ня за кордоном у польських студентів обу-
мовлена радше матеріальними стимулами 
(можливістю покращити своє економічне 
становище), що підкріплені пізнавальним 
інтересом стосовно культури, традицій 
іншої країни. Причому як найбільш ефек-
тивні розглядаються навчальні програми 
тривалістю в один рік. Українські сту-
денти, своєю чергою, зацікавлені у більш 
тривалому, понад річному, стажуванні за 
кордоном. Мотивація вибору країни, яка 
б відповідала перспективі подальшого на-
вчання, зумовлена тут, у першу чергу, 
перспективою кар’єрного зростання за 
умови повернення до себе на батьківщину, 
а також, як і в польських студентів, мате-
ріальними спонуканнями. Країною, яка 
б відповідала усім вимогам продовження 
навчання за кордоном для обох досліджува-
них груп, виявилася Велика Британія.



Юрій Пачковський (Львів)
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9. Процеси євроінтеграції в освітньому 
просторі для польського студентства ма-
ють своїм наслідком поглиблення вузької 
спеціалізації. В українського студентства 
ці процеси, в першу чергу, пов’язуються з 
наданням широкого спектру навчальних 
послуг і пришвидшенням процесів працев-
лаштування працівників. Варто також кон-
статувати, що у своїх відповідях українське 
студентство оптимістичніше налаштоване 
щодо конструктиву змін в освітянському 
поступу за умов процесів євроінтеграції.

10. У внутрішній  організації навчаль-
ного процесу бачення змін на краще 
студентами з обох сторін пов’язується з 
широким доступом до інтернет-ресурсів і 
комп’ютеризацією навчального процесу, 
із зменшенням числа лекційних годин та 
послабленням контролю знань студента 
з боку викладача та адміністрації. Зна-
чних змін студенти очікують від зміщен-
ня акцентів у напрямку визнання само-
контролю студента за власною навчальною 
діяльністю. 

1. Бех І.Д. Цінності як ядро особистості // Цінності ос-
віти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг. ред. Сухомлин-
ської О.В.; АПН України. – К., 1997. – С. 8-12.
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сучасного суспільства. – Харків: Вид. центр Харківського 
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Южно-Украинское отделение Социоло-
гической ассоциации Украины (САУ) было 
учреждено 7 декабря 1990 года. Оно объеди-
нило социологов Одесской, Николаевской и 
Херсонской областей и стало правопреем-
ником Одесского отделения САУ. Одесское 
отделение САУ было образовано 11 мая 1990 
года в связи с образованием 28 марта 1990 
года Социологической ассоциации Украи-
ны. Одесское отделение САУ в свою очередь 
было правопреемником Одесского филиала 
Украинского отделения Советской социо-
логической ассоциации (ССА), основанного 
в конце 60-х годов Ириной Марковной По-
повой. И.М.Попова была руководителем 
Одесского филиала Украинского отделения 
ССА, Одесского отделения САУ и Южно-
Украинского отделения САУ до 23 октября 
2003 года. Затем она была членом Бюро 
Южно-Украинского отделения САУ. Выда-
ющийся отечественный ученый-социолог и 
организатор науки И.М.Попова скончалась 
28 мая 2008 года. 

Необходимость создания Южно-Украин-
ского отделения САУ была обусловлена тем, 
что согласно действовавшему в то время по-
ложению Устава САУ областные отделения 
Социологической ассоциации Украины 
могли быть образованы при наличии в об-
ластях Украины не менее 30 профессио-
нальных социологов. Ни в Николаевской, 
ни в Херсонской областях в 1990 году тако-
го количества социологов не было. Однако 
в обеих областях трудились высокопрофес-
сиональные социологи, с которыми самым 
тесным образом сотрудничали одесские 
социологи, работавшие в то время преиму-
щественно в лаборатории социологических 
исследований при кафедре философии и 
основ общегуманитарного знания Одесско-
го государственного университета имени 
И.И.Мечникова и в лаборатории социологи-

ческих исследований Одесского института 
политологии и социального управления.

Следует отметить, что именно эти одес-
ские социологи стали, в основном, препо-
давателями образованной в марте 1992 года 
кафедры социологии факультета социоло-
гии, экономики и политологии (в настоя-
щее время – Института социальных наук) 
Одесского государственного (в настоящее 
время – национального) университета име-
ни И.И.Мечникова. Основателем кафедры 
и первым ее заведующим стала известный 
отечественный социолог, доктор философс-
ких наук, профессор Нелли Александровна 
Победа, внесшая и продолжающая вносить 
значительный вклад в развитие социоло-
гической науки и образования в Южно-
Украинском регионе. В настоящее время 
Н.А.Победа – профессор кафедры социо-
логии Института социальных наук Одес-
ского национального университета имени 
И.И.Мечникова, почетный член САУ, член 
Бюро Южно-Украинского отделения САУ.

Заведующим кафедрой социологии 
Института социальных наук Одесско-
го национального университета имени 
И.И.Мечникова сейчас является доктор со-
циологических наук, профессор, член Бюро 
Южно-Украинского отделения САУ Вита-
лий Михайлович Онищук. На кафедре со-
циологии ИСН ОНУ имени И.И.Мечникова 
в настоящее время работают 23 преподава-
теля, 2 из которых имеют ученые степени 
доктора социологических наук, 2 – ученые 
степени доктора философских наук, 15 – 
ученые степени кандидата социологических 
наук, 4 – готовятся к защите кандидатских 
диссертаций по социологии. Преподаватели 
кафедры совместными усилиями разраба-
тывают кафедральную тему «Проблемы ис-
следования институциональных изменений 

Александр Панков (Одесса), Леонид Белоконь (Николаев), 
Владимир Коробов (Херсон)

Южно-Украинское отделение 
Социологической ассоциации Украины

Південно-Українське відділення САУ



Александр Панков (Одесса), Леонид Белоконь (Николаев), Владимир Коробов (Херсон)
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и поиск новой идентичности (региональный 
аспект)». Начиная с ноября 2007 года, 
одесские социологи решили обсуждать эту 
проблему со своими украинскими и зару-
бежными коллегами в рамках ежегодной 
Международной научной конференции 
«Одесские социологические чтения».

Многие преподаватели кафедры социо-
логии Института социальных наук Одес-
ского национального университета имени 
И.И.Мечникова известны в Украине и за ее 
пределами как разработчики следующих на-
учных направлений: экономической социо-
логии и социологии труда (Эмма Августовна 
Гансова); социологии культуры и общей 
социологической теории (Нелли Александ-
ровна Победа); социальных технологий (Ва-
лентина Ивановна Подшивалкина); этносо-
циологии (Виталий Михайлович Онищук); 
социологии массовых коммуникаций (Ок-
сана Рейнгольдовна Лычковская); социоло-
гии семьи (Елена Владимировна Князева); 
социологии постмодернизма (Андрей Вла-
димирович Худенко); социологии религии 
(Александр Анатольевич Панков). Список 
одесских социологов – лидеров научных на-
правлений, разумеется, можно продолжить, 
и включать он будет, естественно, отнюдь не 
только представителей кафедры социологии 
ИСН ОНУ имени И.И.Мечникова…

  Кафедра социологии ИСН ОНУ имени 
И.И.Мечникова готовит бакалавров, специ-
алистов и магистров социологии, которые 
работают в сфере прикладной социологии 
и социологического образования не только 
в Одессе и Одесской области, но и в Южно-
Украинском регионе в целом. Многие из 
них являются членами Южно-Украинского 
отделения САУ.

Следует отметить, что в настоящее время 
в Южно-Украинском регионе социологи-
ческое или в той или иной степени близкое 
к социологическому образование можно 
получить не только на кафедре социологии 
ИСН ОНУ имени И.И.Мечникова, но и на 
других кафедрах университета, а также в 
других высших учебных заведениях Южно-
Украинского региона. Скажем, кафедра 
политологии Института проблем информа-
ционного общества Одесской национальной 
академии cвязи имени А.С.Попова и Нико-
лаевский государственный гуманитарный 
университет имени Петра Могилы произ-
водят набор студентов на специальность 
«социология», кафедра  социальных теорий 
Института последипломного и инновацион-

ного образования Одесского национального 
университета имени И.И.Мечникова и ка-
федра социологии и психологии гуманитар-
ного факультета Одесского национального 
политехнического университета принима-
ют студентов на специальность «социальная 
работа», а Южноукраинский государствен-
ный педагогический университет имени 
К.Д.Ушинского (г. Одесса), Николаевс-
кий государственный университет имени 
В.А.Сухомлинского и Херсонский педаго-
гический университет готовят студентов по 
специальности «социальная педагогика».

Возвращаясь к вопросу об истории 
Южно-Украинского отделения САУ, сле-
дует отметить, что, несмотря на то, что в 
настоящее время в Николаевской и Херсон-
ской областях работает уже вполне доста-
точное для образования самостоятельных 
областных отделений САУ количество соци-
ологов, как в области прикладной социоло-
гии, так и в сфере социологического образо-
вания (тем более, что нынешний Устав САУ 
предъявляет не столь жесткие требования к 
этому количеству, как прежний), социологи 
Южно-Украинского региона продолжают 
функционировать в рамках единого регио-
нального отделения САУ.

С 23 октября 2003 года по 13 марта 2007 
года председателем Бюро Южно-Украинс-
кого отделения САУ являлся кандидат со-
циологических наук, доцент кафедры соци-
ологии Института социальных наук Одес-
ского национального университета имени 
И.И.Мечникова Андрей Владимирович Ху-
денко. 13 марта 2007 года общим собранием 
членов Южно-Украинского отделения САУ 
председателем Бюро Отделения был избран 
кандидат социологических наук, доцент и 
докторант кафедры социологии Института 
социальных наук Одесского национального 
университета имени И.И.Мечникова Алек-
сандр Анатольевич Панков, являвшийся 
с 1997 по 2001 годы ответственным секре-
тарем Бюро Отделения, а с 2001 по 2007 
годы – заместителем председателя Бюро От-
деления. С 14 апреля 2007 года А.А.Панков 
является членом Правления САУ.

Заместителями председателя Бюро 
Южно-Украинского отделения САУ в на-
стоящее время являются Леонид Прокофь-
евич Белоконь – директор Центра изучения 
общественного мнения «Наваль-Эксперт» 
(г. Николаев), председатель Бюро  Никола-
евского областного филиала Южно-Украин-
ского отделения САУ и Владимир Кузьмич 
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Коробов – кандидат социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой философии 
и социологии Херсонского национального 
технического университета, член Правле-
ния САУ, председатель Бюро Херсонского 
областного филиала Южно-Украинского 
отделения САУ.

В Бюро и Контрольно-ревизионную ко-
миссию Южно-Украинского отделения САУ 
входят представители кафедры общей и со-
циальной психологии Одесского националь-
ного университета имени И.И.Мечникова, 
кафедры философии и социологии Южно-
украинского педагогического университета 
имени К.Д.Ушинского, кафедры экономики 
и международных экономических отноше-
ний факультета экономики и менеджмента 
Международного гуманитарного универ-
ситета (г. Одесса), инновационного центра 
инкубаторных технологий при Одесском 
областном отделении Ассоциации городов 
и громад Украины, Одесского социологи-
ческого информационно-исследовательско-
го центра «Пульс» (коллективного члена 
CАУ), кафедры социологии и психологии 
гуманитарного факультета Одесского наци-
онального политехнического университета, 
отдела социально-экономического развития 
приморских регионов Института проблем 
рынка и экономико-экологических иссле-
дований, Белгород-Днестровского регио-
нального центра изучения общественного 
мнения «Аспект», информационно-анали-
тического отдела Управления информации 
Исполнительного комитета Одесского гор-
совета, кафедры политологии Одесского 
государственного экономического универ-
ситета, кафедры политологии Института 
проблем информационного общества Одес-
ской национальной академии связи имени 
А.С.Попова, кафедры политологии Одес-
ского национального университета имени 
И.И.Мечникова и кафедры философии Одес-
ской национальной академии пищевых тех-
нологий. Всего в Бюро Южно-Украинского 
отделения САУ в настоящее время входят 
19 человек, а в Контрольно-ревизионную 
комиссию – 3 человека, и в них представле-
но большинство научно-исследовательских 
и учебных социологических центров регио-
на. Членами Южно-Украинского отделения 
САУ на момент написания данного материа-
ла являлись 190 человек.

Южно-Украинское отделение САУ тесно 
сотрудничает с Управлением информации и 

Управлением внутренней политики Испол-
нительного комитета Одесского горсовета, 
Одесским региональным институтом госу-
дарственного управления Национальной 
академии государственного управления  
при Президенте Украины (коллективным 
членом САУ), лабораторией социологичес-
ких исследований Одесской национальной 
юридической академии и с целым рядом 
общественных организаций, среди которых 
особо можно выделить Приднестровскую 
социологическую ассоциацию (ее возглав-
ляет доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Одесской 
национальной академии пищевых техно-
логий Виталий Михайлович Чугуенко). 
Кстати, Приднестровская социологическая 
ассоциация выразила желание стать кол-
лективным членом САУ.

В настоящее время Южно-Украинское 
отделение САУ приступило к регистрации 
Южно-Украинского Фонда социальных 
исследований при Южно-Украинском от-
делении САУ, Южно-Украинского Фонда 
содействия развитию социологического об-
разования при Южно-Украинском отделе-
нии САУ и «Вестника Южно-Украинского 
отделения САУ». В завершающей стадии 
находится создание веб-сайта Отделения 
(www.sociology.odessa.uа).

 Свою деятельность Южно-Украинское 
отделение САУ осуществляет в соответс-
твии с Уставом Социологической ассоциа-
ции Украины, Кодексом профессиональной 
этики социолога и «Положенням про Пів-
денно-Українське відділення Соціологічної 
асоціації України». Нынешняя редакция 
последнего из документов принята общим 
собранием членов Южно-Украинского от-
деления САУ 28 января 1999 года. Такая 
необходимость возникла в связи с тем, что 
на III съезде САУ, состоявшемся 23 апреля 
1998 года в Киеве, было принято решение 
о разработке всеми территориальными 
отделениями САУ новых редакций своих 
программных документов в соответствии с 
новой редакцией Устава САУ (принятой на 
этом же съезде) и о перерегистрации всех 
территориальных отделений САУ. «Поло-
ження про Південно-Українське відділен-
ня Соціологічної асоціації України» было 
утверждено Правлением САУ 25 февраля 
1999 года и зарегистрировано Управлени-
ем юстиции в Одесской области 20 декабря 
1999 года.
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ПРОБЛЕМА «СОЦИАЛЬНОГО СИ-
РОТСТВА» (когда ребенок фактически 
является сиротой при живых родителях) 
и детской беспризорности уже в течение 
нескольких лет находится в поле зрения 
кафедры социологии Института социаль-
ных наук Одесского национального универ-
ситета. Мы обратили внимание на то, что 
систематических обследований, имеющих 
научно обоснованную базу для изучения 
данного социального явления, в масштабах 
Украины или крупных регионов не прово-
дилось. Причина — отсутствие необходи-
мых средств для проведения исследований. 
Поэтому анализ состояния беспризорности 
в Украине, как правило, проводился на ос-
нове официальных данных, которые, как 
мы считаем, не вполне надежны. А глав-
ное — имеющаяся информация не дает 
возможности охарактеризовать специфику 
различных групп детей, находящихся «в 
неблагоприятных жизненных обстоятельс-
твах», и, соответственно, определить эффек-
тивные меры, которые следует применять к 

различным категориям неблагополучных 
детей. Основанием для такого заключения 
является знакомство с системой учета бес-
призорных детей, а также предпринятый 
нами анализ информации, содержащейся в 
личных делах детей, прошедших через при-
юты г. Одессы в течение 2002—2007 годов. 
Таким образом, актуальность исследования 
проблем детской беспризорности в г. Одессе 
обусловлена:

— остротой и масштабами этого социаль-
но-опасного явления и  важностью поисков 
более эффективных средств его преодоления;

— необходимостью привлечения внима-
ния государственных и местных властей, а 
также общественности к решению данной 
проблемы.

Цель исследования: выявить реальное 
состояние и специфику феномена детской 
беспризорности и безнадзорности в сов-
ременных условиях, дать комплексную 

Ирина Попова, Елена Князева (Одесса)

Проблема социального сиротства в г. Одессе

У статті аналізуються стан і специфіка феномену дитячої бездоглядності 
та безпритульності у сучасних умовах на підставі обстеження 3326 особистих 
справ дітей, які знаходяться в Одеських міських притулках. Дослідження було 
почато у 2007 році під керівництвом професора кафедри соціології Інституту 
соціальних наук Одеського національного університету І.М.Попової. Аналіз 
ситуації, пов’язаної з безпритульністю та бездоглядністю дітей в Одеській 
області, свідчить про необхідність втілення невідкладних заходів протидії на 
всіх суспільних рівнях.

В статье анализируется состояние и специфика феномена детской бес-
призорности и безнадзорности в современных условиях на основании обсле-
дования 3326 личных дел детей, находящихся в Одесских городских приютах. 
Данное исследование было начато в 2007 году под руководством профессора 
кафедры социологии Института социальных наук Одесского национального 
университета И.М.Поповой. Анализ ситуации, связанной с беспризорностью и 
безнадзорностью детей в Одесской области, свидетельствует о необходимос-
ти принятия неотложных  мер, направленных на преодоление беспризорности 
на всех социальных уровнях.

In the article the state and specific character of the phenomenon of child 
homelessness and child neglect in modern conditions is analyzed. It is based on the 
investigation of  3326 personal files of children who are in the shelters of Odessa. The 
investigation has been started in 2007 under the leadership of I.M.Popova who was a 
professor in the Department of Sociology at the Institute of Social Sciences, Odessa 
National University named after I.I.Mechnikov. Analysis of situation connected with child 
homelessness and child neglect in the Odessa Region testifies to necessity of urgent 
measures that will be directed to overcoming homelessness on all the social levels.
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оценку состояния и конкретных проблем, 
сопутствующих данному явлению в Одес-
се, а также попытаться сформулировать 
рекомендации, направленные на решение 
данных проблем.

Данная статья представляет собой 
краткое описание и анализ информации, 
перенесенной на электронные носители и 
содержащейся в электронной базе данных. 
Последняя была сформирована на основа-
нии  анализа 3326 личных дел детей, нахо-
дящихся в Одесских городских приютах: 
приюте № 1 (всего 1306 дел) и приюте № 2 
(1930 дел) за период с 2002 по май 2007 
года1. Исследование проведено методом 
сплошного обследования всех личных дел, 
находящихся в архивах городских приютов 
для несовершеннолетних за указанный пе-
риод. Информационная база данных была 
создана по инициативе и на средства со-
трудников кафедры социологии Института 
социальных наук Одесского национального 
университета имени И.И.Мечникова при 
активном участии студентов. Руководили 
исследованием профессор И.М.Попова и до-
цент Е.В.Князева. Участие в исследовании 
принимали также студенты разных курсов, 
переносившие информацию на кодировоч-
ные карточки и электронные носители.

 В Государственной программе по преодо-
лению детской беспризорности и безнадзор-
ности, предложенной Министерством по де-
лам семьи, молодежи и спорта в декабре 2005 
года и рассчитанной на 2006—2010 годы, 
указывалось, что на профилактическом  
учете служб по делам  несовершеннолетних 
находится почти 150 тыс. детей, которые 
бродяжничают и нищенствуют, склонны 
к правонарушениям, употребляют  нарко-
тические и психотропные вещества, алко-
гольные напитки. Отмечалось, что эти дети 
часто становятся жертвами сексуальных 
преступлений, вовлекаются взрослыми в 
преступную деятельность. По данным служ-
бы по делам детей Одесской областной  госу-
дарственной администрации, общая числен-
ность  в нашей области детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, внесенных 
в 2007 году в «Единый банк данных детей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоя-
тельствах», составляет 7149 человек. Но эти 
данные не дают представления о собственно 

беспризорных детях, живущих на улице. В 
разных источниках, относящихся к Украине 
в целом или к тому или иному региону, при 
обсуждении проблемы беспризорности на-
зывают разные цифры. Найти ответ на этот 
вопрос пытался депутат городского совета, 
председатель комиссии по делам молодежи 
и спорта Геннадий Труханов. По его словам, 
в ответ на запрос о количестве беспризорных 
в Одессе разные службы дали разные показа-
тели. Депутат полагает, что беспризорных 
в городе меньше, чем принято считать. По 
его мнению, это связано с тем, что «под это 
нужно получать деньги». Труханов убежден, 
что «никто серьезно этой проблемой не зани-
мается, потому что начинать работу нужно с 
учета» [1].

 Следует отметить, что в Государс-
твенной программе ставилась задача сокра-
тить детскую беспризорность на 50%. Уже 
сейчас можно сказать, что эти благие поже-
лания останутся на бумаге, ибо вызывает 
сомнение эффективность мер, предлагае-
мых для решения проблемы: сосредоточе-
ние внимания преимущественно на расши-
рении сети детских домов семейного типа, 
увеличении количества приемных семей и 
соответствующих льгот. Все это важные и 
необходимые меры для профилактики де-
тской беспризорности. Они, однако, не ре-
шают проблемы собственно беспризорных 
детей, «детей улицы», особенно тех, кото-
рые уже имеют солидный опыт пребывания 
там. Сформировался особый социальный 
слой, особая среда, которая, как трясина, 
затягивает детей, оказавшихся по тем или 
иным причинам вне семьи.  Общение с 
этими детьми, изучение их образа жизни и 
личностных особенностей свидетельствует 
о том, что в данном случае требуется дли-
тельная социально-психологическая реа-
билитация и одновременно медицинское 
лечение. К сожалению, для совмещения 
этих функций отсутствуют необходимые 
условия, несмотря на множество все-
возможных организаций и разного рода 
фондов. Мы считаем, что определение эф-
фективных мер, направленных на реабили-
тацию именно этой категории детей, пред-
полагает сотрудничество государственных 
и общественных организаций с научными 
группами, занимающимися исследованием 
данной проблемы, а также координацию 

1 К сожалению, в начале 2008 года исследование было прервано, т.к. после публикации результатов иссле-
дования в одесской общественно-политической газете «Вечерняя Одесса» (23.02.2008) областные чиновники, 
курировавшие вопросы детской беспризорности в Одесском регионе, запретили доступ к личным делам де-
тей, содержащихся в приютах.
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работы различных ведомств: Министерства 
внутренних дел, Министерства образова-
ния и науки, Министерства по делам семьи, 
молодежи и спорта, Министерства здраво-
охранения.

 Прежде всего, приведем данные, 
свидетельствующие о характере учета бес-
призорных детей, определяемом центра-
лизованно в соответствии с документами, 
направленными из центральных ведомств. 
Выяснилось, например, что из 3326 дел, пе-
ренесенных нами на электронные носители, 
на 226 детей заведено по два дела, 115 детей 
имеют по три дела, по четыре личных дела 
имеют 74 ребенка, на 28 детей заведено по 5 
дел и т.д. 8 детей имеют более чем по 10 лич-
ных дел! Иными словами, 50% детей, вне-
сенных на основании данных учета приютов 
в исследуемый нами массив, упоминаются в 
нем два и более раз. Разумеется, дать качес-
твенный анализ такого рода данных очень 
сложно, поэтому пришлось вначале иден-
тифицировать личные дела, ликвидировать 
дублирование, а затем переходить к анализу 
характеристик побывавших в приютах де-
тей. Такой способ учета, с нашей точки зре-
ния, не является корректным, т.к. реабили-
тация беспризорного ребенка предполагает 
индивидуальную работу с ним и понимание 
истории его небольшого жизненного пути, 
возможность иметь в поле зрения особен-
ности его поведения в различные периоды 
жизни вплоть до совершеннолетия. Это так 
же необходимо, как и знакомство с историей 
болезни при лечении больного.

Но почему ребенок попадает в приют во 
второй, третий и более раз? Оказалось, что 
основной причиной выбытия из приюта и 
характеристикой направления выбытия яв-
ляется «самовольный уход». Из 55 пунктов 
(!), характеризующих направления выбытия 
(переданы родителям или родственникам, 
другим приютам, интернатам, детским до-
мам и т.д.), на «самовольный уход» прихо-
дится от 60% до 70% всех поступивших в 
приюты в разные годы. Улица, таким обра-
зом, постоянно воспроизводит себя, причем 
положительной динамики в этом отношении 
не наблюдается. Парадокс состоит и в том, 
что, несмотря на все тяготы уличной жизни, 
она, несомненно, привлекает детей, которые 
там уже побывали. Она полна приключений 
и порождает иллюзию свободы, отсутствия  
каких-либо обязанностей.

Приведем далее данные, свидетельс-
твующие о крайней серьезности сложив-

шейся ситуации. Информация о времени 
нахождения на улице (до поступления в 
приют) свидетельствует, что больше всего 
детей пробыли на улице от года до 3 лет: 
их количество составляет более трети всех 
поступивших в приюты детей! Почти треть 
составляют те, кто находился на улице 
более 3 лет. Обращает на себя внимание 
и следующее обстоятельство: сравнение 
данных о времени нахождения на улице  с 
данными о том, какова доля прибывших в 
первый раз, свидетельствует о том, что сре-
ди попавших в приют впервые много тех, 
кто имеет большой стаж пребывания на 
улице, но, тем не менее, не попадал в поле 
зрения соответствующих служб. Это может 
быть следствием различных обстоятельств: 
либо задерживающие службы работают 
неэффективно, либо не все задержанные 
дети регистрируются и «неопознанными» 
снова попадают на улицу, либо ребенок, 
уже бывший в приюте, регистрируется как 
прибывший впервые. В любом случае вы-
шеприведенные данные свидетельствуют 
о значительных погрешностях в работе по 
преодолению беспризорности, о том, что 
нет достаточно серьезной системы учета 
беспризорных детей и эффективных мер 
борьбы с этим социальным недугом.

Целесообразно указать также на следу-
ющее: когда соотношение находящихся в 
приюте «многоопытных» бродяжек с мало-
опытными или совсем неопытными равно 
2 к 1, приюты могут становиться одним из 
источников пополнения улиц беспризор-
ными детьми. При этом подчеркнем, что 
персонал приютов делает вроде бы все от 
него зависящее, чтобы нормальная, «циви-
лизованная», жизнь ребенку понравилась, 
и, тем не менее, дети самовольно покида-
ют приют. Практически каждый третий, 
упомянутый в массиве данных, ребенок не 
задерживался в приютах более суток! Еще 
треть находилась в приютах менее недели. 
Очевидно, что за столь короткие сроки не-
возможно собрать не только полноценную 
информацию о ребенке, но и оказать ему не-
обходимую помощь, повлиять на его судь-
бу. Иными словами, 2/3 детей, прошедших 
через приюты, возвращаются к своей пре-
жней жизни.

Преимущественный возрастной диапа-
зон поступающих  в приюты — дети от 11 до 
16 лет (включительно). В большей степени 
склонность к бродяжничеству выражена в 
возрасте 13—16 лет, о чем свидетельству-
ет, в частности, сравнение контингента 
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приютов и данных статистики. Соотноше-
ние мальчиков и девочек составляет 3 к 1: 
мальчики попадали в приюты в три раза 
чаще, чем девочки.  Следует отметить, что 
такое соотношение не соответствует долям 
мальчиков и девочек указанного возраста 
в структуре населения в целом. Например, 
по данным статистики, на начало 2005 года 
соотношение  мальчиков и девочек было 
51% и 49%, соответственно, тогда как со-
отношение поступивших в приюты детей 
выглядело как 75% мальчиков и 25% дево-
чек. С полным основанием, таким образом, 
можно заключить, что склонность к бро-
дяжничеству в большей степени выражена 
у мальчиков. Заметим также, что пропор-
ции поступивших в приюты мальчиков и 
девочек в течение пяти лет примерно одни  
и те же.

По национальному составу отметим 
следующее: поступившие дети преимущес-
твенно — украинцы. Немного среди них 
молдаван и совсем мало русских. Однако 
сопоставление данных о национальности 
с данными о месте рождения детей свиде-
тельствует о том, что социальные работни-
ки приютов записывали всех родившихся в 
Украине как «украинцев» и только родив-
шихся в России (таких около 2%) обозначи-
ли как «русских». Специфической особен-
ностью Одесской области является геогра-
фическая близость с Республикой Молдова 
и самопровозглашенной Приднестровской 
республикой. Службы по делам детей Одес-
ской области отмечают высокий уровень 
нелегальной миграции подростков из этих 
стран, что существенно влияет на ухудше-
ние криминальной ситуации в Одесской 
области [2, с. 11]. Однако не подтвердилось 
и  мнение о том, что в одесские приюты  
поступает много детей из Молдовы. Данные 
о государстве, где родился ребенок, свиде-
тельствуют: Молдова является местом рож-
дения лишь десятой доли поступивших. 
Более половины поступивших в приюты 
родились в городах (41% в областных цен-
трах Украины и 14% в городах областного 
подчинения).  Местом рождения 38% детей 
являются села и поселки городского типа. 

Большинство детей, поступивших в 
прию ты, имеют родителей: чаще — мать 
и реже — отца. При этом в 78% случаев 
место проживания родителей или лиц, их 
заменяющих, указывается в документах,  
а в 22% — место их проживания неизвес-
тно. В большинстве дел отсутствуют сведе-
ния о возрасте матери и отца и об их заняти-

ях (о занятии отца нет сведений в 67% дел, 
а о занятии матери — в 47%). Это  можно 
считать естественным, т. к. информацию 
получают со слов ребенка, которому эти 
данные могут быть неизвестны. 

В тех случаях, когда возраст родителей 
указывался, он был в диапазоне от 30 до 39 
лет.  Из того, что известно о занятиях роди-
телей, можно отметить следующее: 43% де-
тей указали, что не работает отец, и 55% со-
слались на неработающую мать. Неработа-
ющие родители — наиболее наполненная из 
всех других, распределенных по характеру 
деятельности, групп родителей.  У четверти  
(26%) детей отцы — рабочие (12% — неква-
лифицированные и 14% — квалифициро-
ванные). Среди матерей большинство — не-
квалифицированные  рабочие. Работников 
торговли среди матерей —  3%. Но есть 
и руководители: и среди матерей и среди 
отцов их одинаковое количество — 0,3%, 
что означает, что примерно у 10 детей мать 
— руководитель и у такого же количества 
детей — руководитель отец. Примерно у 
троих детей занятие отца определено как 
«заместитель, начальник отдела». В местах 
лишения свободы находились 3,3% мате-
рей и 4,6% отцов. Матерей, занимающихся 
бродяжничеством и проституцией, около 
20 человек (0,6% по всему массиву).

На момент поступления в приют более по-
ловины детей не учились. 13% составляют 
те, кто «не учился никогда», — это несколь-
ко больше доли детей (во всем массиве), не 
достигших 8 лет. Основные причины непосе-
щения учебных заведений — «бродяжничес-
тво» (46%) и «плохие условия проживания, 
отсутствие жилья» (33%). Сведения о нали-
чии у ребенка собственности говорят о том, 
что 38% детей имеют квартиру (дом) или 
часть квартиры (дома), а 48% — собствен-
ности не имеют. Другие неблагоприятные 
условия, свидетельствующие о неблагопо-
лучии семьи и указанные в числе причин 
непосещения учебных заведений (алкого-
лизм, наркомания родителей; невыполнение 
родительских обязанностей, лишение роди-
тельских прав; конфликты и насилие в се-
мье; смерть обоих или одного из родителей; 
родители выгнали из дома; родители в МЛС), 
составляют все вместе 17,5%.

Среди причин направления в приют 
основное место занимает «бродяжничест-
во» — 74%! Возможно, к этой же категории 
следует отнести и тех детей, кого называют 
«бомжами» (2%) и «попрошайками» (2%). 
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Т.е. около 80% — это так называемые 
«уличные дети». В соответствии с этим, 
сомнение вызывают данные о состоянии 
здоровья детей: более 68% квалифициру-
ются как «здоровые». Тогда как из опыта 
общения с беспризорными детьми извест-
но, что они, как правило, чем-либо больны. 
Зачастую это целый «букет» различных 
болезней, которые сопровождаются потреб-
лением наркотиков и токсических веществ. 
Поэтому есть сомнения и относительно дан-
ных, содержащихся в документе из «Лично-
го дела», называемом «Особенности поведе-
ния ребенка»: лишь у незначительной доли 
(от 0,5% до 2%) указано курение, употреб-
ление токсических веществ и наркотиков. 
На самом деле среди пришедших «с улицы» 
детей, тем более имеющих некоторый стаж 
пребывания там, скорее непотребление раз-
личных «токсических веществ» (так же, 
впрочем, как и некурение) является исклю-
чением и в этом смысле — «особенностью». 
Такие дети требуют длительного лечения 
и одновременно специального воспитания, 
обучения и содержания. С полным основа-
нием можно утверждать, что функциони-
рующие детские лечебные и другие учреж-
дения не имеют условий для содержания 
таких детей и для работы с ними.

Мы неоднократно обращали внимание 
на необходимость создания в нашем регио-
не специализированного центра медико-со-
циальной реабилитации для беспризорных 
детей, в котором совмещались бы функции 
социальной и медицинской реабилитации. 
Но никаких реальных шагов для его со-
здания не делается. Те же детские учреж-
дения, которые порой растут, как «грибы 
после дождя», о которых пишут в газетах 
и которые показывают на экранах телеви-
зоров, даже при самоотверженном труде 
работающего с детьми персонала, свиде-
телями чего мы неоднократно являлись, 
не могут решать проблему беспризорных 
детей достаточно эффективно. Объясняется 
это в частности тем, что при создании их 
и не предполагается соединение функций 
воспитания и лечения. Где же выход? Как 
не только совместить функции лечения, 
воспитания и обучения, но и задержать ре-
бенка в таком учреждении на относительно 
продолжительный период, чтобы иметь 
время, необходимое на  реабилитацию? Со-
ответственно, должны быть предусмотрены 
меры для удержания ребенка в данном за-
ведении в течение этого периода. Подходит 
ли зарубежный опыт решения аналогичных 
проблем, который мы охотно заимствуем 

благодаря использованию всевозможных 
грантов? И детские дома семейного типа 
(ДДСТ), и различные благотворитель-
ные организации — все это «оттуда». Но 
«наши» проблемы, когда  «уличная жизнь» 
определенной категории детей постоянно 
воспроизводится в угрожающих обществу 
масштабах, такого рода организации ре-
шать эффективно не в состоянии.

В странах Запада в настоящее время  
вообще стремятся следовать принципу 
«передать решение этих проблем благо-
творительным фондам и общественным 
организациям». Однако там  совершенно 
другая ситуация: беспризорности детей, 
как относительно массового явления, там 
не  существует. Может, обратиться к оте-
чественному опыту и разобраться с тем, 
почему так быстро смогли преодолеть бес-
призорность после гражданской и Великой 
Отечественной войн и военной разрухи? 
И вот здесь мы подходим, с нашей точки 
зрения, к самому главному — тому, что 
свидетельствует о нашей демагогии и хан-
жестве, а в конечном счете о нашей безот-
ветственности. Оказывается, все дело в том, 
что «тогда» использовались репрессивные 
меры, пригодные лишь для тоталитарного 
советского общества, а для нашего, демок-
ратического, общества, подписавшего к 
тому же Декларацию ООН о ненасилии над 
детьми, такие методы не годятся. А как 
быть с опытом Макаренко, система вос-
питания которого вернула к полноценной 
жизни десятки тысяч беспризорных детей, 
многие из которых впоследствии стали учи-
телями, врачами, специалистами в разных 
областях народного хозяйства? Все это не 
годится? От всего нашего прошлого мы 
должны полностью отказаться? Может, 
согласиться с тем, что во всех жизненных 
ситуациях дети сами вольны выбирать свой 
образ жизни без подсказки взрослых и лю-
бые способы ограничения их безудержных 
желаний и влечений являются незаконны-
ми и безнравственными?!

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, 
что радикальное решение проблем беспри-
зорных детей — это ликвидация нищеты и 
бедности. Согласно информации, получен-
ной из  личных дел воспитанников приютов, 
среди причин беспризорности 81% составля-
ют различного рода материальные трудности 
(включая плохое жилье либо его отсутствие) 
и только 19% — смерть родителей. Тюрем-
ное  заключение родителей, их алкоголизм 
и наркомания, насилие со стороны родите-



У
к

ра
їн

сь
к

и
й

 с
оц

іо
л

ог
іч

н
и

й
 ж

ур
н

а
л

. 2
0

0
9

.  
№

 1
–

2

Проблема социального сиротства в г. Одессе
103

лей, конфликты с матерью или отцом, — все 
это вместе набирает лишь 40%. Ясно, что 
решение проблем бедности и нищеты — это 
задачи на годы. Точно так же, как и создание 
различного рода усло вий, способствующих 
нормальному развитию ребенка: повышение 
уровня и ка чества школьного образования и 
воспитания; использование многообразных 
и доступных для различных групп детей 
форм проведения внеучебного времени и 
содержательного досуга; повышение прести-
жа и заработной платы персонала детских 
учреждений, а особенно тех, кто работает с 
беспризорными детьми. 

Безусловно, только система мер (среди 
которых, в частности, и своевременное вы-
явление «неблагополучных семей», явля-
ющихся резервом детской беспризорности) 
может радикально изменить ситуацию. 
Однако первоочередная задача, которую 
необходимо решать срочно, — убрать детей 
с улицы, создать такие способы и формы 
реабилитации, которые были бы эффектив-
ны и которые давали бы ребенку шансы на 
выживание и достойную жизнь. С нашей 
точки зрения, ссылки на недопустимость 
какого-либо принуждения в данном слу-
чае — лишь оправдание нашего нежелания 
напрячься и приложить усилия, которые 
действительно необходимы. В конце кон-
цов, рейды различных служб по местам 
пребывания «уличных детей» и задержа-
ние последних, привод их в приюты — это 
тоже принуждение, насилие. Но насилие 
бессмысленное, потому что через непродол-
жительное время дети опять оказываются 
на улице, что дает возможность предста-

вителям служб задерживать их снова и 
снова и тем самым увеличивать количество 
«задержаний», демонстрируя активную де-
ятельность.

Таким образом, с нашей точки зрения, 
сегодня крайне необходимо прежде всего на 
законодательном уровне перестроить всю 
систему мер, направленных на преодоление 
беспризорности, и в первую очередь:

 — создать централизованную, научно 
обоснованную  электронную систему учета 
беспризорных и безнадзорных детей, на 
основании которой можно было бы опреде-
лить местонахождение ребенка, проследить 
изменение его состояния, динамику поведе-
ния;

— разработать критерии и определить 
управленческие механизмы, позволяющие 
дифференцировать (стратифицировать) 
безнадзорных и беспризорных детей на 
группы для их дальнейшей реабилитации в 
местах, соответствующих степени дезадап-
тации детей и имеющих необходимые усло-
вия для оказания персональной (адресной) 
помощи;

— перепрофилировать имеющиеся уч-
реждения в различные центры реабилита-
ции, соответствующие разным категориям 
детей, предусмотрев создание специального 
центра медико-социальной реабилитации, 
в котором были бы совмещены функции 
лечения, психологической реабилитации, 
обучения и воспитания.

1. Сколько в Одессе беспризорных? // Порто-Фран-
ко. — 2009. — № 21 (966). — 5 июня.

2. Семікоп Т.Є., Труханов Г.Л., Костюк О.Й., 
Запорожцева Г.Є., Фомін Є.В., Тимчик І.А. Дитяча без-

притульність та бездоглядність. Стан. Причини  та майбутні 
перспективи. — Одеса: СПД Кіров В.І., 2008. — 95 с.

Список использованных источников
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Харьковское региональное отделение 
– не только крупнейшее в Украине по сво-
ей численности (более 200 человек), но и, 
пожалуй, самое активное. Только Харь-
ковский национальный университет имени 
В.Н.Каразина ежегодно проводит три став-
шие уже традиционными конференции, 
которые собирают не только отечествен-
ных социологов, но и ученых из дальнего 
и ближнего зарубежья. Имеются в виду 
две, так сказать, «взрослые» конференции. 
Первая из них – Международная научная 
конференция «Харьковские социологичес-
кие чтения» – проводится с 1994 года. В 
2008 году прошли ХIV «Чтения», доклады 
их участников были представлены в ва-
ковском сборнике «Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного 
суспільства». Вторая из «взрослых» конфе-
ренций – Международная научно-практи-
ческая конференция «Якубинская научная 
сессия» – проводится с 2004 года. 9 апреля 
2009 года состоялась очередная, 6-ая «Яку-
бинская сессия», посвященная 80-летию со 
дня рождения Е.А.Якубы. К началу работы 
«Сессии» был опубликован очередной вы-
пуск «Вісника Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна “Соціоло-
гічні дослідження сучасного суспільства: 
методологія, теорія, методи”». Обе «взрос-
лые» конференции проводятся при участии 
Харьковского регионального отделения 
САУ. Кроме названных выше, в Харьков-
ском национальном университете с 2003 
года на базе социологического факультета 

проводится Международная научная кон-
ференция студентов и аспирантов, которая 
собирает будущих и начинающих социоло-
гов из многих вузов Харькова, других горо-
дов Украины, а также из России, Беларуси, 
Польши и других стран. В 2009 году она 
проходила под названием «Социология в 
(пост)современности». И хотя штаб-квар-
тира всех этих конференций традиционно 
находится в университете, в их подготовке 
и проведении принимают участие предста-
вители многих других социологических 
подразделений нашего города. 

Точно так же университетские социо-
логи участвуют в конференциях и семи-
нарах, организованных преподавателями 
и студентами других харьковских вузов. 
В последние годы таких конференций было 
проведено немало. Только в Харьковском 
гуманитарном университете «Народная 
украинская академия», социологи которо-
го вносят большой вклад в развитие такой 
отрасли нашей науки, как социология об-
разования, на протяжении 2005–2009 го-
дов было проведено семь Международных 
конференций по вопросам государственной 
образовательной политики, развития част-
ного (небюджетного) сектора образования, 
социальной и правовой защиты субъектов 
образовательного процесса, методологии 
и методики воспитания в условиях непре-
рывного образования и многим другим 
проблемам. Здесь же ежегодно проводятся 
студенческие конференции, посвященные 

Людмила Сокурянская (Харьков)

Харьковское отделение
Социологической ассоциации Украины

Огляд репрезентує Харківське регіональне відділення – найбільше в складі 
Соціологічної асоціації України.

Обзор представляет Харьковское региональное отделение – крупнейшее в 
составе Социологической ассоциации Украины.

The survey presents the Kharkiv regional branch which is the biggest one in the 
Sociological Association of Ukraine.

Харківське відділення САУ
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проблемам жизнедеятельности отечествен-
ной школы в условиях евроинтеграции и 
глобальных вызовов. 

Интересные конференции с участием со-
циологов были организованы в таких техни-
ческих вузах, как Харьковский националь-
ный аэрокосмический университет «ХАИ», 
Харьковский национальный технический 
университет радиоэлектроники, Харьков-
ский национальный технический универ-
ситет «ХПИ», Харьковский национальный 
университет внутренних дел и др. Так, 
Харьковский национальный университет 
внутренних дел в 2008–2009 годах провел 
две конференции, посвященные социологи-
ческим, психологическим и юридическим 
аспектам девиантного поведения. 

Конечно, конференции – это в большей 
степени «парадное лицо» работы  Харьковс-
кого регионального отделения САУ, своеоб-
разный смотр достижений отдельных уче-
ных и творческих коллективов, всего про-
фессионального сообщества. Что касается 
нашей повседневной деятельности, то она 
проявляется в реализации многочислен-
ных академических и исследовательских 
проектов, опубликованных учебниках и 
монографиях, защищенных кандидатских 
и докторских диссертациях.

Так, социологи Харьковского националь-
ного университета имени В.Н.Каразина за 
последние пять лет приняли участие в та-
ких общенациональных и международных 
проектах, как международная программа 
«Гражданское образование» СЕР, програм-
ма академического партнерства кафедр AFP 
(Будапешт, Венгрия), проекты Британской 
академии наук (Кембридж), Центров соци-
альных исследований Берлина и Института 
философии и социологии Польской ака-
демии наук, проект INTAS «Социально-
политические тенденции развития стран 
СНГ: ключевые индикаторы и социальное 
измерение трансформаций», исследование 
при поддержке НАТО «Динамика социаль-
ных сетей, поддерживающих терроризм», 
проект Британской академии наук «Стра-
тегические элиты и расширение Европы», 
сравнительное исследование «Социальное 
распределение и трансформации государс-
твенного социализма», грант Европейской 
Комиссии «Условия жизни, стили жизни 
и здоровье в странах бывшего СССР», про-
ект «Научно-техническая элита Украи-
ны: модели и механизмы формирования 

в региональном измерении», проекты по 
качеству социальных услуг в Харькове и со-
циально-политической ситуации в области; 
исследования, проведенные при поддержке 
Министерства образования и науки Украи-
ны: «Институционализация структурных 
неравенств и конфликтов в современной 
Украине и обществах Восточной Европы», 
«Высшая школа как субъект социокультур-
ной трансформации», «Высшее образование 
как фактор социоструктурных изменений: 
сравнительный анализ посткоммунистичес-
ких обществ», «Проблемы формирования 
гражданской идентичности украинской 
молодежи: роль образования как фактора 
консолидации общества» и другие. 

Каждое из трех последних исследований 
было проведено при участии членов иссле-
довательского комитета САУ по социологии 
молодежи более чем в 30 высших учебных 
заведениях Украины, в том числе в таких 
харьковских вузах, как Национальный тех-
нический университет «ХПИ», Харьковский 
национальный технический университет 
радиоэлектроники, Харьковский гумани-
тарный университет «Народная украинская 
академия» и др., а также в вузах Беларуси и 
России. 

В контексте реализации международ-
ных академических проектов в Харьков-
ском национальном университете имени 
В.Н.Каразина были проведены зимние 
школы «Инновационные методы преподава-
ния социологии: искусство коммуникации» 
(2004 г.) и «Искусство преподавания и оце-
нивания: гендерная чувствительность в ау-
дитории» (2006 г.), научные сессии и мастер-
классы с участием известных зарубежных 
исследователей: профессора Пала Тамаша 
– директора Института социологии Венгер-
ской академии наук, профессора Владимира 
Панькова (Институт социологии Польской 
академии наук, г. Варшава), Георга Турна 
(Центр социальных исследований, г. Бер-
лин), профессора Дэвида Лейна (Кембридж, 
Великобритания) и многих других.

Интересные исследовательские проекты 
реализуют социологические подразделения 
ряда вузов Харькова. Так, кафедра социоло-
гии и политологии Харьковского националь-
ного технического университета «ХПИ» во 
время избирательных кампаний 2004, 2006 
и 2007 годов провела пять исследований 
общественного мнения жителей Харькова 
и области. Социологи Харьковского нацио-
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нального университета имени В.Н.Каразина 
провели более 30 таких исследований. 

Результаты эмпирических и теоретичес-
ких исследований харьковских социологов 
представлены в многочисленных научных 
публикациях. Только за последние пять 
лет в отечественных и зарубежных специа-
лизированных изданиях (по самым скром-
ным подсчетам) опубликовано более 1500 
научных статей социологов-харьковчан. 
Согласно информации, собранной бюро 
Харьковского отделения САУ, их перу 
принадлежат десятки индивидуальных и 
коллективных монографий, учебников, 
хрестоматий и учебных пособий. Среди них 
книга, созданная совместными усилиями 
социологов города, – научно-публицис-
тическое издание «Елена Александровна 
Якуба: Ученый. Учитель. Человек (Иссле-
дования и воспоминания)» (составители: 
О.Д.Куценко, Л.Г.Сокурянская).

Кроме того, преподавателями Харьков-
ского национального университета имени 
В.Н.Каразина было издано 14 монографий, 
15 учебных и 22 учебно-методических посо-
бия. Среди них: коллективная монография 
«Посткоммунистические трансформации: 
векторы, измерения, содержание» (под ред. 
О.Д.Куценко); сборники научно-методи-
ческих статей «Социология в аудитории: 
искусство преподавания» и «Социология 
в аудитории: искусство коммуникации» 
(редакционная коллегия: И.Д.Ковалева, 
Ю.Г.Сорока, С.С.Бабенко); коллективная 
монография «ПОСТМОДЕРН: новая маги-
ческая эпоха. Обратимость смерти» (под 
редакцией Л.Г.Ионина); научно редактиро-
ванный перевод монографии Дэвида Лейна 
«Возвышение и падение государствен-
ного социализма» (под общей редакцией 
О.Д.Куценко, И.А.Беляевой); монография 
Л.Г.Сокурянской «Студенчество на пути к 
другому обществу: ценностный дискурс пере-
хода»; монография А.И.Навроцкого «Высшая 
школа: теория и практика модернизации»; 
учебники В.Л.Арбениной «Етносоціологія», 
А.М.Николаевской и Е.В.Волянской  «Со-
ціальна психологія», С.С.Бабенко «Нерівності 
у сучасному суспільстві», С.Н.Ваку ленко «Со-
ціологія сім’ї», М.Д.Култаевой «Європейська 
соціологія ХХ сторіччя» и «Соціологія гло-
балізації»; учебные пособия М.Д.Култаевой и 
И.И.Шеремет «Західноєвропейська теоретич-
на соціологія ХХ століття», М.Д.Култаевой, 
И.И.Шеремет и А.И.Навроцкого «Європейсь-
ка теоретична соціологія ХХ–ХХІ століття»; 
монография А.И.Навроцкого «Высшая школа 

Украины в условиях трансформации обще-
ства»; коллективная монография «Якість 
життя населення» (под ред. В.С.Бакирова) и 
другие публикации. 

Сотрудниками Национального универ-
ситета внутренних дел за последние три 
года были изданы: учебное пособие по об-
щей социологии И.П.Рущенко, учебные 
пособия «Полиция и права человека» и 
«Менеджмент персонала в органах внут-
ренних дел» В.А.Соболева, учебное пособие 
«Социальная работа в органах внутренних 
дел», «Права человека в деятельности 
милиции: Пособие по активным методам 
обучения», хрестоматия «Криминология: 
тексты ХІХ – начала ХХ веков (история со-
циологии преступности)» и другие.

В Народной украинской академии были 
опубликованы такие монографии и учебни-
ки, как «Метаморфозы воспитания» (под ред. 
В.И.Астаховой.), «Стратегия гуманизма» (под 
ред. В.И.Астаховой, Л.Л.Товажнянского), 
«Вищий навчальний заклад як середовище 
формування цінностей студентської молоді 
в соціокультурних умовах сучасної України» 
(Н.Г.Чибисова), «Виховна система ВНЗ: пи-
тання теорiї та практики» (Л.А.Белова), «На-
учные школы: проблемы теории и практики» 
(под ред. В.И.Астаховой, Е.В.Астаховой), 
«Приватна вища школа України на шляху 
інновацій» (под ред. В.П.Андрущенко и 
Б.И.Королева), «На шляху до безперервної 
освіти» (под ред. В.И.Астаховой), «Непре-
рывное образование в контексте образо-
вательных реформ в Украине» (под ред. 
В.И.Астаховой), «Интеллектуальная элита 
в матрице современных цивилизационных 
изменений» (Е.Г.Михайлева) и другие.

С 2004 года в Харьковским аэрокос-
мическом университете «ХАИ» издается 
(4 раза в год) журнал «Гуманітарний часо-
пис», в котором представлены и социологи-
ческие публикации. 

Важным показателем признания за 
Харьковом статуса крупнейшего социоло-
гического центра Украины является функ-
ционирование в нашем городе двух специ-
ализированных советов по защите доктор-
ских диссертаций: в Харьковском нацио-
нальном университете имени В.Н.Каразина 
и Харьковском национальном университете 
внутренних дел.

В 2004–2009 годах в специализированном 
совете Харьковского национального универ-
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ситета имени В.Н.Каразина было защищено 
58 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 
В совете Национального университета внут-
ренних дел за этот же период защищено 22 
кандидатских и 3 докторских диссертации. 

Перечисленные проекты, публикации, 
конференции, защиты – это только неболь-
шая часть того, что сделано харьковскими 
социологами за последние пять-шесть лет.

Если говорить о непосредственной деятель-
ности Харьковского отделения САУ, то мно-
гое еще предстоит сделать для ее совершенс-
твования. Планов много: и осу ществление 
совместных проектов, и ин тен  сификация 
науч ных коммуникаций бла годаря созданию 
временных творческих групп, сотрудничест-
ву в исследовательских комитетах САУ, семи-
нарам, проведенным социо логами различных 
харьковских вузов, публикациям совместных 
коллектив ных монографий, учебников, науч-
ных статей, и многое другое.

Креативный потенциал Харьковского 
отделения САУ огромен, используется он 
далеко не в полную меру. Реализация всего 
задуманного будет способствовать разви-
тию творческого сотрудничества харьковс-
ких социологов с коллегами из других ре-
гиональных отделений САУ, социологами 
из дальнего и ближнего зарубежья. Такое 
сотрудничество будет способствовать повы-
шению социального статуса нашей науки, 
ее роли в тех качественных преобразовани-

ях, которые происходят сегодня в украинс-
ком обществе.

В 2007 году Харьков стал социологичес-
кой столицей Украины, здесь по решению 
VI съезда Социологической ассоциации Ук-
раины находится штаб-квартира САУ. 

15–17 октября 2009 года на базе соци-
ологического факультета Харьковского 
национального университета имени В.Н.Ка-
разина был проведен I Конгресс Социологи-
ческой ассоциации Украины «Социология в 
ситуации социальных неопределенностей», 
собравший более 600 участников из 22 
стран мира. Огромный вклад в подготовку и 
проведение Конгресса внесли члены Харь-
ковского отделения САУ, в очередной раз 
доказав, что профессиональное сообщество 
социологов нашего города, харьковская со-
циологическая школа, основоположником 
которой является Е.А.Якуба, держит вы-
сокую планку организации научных ком-
муникаций, способствующих дальнейшему 
развитию социологического образования и 
науки в нашей стране.

Від головного редактора: У 2009-му році 
віце-президент і голова Харківського від-
ділення САУ, доктор соціологічних наук, 
професор Людмила Георгіївна Сокурянсь-
ка відсвяткувала ювілей. Головне, про що 
хотілося б сказати з цього врочистого при-
воду, прозвучало у моїй промові на дружнь-
ому святковому засіданні.

Вона – діяч освіти та естет,
зваблива жінка й віддана дружина.
Її віншують нині факультет,
весь університет і вся країна.

Життям належна етика вела
(хай комсомольська, а не протестантська)
Людмилу, й безтурботно знай цвіла
Васильєва, пізніше Сокурянська.

Нам у науці торувала шлях
Олена Олександрівна Якуба,
і гідна Вчительки в усіх ділах
їй щиро вдячна учениця люба.

Ми їли різне й казна-що пили,
але пріоритет горілці й салу
віддаємо. Тож – наново звели
ледь-ледь не втрачену будову САУ.

Щоб більше не спіткала доля зла
її, щоб оргроботі дати ладу,
професор Сокурянська зайняла
у цій структурі ключову посаду.

Настав для САУ радісний момент:
за спільну справу б’ється, мов левиця,
із оргроботи віце-президент
і президентська віддана правиця.

До чого це? – спитаєте мене.
До того, що життя собі триває.
Ось головне. А також головне,
що нам його ця Жінка осяває.

У завершальну мого тосту мить
дозвольте легковажно побажати:
хай довше якомога їй щастить
коханою лишатись і кохати!

ТОСТ НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЕЮ Л. Г. СОКУРЯНСЬКОЇ
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В числе проблем, которые вызывают по-
вышение интереса в последнее время, – про-
блема формирования, состояния и путей 
повышения эффективности деятельности 
элиты. Поэтому работы, которые появля-
ются по этой проблематике, вызывают по-
нятный интерес.

Монография Е.Г.Михайлевой [1] инте-
ресна прежде всего удачным сочетанием 
теоретических и прикладных вопросов. 
И еще тем, что автор выносит для обсуж-
дения многие сложные, спорные вопросы, 
относящиеся к проблеме элиты.

Уже в первой главе названа проблема, 
которая с успехом могла бы обсуждать-
ся на «круглых столах» самого высокого 
уровня, на парламентских слушаниях, при 
экспертном опросе: «На пути к обществу 
интеллекта: попытка осмысления теории 
и практики». (Оппоненты, правда, могут 
задать скептически вопрос: не слишком 
ли оптимистичен автор, когда утверждает, 
что мы уже на пути к обществу интеллекта, 
учитывая, что, к примеру, по индексу чело-
веческого развития наша страна, известно, 
на каком месте?)

Следующие разделы монографии посвя-
щены рассмотрению вопросов социальной 

структуры и социальной мобильности в 
условиях формирования общества интел-
лекта, месту интеллектуальной элиты в со-
циальной структуре общества. В отдельный 
раздел вынесено обсуждение проблемы 
«Образование в системе конструирования 
общества интеллекта и его элиты».

Автор ненавязчиво демонстрирует свой 
высокий уровень профессиональной компе-
тентности, умело показывает историческую 
ретроспективу исследуемой проблемы.

Удачно анализируются ключевые катего-
рии, связанные с исследованием проблемы 
элиты. Так, автор монографии, анализируя 
эти категории, ссылается на П.Сорокина, 
который под интеллектом понимал «способ-
ность изменять поведение в соответствии 
с обстоятельствами в каждом конкретном 
случае» [2, с. 253], и на М.Кастельса, кото-
рый утверждает, что в эпоху формирования 
информационного общества складывается 
новая профессиональная структура, харак-
теризующаяся сочетанием трех секторов: 
производства ценностей, производства отно-
шений и производства решений [1, с. 100].

Общим местом во многих публикациях 
стало цитирование положений А.Тойнби 
о «вызовах истории», «вызовах времени» 

Борис Нагорный (Луганск)

Актуальна ли проблема 
интеллектуальной элиты? 

(Вместо рецензии на монографию Е.Г.Михайлевой)

Статтю присвячено соціологічному дослідженню проблем сучасної інтелек-
туальної еліти в Україні та світі.

Статья посвящена социологическому исследованию проблем современ-
ной интеллектуальной элиты в Украине и мире.

The article is devoted to the sociological research of the modern intellectual elite 
problems in Ukraine and in the world.

Наукове життя
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и т. д. Автор дает свое толкование «циви-
лизационного вызова», понимая под ним 
«систему одновременного мощного карди-
нального изменения базовых параметров 
социального пространства, влекущего за 
собой трансформацию социальных отноше-
ний и качеств социальных факторов, общих 
представлений об успешных стратегиях и 
факторах их детерминации». Причем, по 
мнению автора, основными составляющи-
ми цивилизационного вызова являются: 
аксиологический вызов, пространственный 
вызов, вызов идентичности, вызов усиле-
ния роли сознания, вызов интеллектуали-
зации, технологический вызов, инвайрон-
ментальный вызов [1, с. 22-35].

Еще раз повторим, что, на наш взгляд, 
едва ли не главным достоинством анализи-
руемой монографии является стремление 
автора анализировать «трудные», дискус-
сионные проблемы. Так, один из подразде-
лов первой части работы называется «Кон-
цепции постиндустриального общества 
как стратегии познания современности». 
Завершает этот подраздел вывод автора о 
том, что «концепции постиндустриального 
общества стали ответом на цивилизацион-
ный вызов современности, а сегодня явля-
ются одним из методологических способов 
познания и объяснения общества начала 
ХХІ века» [1, с. 50].

На наш взгляд, именно стремительный 
темп изменений в начале нового века, 
про цессы глобализации (которые автор, 
кстати, рассматривает уже в следующем 
подразделе) заставляют говорить о том, что 
многие социальные явления уже не вписы-
ваются в классическую схему классической 
теории постиндустриального общества.

Сошлемся на одно из последних интер-
вью патриарха американской социологии, 
одного из авторов теории постиндустри-
ального общества Д.Белла. Вот только 
некоторые из его высказываний в беседе с 
редактором журнала «Свободная мысль» 
В.Л.Иноземцевым: «Основная проблема на-
шего времени заключается в том, что у нас 
нет больше системы принципов, которая 
позволила бы понять то, что происходит 
сегодня в мире. Думая об этом, я все больше 
убеждаюсь в том, что мы вступили в эпоху 
разобщенности». Или: «Я называю наше 
время эпохой разобщенности, потому что 
ни один фактор не может в полной мере объ-
яснить, что же именно происходит в мире… 
Мы находимся в конце истории в том смыс-

ле, о каком я говорил выше, – в смысле про-
гресса в направлении единой глобальной 
идеи. Марксово понимание прогресса и в 
целом поиск всеобъемлющей социологичес-
кой парадигмы – все это в прошлом. В этом 
понимании история действительно завер-
шается. Потому что цивилизованность или 
демократия не заменяют и не заменят идеи, 
к которой люди столетиями стремились как 
к истинному знанию» [2, с. 5-8].

И все же Е.Г.Михайлева, делая квали-
фицированный обзор работ зарубежных и 
отечественных авторов, пытается если не 
обозначить основные факторы, которые 
влияют на формирование современного 
мирового сообщества, то, по меньшей мере, 
выявить те из них, которые влияют на 
формирование элиты. Она делает попытку 
решить трудную методологическую зада-
чу – выстроить последовательную систему 
основных понятий, которые оказывают 
первоочередное влияние на процесс форми-
рования и функционирование элит.

Автор рассматривает концепции постин-
дустриального общества, влияние процесса 
глобализации на формирование общества 
интеллекта, анализирует такую малоиссле-
дованную категорию, как интеллектуаль-
ный потенциал социума.

Ни одна современная работа по социоло-
гии не обходится без анализа тех или иных 
аспектов социальной структуры общества. 
Выполнив во втором разделе монографии 
обстоятельный обзор своей точки зрения 
на эту проблему, автор осуществляет соци-
ологический анализ таких категорий, как 
«жизненный шанс», «ресурсы» и т. д.

К сожалению, необходимо констатиро-
вать справедливость старой истины о том, 
что «мы ленивы и нелюбопытны», ибо 
действительно невнимательны к публика-
циям своих коллег и «пропускаем» многие 
«стоящие» работы. К счастью, к автору мо-
нографии это не относится, но, в силу того, 
что работа была сдана в печать раньше, чем 
появились многие интересные работы по 
проблемам элит, ему необходимо их учесть 
в дальнейшей работе. На наш взгляд, к та-
ким работам относится и статья кандидата 
исторических наук С.Билошицкого «”Ко-
нец истории”» по-украински» [3].

Можно по-разному относиться к вы-
водам этой интересной статьи, но нельзя 
от них отмахнуться: слишком серьезные 
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проблемы она затрагивает, в том числе и 
деятельность современной элиты. Автор 
утверждает, что современное украинское 
общество оказалось разделенным «на два, 
практически несоединенных социальных 
орга низма – самовосстанавливающие-
ся эли ты и «социальное дно»». И далее: 
«Мож но констатировать, что представи-
тели правящих элит образовали новую 

«номенклатуру», которая довольно стойко 
воспроизводится… Представители соци-
ально-сословных элит практически ни 
при каких обстоятельствах не выпадут из 
привилегированной обоймы, в то же время 
представители социальных низов лишены 
реальных легитимных механизмов вхожде-
ния в высшие прослойки общества» [3]. Над 
этим стоит задуматься.

1. Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в матрице 
современных цивилизационных изменений. – Х.: Изд-во 
НУА, 2007.

2. Белл Д. Эра разобщенности // Свободная мысль. – 
2006. – № 6. – С. 5– 15.

3. Билошицкий С. «Конец истории» по-украински, или 
Размышления провинциального пессимиста о том, «куда 
страна катится» // День. – 2007. – 25 июля.

Від головного редактора: У цьому році один з найавторитетніших, найяскравіших, 
найдоброзичливіших учених-соціологів України Борис Григорович Нагорний відсвяткував 
свій черговий ювілей. Наводити чисельні виміри видається зайвим, оскільки енергійності 
та смаку до життя, що притаманні ювілярові, може позаздрити переважна більшість 
значно молодших за віком людей. Свої побажання Борисові Григоровичу волію висловити, 
опублікувавши урочисту промову, яка прозвучала під час святкування.

ТОСТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ Б. Г. НАГОРНОГО

Чем знаменит Борис Григорьевич Нагорный?
Он «памятник себе воздвиг нерукотворный»,
студентов легион успешно обучив
и прочих сотворив немало дивных див.

Его душа хранит ряд самых разных кладов,
что часто отмечал советский классик Ядов,
который был и мудр, и несомненно прав,
Нагорного не раз почтив и обласкав.

Наш юбиляр – весьма известный социолог.
Его труды – краса и гордость книжных полок
от города Петра до тех краёв земли,
где с некоторых пор в нацменах москали.

Политику страны заполнили поганки,
но чужд такой фигни Б. Г. – Казак Луганский:
бездарность, косность, фальшь обходит за версту,
а ценит, и творит, и холит красоту.

Ещё наш юбиляр – блестящий мастер тоста,
и быть ему под стать в сей области непросто.
Виновник торжества умеет парой фраз
безжалостно вогнать общественность в экстаз.

Напоминают мне, что я не на дебатах:
мол, хоть и юбилей, но должен тост быть краток.
Ох, не люблю, друзья, в застолье тишь да гладь!
Ну, ладно… Но в конце позвольте пожелать:

– Не надгрызёт пускай умеренности крыса
разгульный юбилей. Тост – за царя Бориса!
Пусть он и впредь живёт, ленивых тормоша,
и радость жизни пусть без меры пьёт душа!

Список использованных источников
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15–17 жовтня 2009 року у м. 
Харкові на базі Харківського на-
ціонального університету імені 
В.Н.Каразіна відбувся І Конгрес 
Соціологічної асоціації України 
«Соціологія в ситуації соціальних 
невизначеностей». На участь у 
Конгресі було подано понад 530 
заявок від учених-соціологів і 
представників інших галузей 
гуманітарного знання з України, 
Росії, Білорусі, Казахстану, Кир-
гизстану, Литви, Вірменії, Мол-
дови, Польщі, Німеччини, США, 
Великої Британії, Китаю, Індії, 
Греції, Португалії та інших країн. 
Безпосередню участь у Конгресі 
взяли близько 600 осіб. Укра-
їнські учасники представляли 
практично всі соціологічні центри 
нашої країни, як освітні заклади, 
так і дослідницькі установи.

З привітаннями до учасни-
ків Конгресу звернулися: Віль 
Савбанович Бакіров – Пре-
зидент Соціологічної асоціації 
України, ректор Харківського 
національного університету імені 
В.Н.Каразіна, член-кореспон-
дент НАН України, доктор соціо-
логічних наук, професор, голова 
оргкомітету Конгресу; Людмила 
Олександрівна Бєлова – доктор 
соціологічних наук, професор, 
заступник голови Харківської об-
ласної державної адміністрації; 
Микола Іванович Михальченко 
– голова Колегії експертів при 
Кабінеті Міністрів України, пер-
ший віце-президент Асоціації по-
літичних наук України, Президент 
Академії політичних наук України, 
член-кореспондент НАН України; 
Жан Марі Фрітц – Віце-Прези-
дент Міжнародної соціологічної 
асоціації (МСА), офіційний пред-
ставник МСА в ООН, професор 

університету Цинциннаті (США); 
Крістіан Херпфер – доктор по-
літичних наук, професор відді-
лення політики та міжнародних 
відносин Королівського коледжу 
Абердинського університету 
(Велика Британія); Юрій Рудоль-
фович Вишневський – Віце-Пре-
зидент Російського товариства 
соціологів, доктор філософських 
наук, професор; Давид Генріхо-
вич Ротман – заступник Голови 
Білоруського соціологічного то-
вариства, доктор соціологічних 
наук, професор; Едік Кюрегян 
– Віце–Президент Вірменської 
соціологічної асоціації; Віктор 
Мокану – Президент Соціоло-
гічної асоціації Молдови, доктор 
соціології, професор; Кусейн 
Ісайович Ісаєв – Президент То-
вариства соціологів Киргизста-
ну, доктор соціологічних наук, 
професор; Анатолій Володими-
рович Толстоухов – Президент 
Інституту стратегічної політики, 
Президент Центру практичної 
філософії, член-кореспондент 
АПН України, доктор філософ-
ських наук, професор, народний 
депутат України.

Визначною подією стала 
участь у Конгресі метра сучас-
ної соціологічної науки, одного з 
фундаторів вітчизняної соціоло-
гії, доктора філософських наук, 
професора Володимира Олек-
сандровича Ядова. За великі 
досягнення у галузі соціологічної 
науки та освіти і в зв’язку з 80-
річним ювілеєм рішенням Вченої 
ради Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна 
йому присуджено звання по-
чесного доктора Харківського 
на ціонального університету імені 
В.Н.Каразіна і вручено доктор-

ську мантію та університетську 
медаль. 

У центрі уваги учасників Кон-
гресу були питання, пов’язані 
з окресленням горизонтів со-
ціологічного пізнання мінливої 
соціальної реальності в її гло-
бальному, регіональному, на-
ціональному, груповому та осо-
бистісному вимірах; з аналізом 
стану сучасного суспільства з 
точки зору його інституційного 
дизайну, соціокультурних прак-
тик, структур та акторів у ситуації 
різноманітних соціальних неви-
значеностей; з визначенням ролі 
соціології в сучасному науковому 
дискурсі, поля її наукових про-
блем тощо. Усі ці та багато інших 
питань було обговорено на пле-
нарних та секційних засіданнях 
Конгресу, а також у межах про-
ведення «круглих столів». 

На першому та другому пле-
нарних засіданнях Конгресу 
було обговорено такі доповіді: 
«Що ми як соціологи можемо 
сьогодні сказати суспільству?» 
(з нею виступив ЯДОВ Володи-
мир Олександрович – доктор 
філософських наук, професор 
Державного університету «Вища 
школа економіки», керівник 
Центру дослідження соціальних 
трансформацій Інституту соціо-
логії РАН, декан факультету со-
ціології Державного університету 
гуманітарних наук (м. Москва, 
Росія)); «Соціальні виклики по-
літичній незалежності» (ВОРОНА 
Валерій Михайлович – академік 
НАН України, доктор економіч-
них наук, професор, директор 
Інституту соціології НАН України); 
«Соціальні структури та політич-
ні орієнтації регіонів України» 

І Конгрес Соціологічної асоціації України

Інформація
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(ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович – 
доктор філософських наук, про-
фесор, завідувач кафедри соціо-
логії Національного університету 
«Києво–Могилянська академія», 
Президент Київського міжнарод-
ного інституту соціології); «Жінки, 
мир та безпека: національні пла-
ни, міжнародні інтереси, соціо-
логічні можливості» (ФРІТЦ Жан 
Марі – офіційний представник 
Міжнародної соціологічної асоці-
ації в OOH, Віце-Президент Між-
народної соціологічної асоціації, 
професор університету Цинцин-
наті (США)); «Інтерпретація та ре-
презентація соціальної реальнос-
ті: роль соціології» (БАКІРОВ Віль 
Савбанович – член-кореспондент 
НАН України, доктор соціологіч-
них наук, професор, ректор Хар-
ківського національного універ-
ситету імені В.Н.Каразіна); «Ци-
вілізаційний контекст розвитку 
європейських посткомуністичних 
суспільств» (ШКАРАТАН Овсей 
Ірмович – доктор філософських 
наук, професор, завідувач ка-
федри соціально-економічних 
систем та соціальної політики 
Державного університету «Вища 
школа економіки», головний ре-
дактор журналу «Мир России» 
(м. Москва, Росія)); «Етносоціо-
логія у черзі за визнанням: перед 
порогом, на порозі, поза ним…» 
(ЄВТУХ Володимир Борисович 
– доктор історичних наук, про-
фесор, директор Інституту со-
ціології, психології та управління 
Національного педагогічного уні-
верситету імені М.П.Драгоманова 
(м. Київ)); «Методологія дослі-
дження сучасних соціальних фе-
номенів» (ГОЛОВАХА Євген Івано-
вич – доктор філософських наук, 
професор, заступник директора 
з наукової роботи Інституту со-
ціології НАН України); «Страте-
геми соціологічних досліджень в 
Україні: спроба прогностичного 
аналізу» (АНДРУЩЕНКО Віктор 
Петрович – член-кореспондент 
НАН України, доктор філософ-
ських наук, ректор Національ-
ного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, Голо-

ва експертної ради ВАК України 
з філософії, політології та соціо-
логії); «Кольорові революції: чи є 
патерн?» (ВАЙТ Стівен – профе-
сор політичних наук факультету 
політичних наук університету 
Глазго, головний редактор жур-
налу «Journal of Communist Stud-
ies and Transition Politics» (Глазго, 
Велика Британія)); «Глобальні 
детермінанти низької народжува-
ності» (ВИШНЕВСЬКИЙ Анатолій 
Григорович – академік Російської 
академії природничих наук, док-
тор економічних наук, професор, 
директор Інституту демографії 
Державного університету «Вища 
школа економіки» (м. Москва, Ро-
сія)); «Україна в Європейському 
соціальному дослідженні: досвід 
роботи у трьох хвилях» (ГОРБА-
ЧИК Андрій Петрович – декан 
факультету соціології Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка); «Культура як 
людська гідність: нові перспекти-
ви культурної соціології» (КОРПО-
РОВИЧ Лєшек – доктор соціології, 
професор Ягеллонського уні-
верситету (м. Краків, Польща)); 
«Ускладнення невизначеності со-
ціології в добу глобалізації» (ЧЕР-
НИШ Наталія Йосипівна – доктор 
соціологічних наук, професор, 
завідувачка кафедри історії та 
теорії соціології Львівського на-
ціонального університету іме-
ні Івана Франка). 

Конгрес продовжив свою 
роботу на засіданнях 21-ї секції 
та численних «круглих столів». 
Серед останніх особливу заці-
кавленість з боку учасників Кон-
гресу викликав «круглий стіл» за 
темою: «Незалежність соціології: 
міф чи реальність». Він зібрав 
фахівців із таких країн, як Украї-
на, Росія, Білорусь, США, Велика 
Британія та ін. Серед головних 
питань, що обговорювалися в 
межах цього «круглого столу», 
були такі: «Чи можлива незалеж-
на соціологія, а в разі позитивної 
відповіді які критерії визначають 
незалежність?»; «Соціологія в 
політичних процесах: інструмент, 

спостерігач або гравець?»; «Со-
ціологія та мас-медіа: ризики 
взаємодії». 

На заключному пленарному 
засіданні Конгресу в обговоренні 
основних підсумків його робо-
ти взяли участь керівники всіх 
секцій та модератори «круглих 
столів», які підкреслили над-
звичайно високий теоретичний 
рівень представлених на секціях 
і «круглих столах» доповідей та 
виступів, конструктивний харак-
тер їх обговорення і зазначили 
плідність участі в роботі Конгресу 
не тільки фахівців-соціологів, але 
й представників таких галузей 
наукового знання, як економіка, 
психологія, історія, філософія, 
філологія, мистецтвознавство, 
інформатика тощо. У виступах ке-
рівників багатьох секцій була ви-
словлена занепокоєність долею 
соціології як вузівської навчаль-
ної дисципліни у контексті рішен-
ня Міністерства освіти та науки 
України щодо обов’язкових для 
вищих навчальних закладів дис-
циплін гуманітарного циклу. 

У резолюції Конгресу, крім 
згаданих вище питань, акцен-
тується увага на проблемах 
розвитку соціологічної теорії в 
Україні та світі в цілому; логіки 
та методології соціологічного 
дослідження; здійснення порів-
няльних досліджень; удоскона-
лення соціологічної освіти тощо. 
За матеріалами, надісланими на 
Конгрес, було опубліковано два 
наукових збірники. У них пред-
ставлені праці з найрізноманіт-
ніших проблем історії та теорії 
соціології, з методології соціо-
логічних досліджень, із широкого 
кола актуальних питань еконо-
мічного, політичного і соціокуль-
турного розвитку сучасного сус-
пільства. У межах Конгресу була 
проведена презентація новітніх 
наукових видань (монографій, 
журналів, навчальних посібни-
ків) з соціології, опублікованих 
в Україні, Росії, Білорусі, США та 
інших країнах.
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НАН України, ректор, завідувач кафедри прикладної соціології  
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 
почесний член САУ, президент САУ

Білоконь 
Леонід Прокопович

директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-
Експерт» (м. Миколаїв), заступник голови бюро Південно-
Українського відділення САУ, голова Миколаївської обласної 
філії Південно-Українського відділення САУ

Бурега 
Валерій Васильович

доктор соціологічних наук, професор, перший проректор  – 
проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри 
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управління, голова Донецького відділення САУ
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Українського відділення САУ
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кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри 
соціології управління Донецького державного університету 
управління, член правління САУ, заступник голови Донецького 
відділення САУ
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Нагорний
 Борис Григорович

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, член правління САУ, голова Луганського 
відділення САУ

Панков Олександр 
Анатолійович

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціології Інституту соціальних наук Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова, член правління САУ, голова 
бюро Південно-Українського відділення САУ

Панькова Оксана 
Володимирівна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник 
відділу економічних проблем охорони праці та соціальної 
політики Інституту економіки промисловості НАН України (м. 
Донецьк), член бюро Донецького відділення САУ

Пачковський 
Юрій Франкович

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри 
економіки підприємства Львівського національного 
університету імені Івана Франка, член правління САУ

Пилипенко 
Валерій Євгенович

доктор соціологічних наук, професор, дійсний член Нью-
Йоркської академії наук, головний науковий співробітник 
Інституту соціології НАН України (м. Київ)

Побєда 
Неллі Олександрівна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
соціології Інституту соціальних наук Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова, почесний член САУ, член 
бюро Південно-Українського відділення САУ

Сокурянська 
Людмила Георгіївна

доктор соціологічних наук, професор, завідуюча кафедрою 
соціології Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна, віце-президент Соціологічної асоціації України, 
голова Харківського відділення САУ

Танчер 
Віктор Володимирович

доктор філософських наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту соціології НАН України (м. Київ), 
професор кафедри соціології Київського національного 
університету культури і мистецтв

Хижняк 
Лариса Михайлівна

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри 
прикладної соціології Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна, член правління САУ

Хмелько 
Валерій Євгенович

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
соціології Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», президент Київського міжнародного інституту 
соціології

Чернецький Юрій 
Олександрович

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, 
завідувач відділу соціології НДІ соціально-гуманітарних 
досліджень Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна, член правління САУ
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Згідно з постановою Президії 
ВАК України від 15.01.2003 р. № 
7-05/1 «Про підвищення вимог 
до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України», редак-
цією журналу прийматимуться 
до розгляду лише наукові статті, 
які матимуть такі необхідні еле-
менти: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз ос-
танніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується 
означена стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдан-
ня); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових 
результатів; висновки з цього до-
слідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку.

Текст статті (матеріалу) наби-
рається на комп’ютері шрифтом 
Times New Roman текстового 
редактора Word розміру 14 з 
полуторним комп’ютерним 
міжрядковим інтервалом, без 
позиціювання та переносів. Його 

необхідно друкувати, залишаючи 
береги таких розмірів: лівий – 20 
мм, правий – 10 мм, верхній – 20 
мм, нижній – 20 мм. Нумерувати 
сторінки не потрібно. На початку 
тексту обов’язково подаються 
анотації статті (матеріалу) ук-
раїнською, російською та анг-
лійською мовами, обсягом до 7 
рядків кожна. Абзацний відступ 
– 1 сантиметр. Лапки, апостроф, 
тире повинні мати такий самий 
вигляд, як у тексті цих «Вимог».

Наприкінці статті (матеріалу) 
подається список використа-
них джерел, які розміщуються 
в алфавітному порядку прізвищ 
перших авторів або заголовків. 
Необхідно здійснювати повний 
бібліографічний опис усіх вико-
ристаних джерел, включаючи 
назву видавництва і загальну 
кількість сторінок (для книжок) 
або конкретні сторінки, на яких 
розміщена стаття (тези тощо), 
дату звернення у кутових дужках 
(<>, для матеріалів з Інтернету). 
Посилання на джерела у тексті 
слід зазначати порядковим но-
мером за списком використаних 
джерел, у більшості випадків 
– із зазначенням конкретних 
сторінок відповідного джерела, 

виділяючи їх двома квадратними 
дужками, наприклад: [3, с. 256]; 
[12, р. 79-81].

Після тексту статті (матеріа-
лу) на окремій сторінці подається 
довідка про автора (авторів), 
яка повинна містити наступні 
відомості: прізвище, ім’я, по 
батькові – повністю, трьома ро-
бочими мовами журналу; контак-
тна інформація – e-mail, поштова 
адреса, телефон, факс; місце 
роботи, посада – повні найме-
нування; наукові ступені, вчені 
звання тощо.

Редакція зберігає за собою 
право здійснювати наукове і лі-
тературне редагування статей та 
інших матеріалів, що подаються 
для публікації в «Українському 
соціологічному журналі».

Вимоги до оформлення наукових статей та інших матеріалів, 
що подаються для публікації 

в «Українському соціологічному журналі»
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