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ЗОВНІШНІЙ ВПЛИВ ЯК СОЦІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ:  
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

У статті побудовано теоретичну модель ключових складників зовніш-
нього впливу та визначено концепт соціальної когезії в контексті теорій 
неомарксизму, веберіанства, структурного функціоналізму та соціальної 
синергетики, ключові рівні зовнішнього впливу та запропоновано типоло-
гію суспільств за критерієм суб’єктності/об’єктності зовнішнього впливу. 
Внаслідок проведеного аналізу зроблено висновок про те, що зовнішній вплив 
як макросоціологічний концепт може бути інтерпретовано як процес проник-
нення суспільств-суб’єктів у культурний, політичний, економічний та соці-
о-демографічний простір суспільств із низьким рівнем соціальної когезії 
(суспільств-акторів, суспільств-агентів та суспільств-учасників), що супро-
воджується процесами формування атракції суспільств-суб’єктів, установ-
лення їх гегемонії, порушеннями автономії та інтенційності суспільств-об’єк-
тів зовнішнього впливу.

Наголошено на тому, що суспільства-об’єкти зовнішнього впливу стають 
такими внаслідок низького рівня соціальної когезії як соціальної властиво-
сті, яка відображає рівень зчепленості/розчепленості, інтегрованості/дезін-
тегрованості культури, соціальних інституцій, соціальних груп та осіб у 
суспільстві. Установлено, що втрата автономії суспільствами-акторами, 
суспільствами-агентами та суспільствами-учасниками означає зворотність 
наслідків зовнішнього впливу на них із боку суспільств-суб’єктів, а втрата 
інтенційності, яка залежить від культурної гегемонії та політичного сувере-
нітету, може мати наслідками периферизацію, колонізацію суспільств-об’єк-
тів зовнішнього впливу.

У статті наголошено на тому, що якщо суспільство і його представ-
ницькі централізуючі актори (як правило, в особі держави) не мають 
розбіжностей в аспекті представництва, яке стосується визначеності 
спільних ціннісно-нормативних засад функціонування акторів і суспільства 
та реалізації цих нормативних засад (в ідеології, праві, політиці, економіці 
тощо), то представницькі централізуючі актори й суспільство мають 
інтегровану суб’єктність. Інтегрована суб’єктність дозволяє говорити 
про інтегрованість ключових інституцій суспільства під час визначення 
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кордонів внутрішньої комунікації «суспільство-держава» й диференціації 
цих внутрішніх комунікацій щодо зовнішніх.

Ключові слова: зовнішній вплив, соціальна когезія, автономність, інтен-
ційність, суспільства-суб’єкти, суспільства-актори, суспільства-агенти, 
суспільства-учасники.

Постановка проблеми. Одним із чинників формування, функ-
ціонування та розвитку будь-якого суспільства є зовнішній вплив на 
нього з боку інших суспільств. Цей самоочевидний факт, або ж науко-
вий трюїзм, зазнав теоретичної та соціально-практичної актуалізації, 
починаючи зі стародавніх держав рабовласницького світу й закінчу-
ючи ХVІ–ХХ ст.

ХVІ століття можна вважати відліковим пунктом формування коло-
ніальної периферії Європи, яке відбувалось унаслідок прямих військо-
вих інтервенцій та встановлення військово-адміністративної системи 
підпорядкування колоній метрополіальним центрам. Такий спосіб 
узалежнення та встановлення зовнішнього впливу у вигляді системи 
управління можна розглядати як історично-первинний, оскільки його 
застосовували, починаючи від імперій Вавілону і Стародавнього Риму.

Модернізація суспільства уможливила нові способи зовнішнього 
впливу, які були фундованими на техніко-економічних перевагах та 
спроможності суспільства демонструвати вищі виробничі потужності, 
заощаджувати час, природні ресурси та використовувати індустрії та 
інформаційні технології. Проте найдавнішим різновидом зовнішнього 
впливу, і, на нашу думку, найпродуктивнішим зі стародавніх часів до 
постінформаційного сьогодення був і залишається культурний вплив, 
який полягає в насадженні (через механізми міжкультурних кому-
нікацій та обміну) культурних сенсів одних суспільств у культурних 
просторах інших суспільств.

Окреслений контекст визначає теоретико-соціологічну та соціаль-
но-практичну актуальність теми для соціології в Україні. Теоретико-
соціологічна актуальність стосується потреби рефлексії чинників та 
особливостей зовнішнього впливу, типів та суб’єктів зовнішнього 
впливу, наслідків та ефектів зовнішнього впливу на українське суспіль-
ство з боку інших суспільств та їх об’єднань.

На основі такої теоретичної рефлексії стає можливим побудова 
соціо-технологічних програм регулювання зовнішнього впливу, його 
вибіркового розширення та обмеження, цілеспрямованої роботи із 
суб’єктами зовнішнього впливу задля отримання корисних ефектів 
такого впливу і блокування його негативних наслідків для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаційними щодо 
зовнішнього впливу як предмета дослідження статті є такі напрями 
соціологічного теоретизування та їх ключові ідеї.

Неомарксистські «теорії залежності» та світ-системні теорії, 
які сформувались у межах наукових досліджень геокультурної, геое-
кономічної та геополітичної стратифікації різних суспільств, пред-
ставлені у працях С. Аміна, Е. Валлерстайна, Дж. Аррігі, П. Берана та  
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П. Суїзі. Зазначені теорії почали формуватись наприкінці 50–60-х рр. 
ХХ ст. й обґрунтовували модель структури світопорядку, архітектуру 
якого утворюють «суспільства центру» та «суспільства периферії», 
«суспільства-метрополії» та «суспільства-сателіти». За наявності такої 
архітектури залежність «суспільств периферії» від «суспільств центру» 
підтримується через дистрибуцію доданої вартості. «Суспільства-
метрополії» мають свій історичний цикл економічної та політич-
ної гегемонії, який завершується втратою деякими «суспільствами 
центру» контролю над «суспільствами периферії». «Суспільства пери-
ферії», нейтралізуючи в той чи інший спосіб політичну та економічну 
гегемонію суспільств-метрополій, самі стають неометрополіями й, 
відповідно, еволюціонують в інструментарії здійснення гегемонії та 
проєктах неоколоніалізмів. Військово-політичний колоніалізм посту-
пово еволюціонує в колоніалізм на основі індустріального способу 
виробництва (до технологічної та фінансової залежності від транс-
національних корпорацій), колоніалізм інформаційно-комунікацій-
ного домінування та культурний неоколоніалізм «м’якої сили», який 
є фундованим на гуманітарній та соціокультурній атракції просунутих 
соціумів і стратегіях латентного узалежнення «суспільств периферії» 
суспільствами центру [6–12].

Макросоціологія М. Вебера, парадигмальними для якої є розуміння 
впливу одних суспільств на інші через форми духовної культури – релі-
гії, етичні системи, ідеології і право. Особливістю одних суспільств 
є формування ендогенних культур, які не експортують своїх релігій-
них, етико-ідеологічних та юридичних доктрин та практик. Ці суспіль-
ства більшою мірою живуть своїм внутрішнім життям і включаються 
у процеси боротьби за вплив переважно внаслідок зовнішніх викли-
ків. Інші суспільства, навпаки, створюють космополітичні та прозе-
літські культури, які стають предметами трансгресії та нав’язування 
їх іншим суспільствам. У контексті цього формується геокультурний 
поділ суспільств на суспільства з повною та обмеженою суб’єктністю. 
Першим відповідають спірітуалістичні, есхатологічні, месіаністичні 
релігії, ідеології, етики та правові системи, якими вони колонізують 
культурні просторі інших суспільств та, надалі, узалежнюють їх засо-
бами жорсткої та м’якої (політичнї та економічної) сили. Інші ство-
рюють етноцентричні релігії, етики, ідеології і правові системи, чим 
обмежують власний динамізм і поступово стають об’єктами впливу 
першої групи суспільств [14, с. 100–225].

Структурний функціоналізм та неофункціоналізм, основу якого 
утворює теорія культурного консенсусу та диссенсусу, що визначає 
міру культурної суверенності або ж, навпаки, крихкості, узалежненості 
суспільства щодо зовнішнього впливу інших суспільств. Найбільшийу 
цікавість серед функціоналістських теорій для предмета дослідження 
цієї статті становлять концепція інфляції/дефляції влади Т. Парсонса 
[15, с. 232–262], відповідно до якої зовнішній вплив може бути концеп-
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туалізованим як наслідок завищених очікувань суспільства щодо влади, 
що провокує її інфляцію та втрату соціального консенсусу. Інфляції 
влади відповідає стан диссенсусу, в той час як дефляції влади – консен-
сусу. В аспекті зазначеного влада знецінюється згідно з тими самими 
закономірностями, що і гроші. Через її знецінення відбувається декон-
струкція суспільства як системи і втрата ним культурного та політич-
ного суверенітету, на чому наголошує також Е. Шилз у своїй концепції 
«національних суспільств» [4, с. 341–359], а серед українських соціо-
логів – Ю. Романенко в макросоціології ідентичностей [5, с. 92–330].

Соціальна синергетика, яка виступає джерелом концептуалі-
зації детермінованості та випадковості в контексті розуміння ролі 
керованого та некерованого хаосу. Стан керованого хаосу вини-
кає через зовнішні і внутрішні випадкові флуктуації, які, спільно з 
«дивними атракторами», демонструють слабку прогнозованість у 
розвитку системи. Ситуацію, яка виникає після впливу флуктуа-
ції на систему, в синергетиці концептуалізовано як «порядок через 
флуктуації». Нерівноважний, хаотичний стан може бути завершено 

Рівень 
соціальної 

когезії
Марксизм Веберіанство Структурний 

функціоналізм
Синергетична 

теорія

1 2 3 4 5
Високий Подолання 

відчуження 
між державою/
суспільством 
та ключовими 
соціальними 
групами та 
індивідами 
(соціалізм і 
комунізм). 
Тотальна гума-
нізація через 
подолання 
відчуження

Згладженість/
відносна 
вирівняність 
профілю 
дистрибуції 
ключових 
типів капіталу 
(влади, влас-
ності, знання 
і престижу), 
що виражає 
когезію між 
культурами/
субкультурами, 
соціальними 
структурами, 
соціальними 
групами та 
індивідами

Консенсус 
щодо встанов-
лювально-стан-
дартизуючих 
та норматив-
но-регулятор-
них засад 
функціонування 

Лінійний соці-
альний стан 
за збереження 
суб’єктності

Таблиця 1
Інтерпретація соціальної когезії в контексті теорій неомарксизму, 

веберіанства, структурного функціоналізму  
та синергетичної теорії
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Продовження таблиці 1
Середній Особисті 

(частково 
гуманізовані) 
відносини) 
в сегментах 
«соціальні 
інститу-
ції-соціальні 
групи» через 
зростання 
культурної 
гомогенності 
та внутріш-
ньо-групової 
солідарності. 
Збереження 
міжгрупових 
соціальних 
антагонізмів та 
відчуженості 
у відносинах 
«соціальна 
група-особа».

Поляризо-
ваність шляхом 
нерівномір-
ного розподілу 
окремих типів 
капіталу

Культурно-
ціннісні та 
нормативні 
конфлікти між 
інституціями, 
групами та 
особами

Стан керова-
ного соціаль-
ного хаосу за 
обмеження 
суб’єктності 
соціальних 
інституцій

Низький Речові відно-
сини між 
людьми (повна 
або часткова 
дегуманізова-
ність значних 
за чисель-
ністю соці-
альних груп, 
розриви між 
культурами/
субкультурами, 
соціальними 
інституціями 
соціальними 
групами та 
індивідами

Поляризо-
ваність завдяки 
нерівно- 
мірному розпо-
ділу всіх типів 
капіталу

Диссенсус між 
культурами/
субкультурами, 
соціальними 
структурами, 
соціальними 
групами та 
особами

Стан некерова-
ного соціаль-
ного хаосу за 
значної обме-
женості суб’єк-
тності соціаль-
них інституцій, 
соціальних 
груп та осіб

переходом суспільства як системи на новий рівень і досягненням 
відносної рівноваги за умови його керованості та спроможності пере-
налаштовувати хаотичні процеси на режим оптимізованої структу-
рації внутрішніх системних зв’язків, що означатиме зростання його 
системності та суб’єктності. З іншого боку, зовнішній вплив середо-
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вища на соціуми за наявності несподіваних змін векторів процесів 
нової структурації призводить до зростання нелінійності й випадко-
вості соціальних процесів, зниження рівня соціальної когезії, а отже, 
підвищення піддатливості суспільства зовнішньому впливу [1–3].

Соціально-психологічні теорії когезії, представлені у працях  
К. Еванса, К. Діона та К. Гріна, які, узагальнюючи дані соціально-пси-
хологічних експериментів та тренінгової роботи, розглядають групову 
атракцію (привабливість, позитивні внутрішньо-групові почуття), 
групову гордість (груповий етноцентризм) та групову згуртованість/
кооперованість у досягненні групових цілей як емпіричні індикатори 
соціальної когезії [13, с. 175–186; 14, с. 70–86].

Мета статті. Головною метою статті є побудова теоретич-
ної моделі ключових складників зовнішнього впливу та супутні їй 
завдання щодо визначення концепту соціальної когезії в контексті 
теорій неомарксизму, веберіанства, структурного функціоналізму 
та соціальної синергетики, ключових рівнів зовнішнього впливу та 
побудова типології суспільств за критерієм суб’єктності/об’єктності 
зовнішнього впливу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження зовнішнього впливу 
доцільно розпочати з визначення суб’єктності суспільства, яка реалі-
зується через державу й може бути представленою в термінах авто-
номності та інтенційності. Автономність та інтенційність можна 
розглядати як атрибути суспільства, які визначають спроможність 
певних централізуючих акторів цього суспільства представляти його 
як тотальність.

Якщо суспільство і його представницькі централізуючі актори (як 
правило, в особі держави) не мають розбіжностей в аспекті представ-
ництва, яке стосується визначеності спільних ціннісно-нормативних 
засад функціонування акторів і суспільства та реалізації цих норма-
тивних засад (в ідеології, праві, політиці, економіці тощо), то пред-
ставницькі централізуючі актори й суспільство мають інтегровану 
суб’єктність. Інтегрована суб’єктність дозволяє говорити про інтегро-
ваність ключових інституцій суспільства під час визначення кордонів 
внутрішньої комунікації «суспільство-держава» й диференціації цих 
внутрішніх комунікацій щодо зовнішніх.

Проте в соціальній реальності автономність та інтенційність 
суспільств доволі часто зазнає обмежень та утруднень через проник-
ність внутрішнього комунікаційного середовища, яке ініціює процеси 
фрагментації, парцеляції, фракціонування соціальних інституцій, 
що здійснюють установлювально-стандартизуючі та нормативно- 
регуляторні функції.

За умов обмеження автономності та інтенційності суспільство 
втрачає соціальну когезію, яку можна визначити як характеристику 
зчепленості/інтегрованості – субординованості/координованісті соці-
альних інституцій, соціальних груп та окремих осіб, яка виражає спро-
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можність суспільства в особі його представницьких акторів до кордо-
ноутримання та опірності зовнішнім інтервенціям.

Сам термін «когезія» для соціології не є звичним та узвичаєним. 
Його первинне походження пов’язане з фізикою, а аналітичні харак-
теристики стосуються відповідних властивостей тіла, похідних від 
міцності зв’язкоутворення в речовині, з якої складається тіло, між її 
гомогенними складниками – атомами та молекулами.

Екстраполяція самого концепту в соціологічний слововжиток може 
розглядатись як доволі плідна з огляду на те, що опірність зовніш-
нім впливам, резистентність щодо них, або ж, навпаки, рухливість 
щодо зовнішніх викликів залежить від соціальної однорідності/різно-
рідності ключових елементів суспільства, якими є інституції, групи 
та особи. Цю однорідність та різнорідність у соціології розглянуто 
в межах шерегу соціологічних теорій, із яких парадигмальними для 
нашого дослідження є марксизм, веберіанство, структурний функціо-
налізм та синергетична теорія.

Зазначені теорії фокусують увагу на низьких, середніх та високих 
«показниках» соціальної когезії, констатуючи той чи інший рівень 
зчепленості (соціальної інтегрованості)/розчепленості (соціальної 
дезінтегрованості) між культурами та субкультурами, соціальними 
структурами (інституціями), соціальними групами та особами.

У зв’язку із зазначеним є сенс говорити про високий, середній та 
низький рівень соціальної когезії, який характеризує максимальну, 
проміжну (середню) та мінімальну зв’язаність/інтегрованість між 
інституціями, групами та особами в суспільстві.

За умов максимальної соціальної когезії інституції, соціальні групи 
та особи мають незначні розбіжності щодо розуміння та застосування 
встановлювально-стандартизуючих та нормативно-регуляторних засад 
власного (автономного та інтенційного) функціонування. Зазначене 
досягається за умови подолання соціальної відчуженості/ворожості 
(на якій фокусують увагу марксисти), нерівності/поляризованості 
в дистрибуції ключових типів капіталу (веберіанство), диссенсусу/
розузгодженості (структурний функціоналізм), керованості хаотичних 
процесів (синергетична теорія).

За умови мінімальної когезії соціальна відчуженість, нерівність/
поляризованість, диссенсус/розузгодженість та керованість хаотичних 
процесів зростають, інституції зазнають руйнування, оскільки зникає 
консенсус щодо встановлювально-стандартизуючих та нормативно-ре-
гуляторних засад функціонування суспільства та держави.

У середовищі внутрішніх комунікацій з’являються ентропізу-
ючі агенти, які фракціонують, фрагментують, парцелюють внутрішні 
комунікації, порушуючи їх автономність та інтенційність, що спричи-
нює зростання соціальної відчуженості/ворожості між інституціями 
та соціальними групами, нерівності/поляризованості в міжгруповій 
комунікації (переважно між великими соціальними групами), диссен-
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сусу/розузгодженості між інституціями, групами та особами та розгор-
тання безсуб’єктних (в аспекті внутрішнього середовища суспільства 
й держави) процесів, які є ззовні керованими та контрольованими 
іншими суспільствами та державами.

За умови проміжних станах когезії можуть відбуватись окремі 
прояви перерахованих станів та процесів.

Таблиця 2
Високий, середній та низький рівень соціальної когезії

Рівень 
соціальної 

когезії
Культури/

субкультури
Соціальні 
структури 
(інституції)

Соціальні 
групи Особи

Високий + + + +
Середній + + +/- +/-
Низький - - - -

У контексті зазначеного важливими для розуміння рівня соціаль-
ної когезії є концепти суб’єкта, актора та агента впливу. Суб’єктність, 
акторність та агентивність як атрибути діючої особи, соціальної групи, 
інституції дозволяють диференціювати мінімальну, середню та макси-
мальну залежність суспільства/держави від зовнішнього впливу.

За умови збереження суб’єктності суспільство зберігає ознаки 
холоцентричності (зорієнтованості на цілісність), а держава – непо-
дільного (абсолютного) суверенітету, який є територіально-політич-
ним індикатором цієї цілісності. Холоцентричність як зорієнтованість 
суспільства на гуманізований формат міжгрупових відносин, програми 
егалітарно-вирівнюючої дистрибуції, збереження соціального консен-
сусу та допущення в соціальному та політичному просторі переважно 
суб’єктно-керованих соціальних та політичних процесів відображає 
системні характеристики суспільства, або ж суспільства-системи.

Суспільство-система зберігає стійку самоприсутність за умови 
переважанні автономної та інтенційної самоорганізації. Воно в аспекті 
організації соціального простору відображає наскрізну транспарент-
ність у розумінні всіма самоорганізованими суб’єктами ефектів їх 
самочинної активності. Одна з авторських «інвентаризацій» (і, на 
думку автора, цілком удалих) ознак суспільства як системи належить 
Е. Шилзу [4, с. 341–359].

У своїй праці «Суспільство й суспільства» Е. Шилзом було виріз-
нено такі ознаки суспільства як системи.

1. Невключеність як складової органічної частини в інші 
суспільства.

2. Шлюбна ендогенія (укладання шлюбів переважно між пред-
ставниками самовизначеної спільноти).

3. Наявність історичної самоназви (в більшості сучасних національ-
них суспільств такими самоназвами є самоназви національних держав).
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4. Наявність спільної історії як розуміння спільнотою своїх зв’яз-
ків із минулим.

5. Наявність кордонізованої території (демаркованого фізичного 
простору).

6. Наявність системи управління (суверенної центральної влади).
7. Спільна система цінностей, норм, законів, правил [4, с. 341–343].
Е. Шилз, який оперував поняттям «суспільство-система», говорив 

також про ознаки суспільства як системи, яке він відносить до «сучас-
них національних суспільств».

Автор зазначає, що сучасні «національні» суспільства – це суспіль-
ства, які претендують <…> на втілення «національної єдності й воло-
діють своїми власними національними культурами, своїми власними, 
радше незалежними, аніж залежними, економічними системами, 
своїми власними системами правління, своїм власним генетичним 
самовідтворенням і своїм власним суверенітетом над територіями, 
визначеними кордонами і являють собою найбільш самостійні з усіх 
соціальних систем, відомих нам з історії людства, найнезалежніші 
суспільства своїх епох» [4, с. 345–350].

Отже, поняття суспільства-системи дозволяє концептуалізувати 
найвищу незалежність в аспекті «авторства» суспільства щодо куль-
турного, економічного, репродуктивно-демографічного, територі-
ально-політичного впливу на власні частини (інститути, соціальні 
групи, осіб).

Суспільство-система, отже, є суспільством-суб’єктом у комплексі 
притаманних йому ознак автономного та інтенційного володіння й 
відтворення:

1) системи культури, культурної репродукції сенсів;
2) системи економічного відтворення, ресурсно-природного 

забезпечення;
3) відтворення народонаселення;
4) гвідтворення територіально-політичного суверенітету та 

кордонів.
Таке суспільство можна вважати суспільством-суб’єктом культури, 

економіки, народовідтворення, політики.
Обмеження суб’єктності та, відповідно, посилення зовнішнього 

впливу, відбувається в тих суспільствах, які уможливлюють «автор-
ство» інших суспільств та держав у внутрішньому домобудівництві, 
що виявляється в:

1) рецепціях культурних моделей (сенсів) та шляхів розвитку (куль-
турних практик);

2) ззовні-зумовленого редукування економічної системи;
3) допущення екзогенної колонізації (як шляху розчинення 

автохтонного народонаселення);
4) обмеження політичного суверенітету і, як наслідок, звуження 

контролю над кордонотриманням.
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Обмеження суб’єктності суспільства та різні рівні його чутливості, 
піддатливості щодо зовнішнього впливу є доцільним, на думку автора, 
концептуалізувати за допомогою конструктів «актора», «агента» та 
«учасника». Цим набором концептів оперують фахівці в галузі міжна-
родних відносин.

На думку автора, є градація «втрати авторства» суспільства над 
власними атрибутами суб’єктності, що утворює інволюційний цикл 
сходження суспільства з рівня суб’єкта-системи до рівня суспіль-
ства-учасника. Порівняння між різними складниками цього циклу 
може бути представленим у вигляді таблиці.

Таблиця 3
Класифікація суспільств за критерієм  

повної/обмеженої суб’єктності

Рівні 
суб’єктності та 

її елементи
Суспільства-

суб’єкти
Суспільства-

актори
Суспільства-

агенти 
(медіатори)

Суспільства-
учасники (або 
ж суспільства-

об’єкти)
Культурний + + + -
Економічний + + - +
Соціо-
демографічний + + - +

Територіально-
політичний + - + -

Суспільства з обмеженою суб’єктністю перестають бути системами 
та суб’єктами, перетворюючись спочатку на часткові, а потім – і повні 
об’єкти зовнішнього впливу. На думку автора, зазначені вище склад-
ники суб’єктності суспільства, виділені Шилзом, можна поділити на 
ті, що забезпечують автономію, і ті, які забезпечують інтенційність 
(саморегуляцію). Водночас складники, які забезпечують інтенційність 
(саморегуляцію) в аспекті підтримання суб’єктності суспільства є, на 
думку автора, важливішими, аніж ті, які підтримують автономію.

На цьому наголошує й сам Шилз, коли говорить про притаман-
ність суспільству як соціальній системі ознаки володіння «власним 
внутрішнім центром ваги», до якого автор зараховує два інтенцій-
них складники, а саме: власну систему влади в межах своїх власних 
кордонів та «власну культуру». У власній культурі Шилзом виріз-
нено частини «подільної культури» (спільної в певного суспільства з 
іншими суспільствами» й «самобутньої культури» (частини культури, 
яка належить тільки цьому суспільству) [4, с. 341–359].

Самобутня культура національного суспільства складається з 
«переконань, які стосуються історії та характеру цього суспільства, 
його зв’язку з певними ідеальними або трансцендентними цінно-
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стями, його походження і призначення. Сюди ж уходять переконання 
про правомірність його існування як суспільства і про якості, які дають 
членам суспільства право належати до нього».

Отже, до суспільств з обмеженою суб’єктністю, а отже, тих, які 
виникають ознаки суспільств зовнішнього впливу, належать суспіль-
ства-актори, суспільства-агенти та суспільства-учасники.

Суспільства-актори можна визначити як ті суспільства, які через ті 
чи інші культурні та економічні обставини зазнали територіально-по-
літичних утрат, що знаходять своє вираження в повній або частковій 
утраті державного суверенітету та контролю над установленням тери-
торіальних кордонів.

За умови збереження складників культурної інтенційності такі 
суспільства можуть певний історичний час вимушено грати нав’язані 
їм іншими суспільствами ролі, що виявлятиметься в лояльності щодо 
колонізації. Проте збереження культурного складника та відтворення 
культурно-відповідного населення уможливлює вихід таких суспільств 
із-під зовнішнього впливу та відновлення ними повної суб’єктності.

Суспільства-агенти (медіатори) через економічну (наприклад, 
ресурсно-сировинну) та демо-етнічну залежності (через малочисель-
ність або інші обставини екзо-географічного походження, наприклад, 
наявність спільного кордону та різної величини територій) не можуть 
діяти автономно, хоча і зберігають свою інтенційність. Набуття ними 
автономії та вихід із-під зовнішнього впливу може відбуватись шляхом 
застосування науково-інноваційних технологій ресурсного замі-
щення та політичного лавіювання, яке даватиме можливість убезпе-
чувати від асиметричних відносин із територіально-масштабнішими 
суспільствами-сусідами.

Прикладами суспільств-агентів можуть бути Білорусь, Польща, 
Чехія та Словаччина, Португалія.

Суспільства-учасники втрачають свою економічну та демотичну 
автономію через поступову втрату культурної та політичної інтен-
ційності. Спочатку такі суспільства перестають бути культурно- 
самоспрямованими, а тому втрачають найвище авторство влас-
ного домобудівництва, а трохи згодом – і політично-самоспрямова-
ними, втрачаючи тим самим авторство «нижчого рівня» соціального 
домобудівництва. Прикладами суспільств-учасників можуть бути 
Камбоджа, Україна, Молдова.

Складниками, які підтримують та забезпечують автономію, є еконо-
міка та демономіка (відтворення народонаселення). Складниками, які 
підтримують та забезпечують інтенційність, є культура та політика. 
Автономне, але неінтенційне суспільство, ризикує втратити й автоно-
мію, й інтенційність. Інтенційне, але не автономне (в економічному або 
демономічному аспектах) може бути тією чи іншою мірою обмеженим 
у власній інтенційності, проте є спроможним обмежити процеси об’єк-
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тивації й перетворення на об’єкт впливу.
Концептові «національних суспільств» Шилза бракує одного 

важливого складника, який є істотно впливовою в ракурсі відтворення 
присутності інших суспільств у соціальному та політичному просторі 
суспільства. Йдеться про систему соціальних комунікацій (мікро- та 
масових (макро) комунікацій), які, за умов обмеження культурного та 
політичного впливу суспільства на внутрішнє домобудівництво почи-
нають задавати культурні тренди і тим самим запускати процеси керо-
ваного, а потім і некерованого хаосу.

Трендовстановлення ЗМІ, починаючи від культурного й соціаль-
ного картування фізичного простору й закінчуючи порядком денним 
найзначущіших тем для повсякденного дискурсу перетворює їх на 
потужного медіатора глобалізації.

Висновки і пропозиції. Зовнішній вплив як макросоціологіч-
ний концепт може бути інтерпретовано як процес проникнення 
суспільств-суб’єктів у культурний, політичний, економічний та соціо- 
демографічний простір суспільств із низьким рівнем соціальної когезії 
(суспільств-акторів, суспільств-агентів та суспільств-учасників), що 
супроводжується процесами формування атракції суспільств-суб’єк-
тів, установлення їх гегемонії, порушеннями автономії та інтенцій-
ності суспільств-об’єктів зовнішнього впливу, індукування в суспіль-
ствах з обмеженою суб’єктністю процесів некерованого хаосу.

Суспільства-об’єкти зовнішнього впливу стають такими внаслі-
док низького рівня соціальної когезії як соціальної властивості, яка 
відображає рівень зчепленості/розчепленості, інтегрованості/дезін-
тегрованості культури, соціальних інституцій, соціальних груп та 
осіб у суспільстві. Установлено, що втрата автономії суспільства-
ми-акторами, суспільствами-агентами та суспільствами-учасни-
ками означає зворотність наслідків зовнішнього впливу на них із 
боку суспільств-суб’єктів. З іншого боку, втрата інтенційності, яка 
залежить від культурної гегемонії та політичного суверенітету, може 
мати наслідками периферизацію, колонізацію суспільств-об’єктів 
зовнішнього впливу.
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Gugnin E. A. External influence as a sociological concept: on the problem 
statement

The article builds a theoretical model of key components of external 
influence and defines the concept of social cohesion in the context of theories 
of neo-Marxism, Weberianism, structural functionalism and social synergy, 
key levels of external influence and proposes a typology of societies by 
subjectivity/objectivity of external influence. As a result of the analysis it 
was concluded that external influence as a macrosociological concept can be 
interpreted as a process of pervasion of societies-subjects into the cultural, 
political, economic and socio-demographic space of societies with low social 
cohesion (actors-societies, societies). agents and member societies), which is 
accompanied by the processes of formation of attraction of societies-subjects, 
the establishment of their hegemony, violations of autonomy and intentionality 
of societies-objects of external influence.

It is emphasized that societies-objects of external influence become such due 
to the low level of social cohesion as a social property that reflects the level of 
cohesion/disengagement, integration/disintegration of culture, social institutions, 
social groups and individuals in society. It has been established that the loss of 
autonomy by societies-actors, societies-agents and societies-participants means the 
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reversibility of the consequences of external influence on them by societies-subjects, 
but the loss of intentionality, which depends on cultural hegemony and political 
sovereignty, can have the effect of peripheralization, colonization of societies-
objects of external influence.

The article emphasizes that if society and its representative centralizing 
actors (usually in the person of the state) do not have differences in the aspect 
of representation, which concerns the definition of common value-normative 
principles of actors and society and the implementation of these normative 
principles (ideology, law, politics, economics, etc.), the representative centralizing 
actors and society have an integrated subjectivity. Integrated subjectivity allows 
us to talk about the integration of key institutions of society in determining the 
boundaries of internal communication “society-state” and the differentiation of 
these internal communications from external ones.

Key words: external influence, social cohesion, autonomy, intentionality, 
societies-subjects, societies-actors, societies-agents, societies-participants.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У статті досліджено особливості становлення та передумови формування 
соціології міжнародних відносин у 60-ті роки ХХ століття, визначено основні 
етапи її інституалізації. Зазначено, що особливістю соціологічного підходу є 
вивчення міжнародних відносин як форми суспільних відносин з акцентом на соці-
альні фактори: національні норми, традиції, ідеології, культури, а не виключно 
національні інтереси. Проаналізовано діяльність французької соціологічної школи 
міжнародних відносин та її основних ідеологів: Р. Арона (прихильник політичного 
реалізму, засновник соціології міжнародних відносин) та Г. Бутуля (засновник 
полемології – соціології війни). Визначено особливості соціології миру (іренології) 
норвежського соціолога Й. Галтунга, охарактеризовано поняття «ізоморфізм» 
та його застосування під час аналізу міжнародних відносин. Проаналізовано 
особливості концепції «міжнародного суспільства», яку розробляла англій-
ська соціологічна школа міжнародних відносин (М. Уайт, Х. Булл). Розглянуто 
різницю між поняттями «міжнародна система» та «міжнародне суспільство». 
Визначено передумови виникнення потреби у комплексному вивченні питань 
безпеки. Досліджено теорію сек’юризації копенгагенської соціологічної школи 
міжнародних відносин (Б. Бузан, О. Вейвер) в межах формування соціального 
підходу по питань безпеки. Розглянуто особливості та передумови виникнення 
конструктивістського підходу в дослідженні міжнародних відносин на межі 
80–90-х рр. ХХ століття. Проаналізовано теорію А. Вендта щодо формування 
ідентичностей у процесі соціалізації та ідею руху міжнародних відносин у бік 
створення світової держави. Розглянуто перспективні напрями розвитку соціо-
логії міжнародних відносин на сьогоднішньому етапі в умовах розвитку глобалі-
заційних процесів та формування нового світового порядку.

Ключові слова: соціологія міжнародних відносин, міжнародне суспіль-
ство, міжнародна система, міжнародний конфлікт, соціологія миру, соціоло-
гія війни, теорія сек’юризації.

Постановка проблеми. Сфера міжнародних відносин на сучас-
ному етапі динамічно розвивається та швидко змінюється, що змушує 
наукову спільноту шукати нові підходи для ефективного дослідження 
міжнародних процесів. Характерною рисою сучасної системи міжна-
родних відносин є стабільне зростання ролі соціального складника та 
тенденція до формування єдиної глобальної спільноти – глобального 
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суспільства. В цих умовах соціологічний підхід до вивчення міжна-
родної проблематики набуває актуальності, що створює сприятливе 
підґрунтя для активного розвитку соціології міжнародних відносин, 
дисципліни, яка сформувалась у другій половині ХХ століття на стику 
політології та політичної соціології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціологічний підхід 
сьогодні використовується під час дослідження різноманітних складо-
вих елементів системи міжнародних відносин, тому є вже доволі ґрун-
товний науковий доробок із цієї проблематики. Загальнотеоретичні 
аспекти соціології міжнародних відносин розглянуті в чисельних 
працях П.А. Циганова, А.Г. Дугіна; аналізу акторів міжнародних 
відносин із позиції соціологічного підходу присвячені дослідження  
А.Е. Кутейникова, І.Ю. Кисельова, А.Г. Смирнової; проблема дослі-
дження міжнародного порядку в соціології міжнародних відносин 
розглядається І.П. Щевелем; соціологічним осмисленням питань 
безпеки та загроз займаються А.Г. Смирнова, Л.В. Калашнікова; 
особливості використання соціологічного методу в дослідженні 
міжнародних відносин аналізує Н.В. Терещенко. Однак, ураховуючи 
активні зміни, які відбуваються в сучасній системі міжнародних відно-
син, є потреба визначити перспективи подальшого розвитку соціоло-
гії міжнародних відносин, що можливо зробити лише спираючись на 
детальний аналіз основних етапів її становлення.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз особливостей 
становлення та визначення перспективи подальшого розвитку соціо-
логії міжнародних відносин.

Виклад основного матеріалу. Виникнення соціології міжнарод-
них відносин тісно пов’язано з розвитком теорії міжнародних відно-
син, періодом зародження якої вважають 20–30 роки ХХ століття. 
Формування нового світового порядку після Першої Світової війни 
стало поштовхом для розвитку досліджень у сфері міжнародних відно-
син. Становлення теорії міжнародних відносин характеризувалось 
протистоянням ідеалістичного та реалістичного напрямів досліджень, 
загострення якого припало на 30-ті роки ХХ століття та відбувалось 
на фоні неефективності чинної системи міжнародних відносин. На тлі 
актуалізації загрози фашизму та комунізму укріплюються позиції полі-
тичного реалізму. Після Другої Світової війни він стає не лише провід-
ною течією в теорії міжнародних відносин, але й основою зовнішньо-
політичної доктрини США.

Таке домінування реалізму не лише в теорії міжнародних відно-
син, але й у реальній політиці сприяло швидкому розчаруванню в його 
доктринах, зростанню невдоволення в академічних кругах, та як наслі-
док – виникненню нових напрямів та шкіл у теорії міжнародних відно-
син. Наприклад, із кінця 50-х років ХХ століття активно розвиваються 
модерністські теорії, які протиставляють себе політичному реалізму 
та проголошують своєю метою звільнення теорії міжнародних відно-
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син від абстрактних категорій та догм політичного реалізму, прагнучи 
перетворити її на точну науку, котра б була об’єктивною та незалеж-
ною від позиції дослідника. Крім того, загострення протистояння між 
капіталістичним та соціалістичним таборами, розгортання національ-
но-визвольного руху у країнах «третього світу» вимагало пошуку 
принципово нових методів, які б дозволили ефективно дослідити та 
спрогнозувати подальший перебіг подій у міжнародній системі. В цих 
умовах на початку 60-х років ХХ століття починає оформлюватись 
соціологія міжнародних відносин.

Формально інституалізація соціології міжнародних відносин відбу-
лась у 1966 році на VI Всесвітньому соціологічному конгресі у Гвіані, 
де було заслухано спеціальну доповідь, яка обґрунтовує становлення 
нової наукової галузі, а на VII Конгресі в 1970 році було прийнято 
рішення про створення в рамках Міжнародної соціологічної асоціації 
Дослідницького комітету із соціології міжнародних відносин [1].

Засновником соціології міжнародних відносин уважають французь-
кого соціолога Р. Арона, який ще в першій половині ХХ століття вика-
зував ідеї про необхідність формування подібного наукового напряму. 
Особливістю соціологічного підходу до вивчення міжнародних відно-
син було те, що міжнародні відносини розглядались як форма суспіль-
них відносин. Великого значення в соціології міжнародних відносин 
набували соціальні фактори: національні норми, традиції, ідеології, 
культури, а також національні інтереси. Тобто вивчення міжнародних 
відносин та тенденцій їх розвитку відбувалось із позицій соціального.

Особливістю досліджень Р. Арона є його прихильність веберів-
ській традиції та політичному реалізму. Він уважав, що застосування 
сили та конфліктність є характерними рисами міжнародних відносин: 
на відмінну від суспільних відносин усередині держави, які розвива-
ються в межах соціального консенсусу, міжнародні відносини реалізу-
ються на тлі війни. Водночас, незважаючи на прихильність Р. Арона до 
ідей політичного реалізму, він не вважав національні інтереси чимось 
постійним: вони можуть змінюватись залежно від ситуації, хоча деякі 
з них, наприклад, безпека, бувають більш тривалими. Р. Арон виділяв 
три структурних виміри міжнародних систем: конфігурацію співвідно-
шення сил; ієрархію акторів та гомогенність чи гетерогенність складу, 
причому головним виміром він уважав конфігурацію співвідношення 
сил (підкріплення цієї тези дослідник бачив в існуванні «центрів сили» 
в міжнародній системі). Враховуючи, що соціологія міжнародних 
відносин має своїм предметом поведінку акторів на міжнародній арені, 
її головним завданням є вивчення закономірностей та різних змінних, 
котрі визначають політику окремих держав та перебіг міжнародних 
подій та процесів, визначення впливу режимів та ідеологій на міжна-
родні відносини. В результаті це дозволить визначити не лише правила 
гри, але й соціальні типи міжнародних конфліктів та закони розвитку 
певних міжнародних ситуацій [2].
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Другим напрямом французької соціології міжнародних відносин 
стала полемологія Г. Бутуля. Її ключовим завданням було об’єктивне 
вивчення воєн як соціального феномену, базуючись на необхідності 
історичного осмислення дійсності та максимального уникнення полі-
тичного підходу. Г. Бутуль відносив до причин військових конфліктів 
порушення рівноваги між суспільними інститутами; політичні сили, 
які виникли внаслідок порушення рівноваги; випадкові причини та 
мотиви; агресивність та войовничість як психологічна проєкція соці-
альних груп; ворожість та войовничі комплекси. Серед войовничих 
комплексів дослідник виділяв такі: «комплекс Абрахама» – несві-
доме бажання принести власних дітей у жертву власним потребам; 
«комплекс цапа-відбувайла» – перенесення страхів та невдоволення 
на зовнішнього ворога; «Дамоклів комплекс» – почуття незахищено-
сті, що викликає неконтрольовану паніку та внутрішнє згуртування 
держави [3].

Полемологію (соціологію війни) традиційно прийнято протистав-
ляти іншому напрямі в соціології міжнародних відносин – соціології 
миру (іренології), яка також сформувалась у 60-ті роки ХХ століття. 
Її засновником вважається норвежський соціолог Й. Галтунг, який 
розробив у межах соціологічного підходу до вивчення міжнародних 
відносин методологію мирного вирішення міжнародних конфлік-
тів, яка й отримала назву «іренологія». В його аналізі міжнародних 
конфліктів ключовим є поняття ізоморфізму (подібності), яке перед-
бачає, що кожному елементу однієї структури відповідає лише один 
елемент іншої. Дотримуючись поняття ізоморфізму, Й. Галтунг гово-
рив про подібність малих соціальних груп та міжнародних систем 
(ізоморфні поняття). Він стверджував, що міжнародна система є соці-
альною структурою, елементи якої взаємодіють на національному 
рівні, а ізоморфізм має виступати інструментом прикладного аналізу 
структурної взаємодії в міжнародних відносинах. Причину міжнарод-
них конфліктів Й. Галтунг бачив у структурному насиллі, залежністю 
між рангом та взаємодією, ранговій невідповідності. На його думку, 
найбільш ефективним способом припинення війни є трансформація 
внутрішніх структур ворожих сторін, а вирішення конфлікту полягає в 
моделюванні позитивного миру на противагу негативному миру, який 
не виключає повторення війни [4].

Англійська соціологічна школа міжнародних відносин у 60-ті роки 
ХХ століття починає розробляти концепцію міжнародного суспільства, 
яка базувалась на суспільному характері міжнародних відносин, тобто 
на соціальних відносинах між державами. В межах цієї школи, перш за 
все, треба відзначити дослідників М. Уайта та Х. Булла, котрі розгля-
дали міжнародну систему як соціальне середовище (суспільство), що 
регулюється спільними нормами. У роботі «Анархічне суспільство: 
вивчення порядку в світовій політиці» Х. Булл говорив про відмінність 
міжнародної системи та міжнародного суспільства. Коли держави 
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(дві або більше) мають достатню кількість контактів, але не пов’я-
зані спільними цінностями та інститутами, формується міжнародна 
система. Коли ж держави встановлюють спільні правила, інститути, 
формати поведінки, цінності та визнають загальну зацікавленість у 
підтримці цих домовленостей – виникає міжнародне суспільство. Ці 
норми проявляються в низці інститутів, які формують міжнародне 
суспільство: війна, дипломатія, баланс сил, міжнародне право, система 
управління великих держав тощо. Міжнародній системі та міжнарод-
ному суспільству притаманні різні типи балансу сил. Міжнародній 
системі, де немає спільних інтересів і глобальних інститутів, прита-
манний ситуативний, нестійкий баланс сил, водночас міжнародне 
суспільство характеризується свідомо сконструйованим балансом 
сил. Таким чином, саме соціальні зв’язки, котрі пов’язують держави, 
забезпечують порядок у світовій політиці. Цей порядок підтримується 
заради стабільності та безпеки [5].

У 1970–80-ті роки ХХ століття, в умовах продовження Холодної 
війни та збільшення ролі економічних, екологічних та ідеологічних 
факторів у міжнародних відносинах, виникає потреба в комплексному 
підході до вивчення питань безпеки. Соціального підходу до питань 
безпеки, який передбачав переміщення акценту з держави на людину, 
дотримувалась Копенгагенська школа міжнародних відносин. Саме в 
її межах була створена теорія сек’юризації. Один із її засновників –  
Б. Бузан – розглядав безпеку як відносне поняття. Процес, під час якого 
об’єкт починає вважатись загрозою безпеці, Б. Бузан називав сек’юри-
зацією. Він відбувається у два етапи: перший – актор повідомляє про 
наявність загрози, другий – легітимізується факт порушення чинних 
норм після усвідомлення суспільством реальності загрози. Успішність 
сек’юризації залежить від внутрішніх та зовнішніх умов. Б. Бузан 
уважав, що в межах міжнародних відносин певне явище отримує статус 
загрози безпеки не тому, що несе в собі об’єктивну загрозу, а тому, що 
актор визначає його як екзистенціальну загрозу об’єкту безпеки. Коли 
йдеться про загрозу безпеці держави, частіше за все є лише загроза 
правлячому режиму, який подає її як загрозу всьому суспільству та 
таким чином виправдовує свої дії. Тому Б. Бузан уважав, що питання 
безпеки необхідно аналізувати не через оцінку характеру реальних 
загроз, а через вивчення процесу сек’юризації – хто, що, навіщо та за 
яких умов сек’юризує [6].

Продовжив розвивати теорію сек’юризації О. Вейвер, який об’єд-
нав усі елементи безпеки у дві групи: державна безпека (те, що стосу-
ється державного суверенітету) та соцієтальна безпека (те, що стосу-
ється суспільства та його ідентичностей). Щоб проблему віднести до 
безпеки, її треба спочатку політизувати, зробити обговорюваною, а 
вже потім визнати екзистенційною загрозою. Однак він зазначав: якщо 
дискурс може створювати ситуацію небезпеки, то можливо говорити і 
про зворотний процес – десек’юритизацію [6].
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Закінчення холодної війни, руйнація Ялтинсько-Постдамської 
системи міжнародних відносин, активізації процесів глобалізації – все 
це, з одного боку, створювало умови для розвитку соціології міжна-
родних відносин, а з іншого – вимагало трансформації її підходів та 
проблематики. Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття в 
соціології міжнародних відносин формується конструктивістський 
підхід, у межах якого міжнародні відносини розглядаються як соці-
альний конструкт, а актори виступають творцями соціальної реаль-
ності, яка формується залежно від їх цінностей, переконань, матері-
альних речей. Причому вирішального значення набувають саме ідейні 
конструкції.

Представником конструктивістської школи соціології міжнарод-
них відносин є А Вендт. У своїй роботі «Соціальна теорія міжнарод-
них відносин» він говорив про те, що суб’єкти формують розуміння 
власної ідентичності та сприйняття інших у процесі соціальної взає-
модії, тобто ідентичності формуються та змінюються у процесі соці-
алізації. А. Вендт дотримувався державоцентризму, тобто вважав 
державу ключовим актором міжнародних відносин. Соціальні іден-
тичності держав або колективні ідентичності формуються нормами 
та ідеями чинної міжнародної системи, саме ідентичності є основою 
інтересів держав. Важливість тих чи інших цінностей визначається 
тим значенням, якого їм надають актори. Об’єктивні явища в міжна-
родних відносинах також можуть змінюватись так само, як і характер 
взаємодії акторів, приймаючи форму конфліктних або дружніх відно-
син. Міжнародна система є соціальною категорією, яка конструюється 
у процесі міжнародної взаємодії, тому її анархічний характер не може 
бути незмінною характеристикою. А. Вендт уважав, що міжнародні 
відносини будуть рухатись у бік створення світової держави. Розвиток 
міжнародної системи буде націлений на забезпечення стабільності, 
безпеки та взаємного визнання акторів, а бажання отримати безпеку 
сприятиме утворенню спільної колективної ідентичності. На думку 
дослідника, розвиток міжнародної системи буде рухатись за таким 
сценарієм: культура системи держав, спільнота держав, глобальне 
суспільство, Кантова культура колективної безпеки, єдина світова 
держава [7].

На сьогодні розвиток міжнародних відносин відзначається цілою 
низкою нових тенденцій, пов’язаних із формуванням нової системи 
міжнародних відносин, яка має прийти на зміну біполярної. Серед них 
можна виділити такі: розмивання кордонів між внутрішньою й зовніш-
ньою політикою; активізація процесів демократизації у світових масш-
табах; зростання кількості та урізноманітнення акторів міжнародних 
відносин; зміщення акценту у структурі загроз безпеці у бік загроз 
м’якої сили; виникнення нових механізмів регулювання міжнародних 
відносин; зростання ролі інформації; існування протилежних тенден-
цій до інтеграції та дезінтеграції; фрагментація міжнародних відносин. 
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Крім того, спостерігається тенденція до глобалізації міжнародного 
життя, зростання універсальності, взаємозалежності та взаємозумов-
леності сучасних міжнародних відносин, активізація процесу ство-
рення глобального суспільства, й водночас зростання конфліктності у 
світі через культурно-цивілізаційні розбіжності та загострення наяв-
них проблем та суперечностей [8]. Усе це вимагає вироблення нових 
підходів до дослідження міжнародних відносин з урахуванням усіх 
вищезазначених феноменів та тенденцій.

Перспективи розвитку соціології міжнародних відносин пов’язані, 
перш за все, з підходом до інтерпретації світу як єдиного простору, 
який структурований різноманітними соціальними взаємодіями, що 
здійснюються на шляху до формування глобального суспільства.  
В межах цього підходу міжнародні відносини аналізуються з ураху-
ванням ролі соціальних норм та інститутів, групових цінностей, іден-
тичностей, культур, традицій тощо, які й мотивують сторони брати 
участь у міжнародній взаємодії.

Актуальною залишається проблема дослідження міжнарод-
ного конфлікту, особливо враховуючи той факт, що в нових реаліях 
держава перестає бути основним суб’єктом, який використовує неле-
гітимне насилля на міжнародній арені. Зокрема важливо виробити 
механізми запобігання конфліктам як з участю держав, так і з участю 
інших соціальних спільнот, коріння яких лежить у зіткненні моралі, 
традицій, звичаїв та ідентичностей. Поряд із дослідженням міжнарод-
ного конфлікту, соціологія міжнародних відносин продовжує вивчати 
міжнародну співпрацю в контексті взаємодії соціальних спільнот, 
аналізуючи внутрішні причини, шляхи реалізації, основні форми та 
можливі наслідки.

Також до перспективних напрямів сучасної соціології міжнарод-
них відносин належать дослідження інтеграційних та дезінтегра-
ційних процесів, які супроводжуються виникненням нових спіль-
нот, ідентичностей, цінностей; вивчення особливостей нових акторів 
міжнародних відносин та їх впливу на систему загалом, особливо 
роль особистості, терористичних груп, інтернет-спільнот тощо; аналіз 
процесу демократизації міжнародних відносин, поширення демокра-
тичних цінностей, зростання ролі моральних та правових факторів у 
міжнародних відносинах.

Висновки і пропозиції. Виникнення соціології міжнародних 
відносин у 60-ті роки ХХ століття стало, з одного боку, відповіддю 
на нові виклики, котра породжувала біполярна система міжнародних 
відносин, а з іншого – паралельно з розквітом модерністських підхо-
дів, реакцією на розчарування в політичному реалізмі, який зайняв у 
цей час панівні позиції в теорії міжнародних відносин. Саме соціоло-
гічний підхід дозволив уключити в аналіз нові феномени, які активно 
виникали в системі міжнародних відносин (недержавні актори міжна-
родних відносин, зростання ролі соціальних факторів, виникнення 
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нової структури загроз тощо). Соціологічний підхід чудово вписується 
і в сучасні тенденції розвитку міжнародної системи. Процеси глобалі-
зації та зближення світу, які поступово ведуть до формування глобаль-
ного суспільства, створюють для соціології міжнародних відносин 
нове поле для досліджень, адже саме соціологічний метод дозволить 
найбільш ефективно проаналізувати ці процеси.
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Ivanets T. М. Features of formation and prospects of development of 
sociology of international relations

The article examines the features and prerequisites for the formation of 
sociology of international relations in the 60s of the twentieth century, identifies 
the main stages of its institutionalization. It is noted that the sociological approach 
considers international relations as a form of social relations. The activity of the 
French sociological school of international relations and its main ideologues 
is analyzed: R. Arona (supporter of political realism, founder of sociology  
of international relations) and G. Butul (founder of polemology – Sociology of 
War). The features of Sociology of Peace (irenology) of the Norwegian sociologist  
J. Galtung are determined, the concept of “isomorphism” and its application in the 
analysis of international relations are characterized. The features of the concept  
of “international community”, which was developed sociological English School of 
International Relations, are analyzed. (M. White, H. Bull). The difference between the 
concepts of “international system” and “international community” is considered. 
Prerequisites for a comprehensive study of security issues are identified. Theory 
of securitization of the Copenhagen sociological school of international relations 
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(B. Buzan, O. Weaver) within the formation of a social approach to security issues 
is studied. The preconditions for the formation and features of the constructivist 
approach to the study of international relations at the turn of the 80–90s of the 
twentieth century are considered. A. Wendt’s theory on the formation of identities in 
the process of socialization and the idea of the movement of international relations 
towards the creation of a world state are analyzed. The prospects of development of 
sociology of international relations in the conditions of development of globalization 
processes and formation of a new world order are considered.

Key words: sociology of international relations, international community, 
international system, international conflict, Sociology of Peace, Sociology of War, 
theory of securitization.
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Статья посвящена исследованию взаимосвязей культуропатий и социо-
патий как типов девиаций, формирующихся в средах конкретных культурных 
и социальных систем. Заполнение этого пробела представляется важным 
для социологии культуры, социальных структур и институтов, социологии 
инкультурации и социализации, этносоциологии. В статье реализовано цель 
описания и анализа авторской модели «культура-социум-психика-тело», в 
которой культуропатии, социопатии, психопатии и морфопатии как гене-
рализованные типы девиаций образуют субординированную цепочку, в кото-
рой иерархически высшие звенья и связанные с ними дисфункции (культура 
и культурные смыслы) влияют на социальную систему и ее институты, 
создавая предпосылки для различных социопатий. Констатировано, что 
социопатии (дисфункции социальной системы и ее отдельных институцио-
нальных кластеров) охватывают значительные социальные группы и форми-
руют социо-этиологические предпосылки для психопатий разнообразного 
происхождения. При этом связь социопатий и психопатий в нашем иссле-
довании подлежит обоснованию в дальнейших публикациях. Определено, 
что низовым уровнем девиантного поведения являются телесные девиации, 
«управляемые», в свою очередь, цепочкой надстроенных над ними культуро-
патий, социопатий и психопатий.

В соответствии с авторской моделью «культура-социум-психика-тело» 
в статье рассмотрено два уровня, относящихся к предметному полю социо-
логии: уровень культуры и уровень социума. Каждый из уровней, в соответ-
ствии с принципом рекурсии Н. Лумана, проанализировано как располагаю-
щий внутри себя своими собственными содержаниями, так и содержаниями 
других уровней.

Акцентировано внимание на том, что культура содержит свои собствен-
ные содержания и содержания социума, психики, тела (культура в культуре, 
культура в социуме, культура в психике и культура в теле). Аналогично, социум 
содержит свои собственные содержания и содержания других уровней (куль-
тура в социуме, психика в социуме и тело в социуме), на основе чего произве-
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дено рассмотрение культуропатий и социопатий в Украине в соответствии 
с представленной моделью.

Ключевые слова: девиации, девиантное поведение, культура, социум, 
психика, тело, культуропатии, социопатии, психопатии.

Постановка проблемы. Социология девиаций как отраслевое 
направление исследований характеризуется дефицитарностью инте-
гральных типологий девиантного поведения. Это обусловлено как муль-
типарадигмальностью и плюрализмом социологических теорий, так и 
ослабленностью коммуникаций самого социологического сообщества 
и отсутствием общего понятийного аппарата, имеющегося в естествоз-
нании и отсутствующего в человекознании и обществознании.

Другим обстоятельством актуализации темы исследования явля-
ются междисциплинарные разграничения предметов ценностного 
уровня культуры, аксиосферных конструктов культурных систем, с 
одной стороны, и социо-структурных и институциональных состав-
ляющих общества – с другой. Искусственно созданные демарка-
ции между культурологией, социологией и психологией, навязчивые 
позитивистские модели формирования предметно-дисциплинарных 
«гетто» не способствуют пониманию взаимосвязей культуропатий, 
социопатий и психопатий, а также ряда телесно-физиологических 
расстройств, формирующихся в средах конкретных культурных и 
социальных систем. 

Заполнение этого пробела представляется важным для социологии 
культуры, социальных структур и институтов, социологии инкультура-
ции и социализации, этносоциологии.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди теорий 
девиации наиболее разработанными являются три базовые группы:  
1) биологические теории; 2) психологические теории; 3) социологиче-
ские теории.

В биологических теориях смысловым ядром понимания девиа-
ции служит идея о врожденной предрасположенности к девиантному 
поведению. Речь идет о телесно-антропологических особенностях  
(в частности – телесно-морфологических и физиономических) и их взаи-
мосвязи с девиантным (преимущественно – криминальным) поведением. 
Подобные теории были разработаны и детально изложены в работах  
Ч. Ломброзо, Э. Кречмера, В. Шелдона, Ч. Горинга и других авторов, 
исследовавших корреляции между визуально-морфотипическими особен-
ностями и девиантными наклонностями человека [2, c. 20–35].

Психологические теории девиации рассматривают последние под 
углом зрения бихевиоризма либо психоанализа. Девиантное поведе-
ние в парадигме бихевиористских исследований интерпретируется как 
продукт неправильного научения и формирования дефектного пове-
денческого репертуара. В психоанализе за основу понимания девиации 
берется базовый конфликт в рамках топологической модели психики 
[2, c. 20–35].
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Девианты имеют либо недостаточно развитое Эго, либо избыточ-
ное бессознательное, либо неразвитую (неукомплектованную) 
цензуру, что обуславливает противоречия между аппаратом влече-
ний/драйвов/аффектов и ценностно-нормативными составляющими 
цензуры. В девиациях принимает участие Эго-сознание, которое 
стремится адаптировать принцип удовольствия к репрессивной и 
фрустрирующей реальности. Обозначенные идеи были изложены 
в работах Дж.-Б. Уотсона, Б.-Ф. Скиннера, З. Фройда, А. Адлера,  
Э. Фромма и других авторов.

Среди социологических теорий девиации наиболее известными 
являются:

1. Теория нормативного релятивизма Э. Дюркгейма, в которой 
представлено культуро-специфическое понимание девиации как 
конвенциально-понимаемого отклонения. Автор обосновывает точку 
зрения, согласно которой оценка тех или иных действий как нормо-со-
образных либо девиантных зависит от культурных референций. То, 
что в одной системе принято считать девиантным, в другой системе 
является нормальным и общепринятым.

2. Инструментально-целевая теория девиации Р. Мертона, который, 
развивая девиантологическую версию структурного функционализма, 
считает, что девиация чаще всего производна от противоречия между 
культурно-декларированными ценностями и инструментарием их 
получения в той или иной социальной системе.

При этом автор считает единственным нормосообразным пове-
дением конформистсткое, рассматривая подавляющее большинство 
форм социального поведения как девиантное (ритуализм, ретреатизм, 
инновацию, бунт). Девиация, в авторском понимании, имеет место при 
неспособности человека изыскать легитимные средства для достиже-
ния культурных ценностей либо при отрицании самих этих ценностей.

3. Теории элитарной криминализации Э. Сатерленда и Д. Кресси, 
и теории субкультурной делинквентности А. Коэна, Р. Клауорда,  
Л. Оуэлла, рассматривавших девиацию под углом зрения избирательного 
группоформирования (дифференцированной ассоциации). Авторы пола-
гают, что девиантное поведение формируется как результат группового 
научения девиации в девиантогенной среде. Обозначенные теории девиа-
ции производны от социологизированного бихевиоризма, дополненного 
теорией группового (социального) капитала.

4. Теории девиации, представленные в русле ее понимания 
как продукта стигматизации/лейблинга/клеймления (Г. Беккер,  
И. Гоффман, Е. Лемерт, Ф. Танненбаум). В этих теориях базовой идеей 
выступает понимание девиации в контексте использования оценоч-
ных ярлыков, используемых авторитетными группами общества для 
борьбы с оппонентами социального порядка.

Стигматизированные индивиды чаще всего искусственно девиа-
лизируются, что обусловлено как морально-этической, так и юриди-
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ческой предвзятостью ценностных стандартизаторов и субъектов 
нормоконтроля в обществе (врачей, педагогов, юристов, политиков и 
так потом), а также общей моделью «преследования», которая приме-
няется обозначенными субъектами для легитимации физического, 
морального и правового насилия по отношению ко стигмантам.

5. Неомарксистские теории девиации, основывающие понимание 
девиации на модели классового общества и сопряженного с ним антаго-
низма эксплуатирующего меньшинства и эксплуатируемого большин-
ства. Неомарксизм поясняет девиации неравномерным распределе-
нием всех видов капитала (культурного, социального, символического 
и других), в котором уже заложены перманентные противоречия и 
мотивация к проявлению враждебности, зависти и прочих драйверов 
непродуктивной конкуренции [2, c. 20–155].

Цель статьи. Главной целью этой работы в первой части статьи 
есть построение описательно-аналитической схемы девиаций в реги-
стре «культуры в культуре», элементами которого являются центратор, 
миссия и идентичность.

Изложение основного материала. В соответствии с автор-
ской моделью «культура-социум-психика-тело» [8, c. 140–210] мы 
рассмотрим два уровня, относящихся к предметному полю социо-
логии: уровень культуры и уровень социума. Каждый из уровней, в 
соответствии с принципом рекурсии Н. Лумана [5, c. 420–450], содер-
жит внутри себя как свои собственные содержания, так и содержания 
других уровней.

Как следует из этого, культура содержит свои собственные содер-
жания и содержания социума, психики, тела (культура в культуре, куль-
тура в социуме, культура в психике и культура в теле). Аналогично, 
социум содержит свои собственные содержания и содержания других 
уровней (культура в социуме, психика в социуме и тело в социуме). 
Далее следует рассмотрение культуропатий и социопатий в Украине в 
соответствии с представленной моделью.

Культуропатии уровня культуры. Элементами «культуры в 
культуре» выступают:

1) центратор (осуществляет центрирование системы и задавание 
надличностного (метасоциального) смысла жизненной активности));

2) миссия (осуществляет определение программы жизненной 
активности идентичности по отношению к образу Абсолюта);

3) идентичность (иерархия идентичностей) (осуществляет сверх-
сознательное задавание континуума-образа (образов) (пространствен-
но-временных рамок) системы в рамках миссии);

4) мировоззрение (архитектоника карта сакрального-космического 
пространства) (осуществляет картирование, онтологическую катего-
ризацию заданного идентичности континуума)).

Вышеперечисленные элементы выполняют функцию культуроцен-
трирования – задавания аксиостазисов, связанных с образами трансце-
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дентной по отношению к социуму/человеку реальности спиритуаль-
ного, социального, психического или телесного происхождения

К культуропатиям «культуры в культуре» относятся: децентриро-
вание, которое, в свою очередь бывает трех видов: 

1) диффузия. Размывание содержания центратора с допущением 
имплементации в культурную систему чужеродных образов, что 
приводит к искажению миссии, идентичности и мировоззрения этни-
ческой общности как социо-формирующего и государство-формирую-
щего субъекта. Для Украины диффузия центратора, миссии и иден-
тичности связана с многочисленными оккупациями.

Впрочем, здесь представляется интересным вопрос о том, а что и 
чему предшествует: диффузии центратора, миссии и идентичности – 
оккупации, или наоборот: оккупация может представляться как ключе-
вая причина диффузии?

Автор склонен отдавать предпочтение второму варианту ответа. 
Многочисленные оккупации жизненного пространства Украины пред-
ставляют из себя скорее следствие децентрирования и религиозной 
неопределенности, которая представляется результатом форсирован-
ной христианизации Руси в Х веке.

Это становится понятным не только в контексте того, что страны 
Европы на тот период уже были погружены в «осень средневековья», 
а обыденное сознание европейцев проходило медленную пропитку» 
христианской моралью (несмотря на коррупцию католической церкви).

В Украине (которую историки справедливо считают правопреем-
ником Киевской Руси) сама христианизация столкнулась не просто 
с пережитками язычества на микроуровне, но с существенной зави-
симостью от импорта кадров, который осуществлялся из Византии. 
Причем тогдашнее раннефеодальное общество Киевской Руси столк-
нулось не просто с кадровым дефицитом священства, которое высту-
пало носителем греко-болгарской идентичности, но и с внутрен-
ней неподготовленностью политического класса к интернализации 
христианской морали.

В этом, собственно, и состояло отличие обществ, оказавшихся в 
состоянии феодальной раздробленности, от части Восточной Римской 
империи, которая сохранила внутри себя централизованную монар-
хическую власть. Последняя оказалась ключевым препятствием для 
внутренней христианизации православных социумов.

Как, собственно, и любой цезаризм, который смотрит на рели-
гию преимущественно как на духовный опиат, монархическая власть 
ритуализировала христианский культ, бюрократизировала отношения 
священства и паствы и создала в церкви свою цезаристскую цензуру – 
надзорные органы в виде синодов, специальных совещаний и прочее.

В Российской империи православная церковь стала простым 
инструментом внедрения собственных агентов охранного отделения в 
микрокоммуникации различных социальных групп. От этих практик 
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недалеко ушли политические полиции СССР, равно как и «современ-
ные» спецслужбы РФ, Украины и Беларуси, для которых православные 
храмы представляют собой не более, чем их теневые филиалы.

Несложно догадаться, как последнее отражается на морали священ-
ства, которая становится коррупционной и компромиссной, трансли-
руя пастве сигналы девальвации христианских ценностей и мораль-
ного разложения. Но старт всем перечисленным процессам был дан, 
разумеется, в Константинополе.

Этим объяснялось, кстати, и то обстоятельство, что общества, 
имплементировавшие византийскую модель отношений церкви и 
государства, уже не нуждались в инквизиции и прочих карательных 
институтах католицизма, охотившихся за еретиками и ведьмами. Ведь 
роль этих карательных институтов исполняло само государство. Оно 
же методично выхолащивало внутреннюю ценность веры и глубокого 
понимания религиозной законности, придавая последней ритуалисти-
ческую и формалистическую направленность.

Государственническое приучение к религиозной дисциплине, к 
законопочитанию, построенному на цезаризме, имело катастрофиче-
ские последствия для Украины как части Российской империи и СССР. 
Естественной реакцией на цезаризм в религии становился воинствую-
щий атеизм части паствы, в которой возникали группировки беснова-
тых левых. С другой стороны, часть паствы реагировала на ритуальное 
христианство повышением уровня индифферентности.

Впрочем, наряду с религиозным декадансом советская и постсовет-
ская Украина (как и нынешняя постмайданная) пережила цепочечную 
девальвацию философии и идеологии. Эти высшие формы ценност-
ного сознания, как известно, формируют «надстройку» для мировоз-
зренческой рефлексии и ценностно-институционального конструиро-
вания социума. Но каждая из них (и в этом состоит принципиальное 
убеждение автора) не способна находиться в духовном тонусе, равно 
как и поддерживать обществе процесс духовного тонизирования при 
сопутствующем упадке религии.

Цезаризм в христианстве, называемый православием, имел, таким 
образом, губительные последствия для всей системы ценностного 
сознания, что отразилось уже на его низших уровнях ценностно-норма-
тивной регуляции – морали и праве. Поскольку как мораль, так и право 
требуют интернализованного освоения для выполнения собственных 
регуляторных функций, а уровень их интернализованности вряд ли 
может превышать уровень интернализованности религиозно-этиче-
ских установок, то несложно догадаться, что за обесцениванием самой 
религии следуют социально-моральный и правовой нигилизм.

Последний проявляется не в формальных показателях законоиспо-
лнительности, но, скорее, в зависимости самого права и иерархиче-
ски-курирующей его морали от системы государственного принужде-
ния. Поскольку чем более жесткой является такая система, чем больше 
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карательно-репрессивных органов создает государство, чем демоно-
кратичнее ведут себя эти органы, тем жестче проявляет себя мораль-
ная индифферентность и правовой нигилизм, ставшие «бичами» для 
советской Украины и остающиеся таковыми уже в постсоветской;

2) расщепление. Содержательно расщепление представляет из 
себя внедрение в образ Абсолютной реальности культурной системы 
неаутентичных либо гетерогенных смыслов, нарушающих культуро-
центрирование, вертикализацию и ординализацию.

Иллюстративным примером в этом аспекте может выступать 
расщепление на уровне религиозного сознания в украинском право-
славии, которое представляет из себя декларативную христианскую 
этику и доктрину, контаминированную язычеством.

Речь идет, разумеется, не только о многочисленных рудиментах 
язычества в виде матернолатрии (культа божьей матери как самос-
тоятельного объекта религиозного поклонения и почитания, культов 
многочисленных святых, опосредующих и часто заменяющих изуче-
ние Закона и прочее), но и о проникновении элементов языческой 
морали в христианскую повседневность условно-христианизирован-
ного украинского социума.

К подобным пережиткам феодального язычества можно отнести 
многочисленные формы патрон-клиентских отношений, строящихся 
на основе квазидружеских/квазиприятельских отношений, декори-
рующих отношения личной зависимости; коррупционные практики 
(взяточничество), которое является пережитком примитивных языче-
ских культур, представляя из себя аналог результата «задабривания» 
сильнейшего; патронирование православной церкви органами госбе-
зопасности, ее фактическое использование как инструмента зондажа 
социальных настроений и так далее.

Расщепление предполагает также инокультурное влияние на 
Украину других социумов, которое не встречает необходимого ценно-
стного сопротивления самого украинского общества и не сопровож-
дается культуроиммунизирующими реакциями как интеллектуальных 
элит, так и масс.

Расщепление предполагает инкорпорирование чужеродных куль-
турных смыслов в саму культуру, без каких-либо попыток интегриро-
вать их, практически сохранение их в первозданном виде.

Дополнительными примерами подобных расщеплений могут 
выступать использование украинско-российского «суржика», кото-
рому население отдает устойчивое предпочтение перед литера-
турным украинским языком; многочисленные рецепции в сфере 
философии, идеологии, права и государственного управления, корре-
лирующие с эпигонской парадигмой ученичества и идолопоклонства 
перед иностранцами, безотносительно к качеству создаваемого ими 
продукта; культ иностранных героев-эмиссаров в украинском прави-
тельстве, осуществляющих «освоение» госбюджета и рассматриваю-
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щих Украину как территорию быстрого обогащения для компрадоров; 
изобилие в пользу переводных изданий в украинских социогуманитар-
ных исследованиях по сравнению с аутентичными текстами; рецеп-
тивно-репродуктивный стиль значительной части социогуманитар-
ных исследований, представляющих собой интеллектуальные копии 
устаревших концепций; перманентный идеологический популизм как 
обобщенное выражение метаний между остатками квазисоциализма и 
неолиберализма, равно как и попытки квазиэлит совмещать украинс-
кий национализм с еврокосмополитизмом.

3) фрагментация. Представляет собой разделение образа 
Абсолютной реальности на сегменты-фрагменты.

К культуропатиям идентичности отнесены:
– диффузия (спутывание) идентичности, содержанием которой 

является размывание границ идентичности с допущением имплемен-
тации в культурную систему чужеродных образов, что приводит к 
искажению структур средней цензуры, прежде всего – направленности 
и иерархии ценностей.

Возможные культурные, социальные, психические и телесные 
эффекты: профанация миссии, профанация жизненного времени, 
телесные девиации и органические заболевания привнесенного 
происхождения.

– фрагментация (дробление) идентичности, содержанием которой 
является анулирование связи между центрирующими (осевыми) и 
периферическими идентичностями (например, религиозной и этниче-
ской, профессиональной и социальной).

Возможные культурные, социальные, психические и телесные 
эффекты: преобладание энтропии и дефицитарности миссии (непони-
мание народом своего социально-исторического предназначения либо 
колониально-эпигонское понимание его как продолжение чьих-либо 
моделей и курсов – ЕС, НАТО и прочее); дистемпорализация (наруше-
ние временной упорядоченности) жизни, телесные девиации и заболе-
вания эндогенного происхождения различной этиологии.

Речь идет о соответствующей статистике убывающего прироста 
населения Украины, его нарастающей миграции, сокращении продол-
жительности жизни и увеличении численности суицидов.

– расщепление идентичности, содержанием которой является 
привнесение в иерархию идентичностей (инкорпорирование) вторич-
ных, третичных и других идентичностей или фрагментов идентичнос-
тей других культурных систем в базовые идентичности (религиозную, 
этническую, социальную).

Выводы и предложения. Девиации уровня «культуры в культуре» 
для социума предполагают нарушения структур, задающих ценност-
ное сознание и выполняющих функции центрирования. Без центри-
рования в культуре общество лишается определенности в аксиосфе-
рах сакрального/профанного (религия), миропорядка/хаоса (религия, 
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философия), идентичности/инаковости (философия, идеология), что 
на уровне социальных институтов предполагает разрушение церкви и 
институтов науки/высшего образования, а в системе социальной стра-
тификации – священства и интеллигенции. Без обозначенных аксиос-
фер, институтов и социальных групп институты утрачивают необхо-
димый ценностно-стандартизирующий потенциал, а утрата подобного 
потенциала влечёт за собой разрушение социальных иерархий, а 
значит, инволюционное движение общества от системно-аутопоэти-
ческой тотальности (в которой поддерживается связка «ценности/
смыслы – институты – стандарты/нормы – социальные иерархии») к 
спутанному, расщепленному, фрагментированному псевдо-обществу – 
среде и от псевдообщества-среды – к социальному агрегату, за которым 
следует утрата общества и его физических носителей.
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Романенко Ю. В. Культуропатії і соціопатії в Україні: розвиток 
теоретичної соціології девіації в рамках культурної та соціальної 
системології (частина 1)

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язків культуропатій і соці-
опатій як типів девіацій, які формуються в середовищах конкретних куль-
турних і соціальних систем. Заповнення цієї прогалини є важливим для соці-
ології культури, соціальних структур та інститутів, соціології інкультурації 
та соціалізації, Етносоціологія. У статті реалізовано мета опису й аналізу 
авторської моделі «культура-соціум-психіка-тіло», в якій культуропатії, соці-
опатії, психопатії та морфопатіі як генералізовані типи девіацій утворюють 
субординований ланцюжок, у якому ієрархічно вищі ланки й пов’язані з ними 
дисфункції (культура й культурні смисли) впливають на соціальну систему та 
її інститути, створюючи передумови для різних соціопатій. Констатовано, 
що соціопатії (дисфункції соціальної системи та її окремих інституцій-
них кластерів) охоплюють значні соціальні групи й формують соціоетіоло-
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гічні передумови для психопатій різноманітного походження. Водночас зв’я-
зок соціопатій і психопатій у нашому дослідженні підлягає обґрунтуванні в 
подальших публікаціях. Визначено, що низовим рівнем девіантної поведінки є 
тілесні девіації, «керовані», зі свого боку, ланцюжком надбудованих над ними 
культуропатій, соціопатій і психопатій.

Відповідно до авторської моделі «культура-соціум-психіка-тіло» у статті 
розглянуто два рівні, котрі належать до предметного поля соціології: рівень 
культури й рівень соціуму. Кожен із рівнів, відповідно до принципу рекурсії 
Н. Лумана, проаналізовано як такий, що привертає до себе своїми власними 
змістами, так і змістами інших рівнів.

Акцентовано увагу на тому, що культура містить свої зміст, зміст соці-
уму, психіки, тіла (культура в культурі, культура в соціумі, культура в психіці 
й культура в тілі). Аналогічно, соціум містить свої зміст і зміст інших рівнів 
(культура в соціумі, психіка в соціумі й тіло в соціумі), на основі чого вироблено 
розгляд культуропатій і соціопатій в Україні відповідно до поданої моделі.

Ключові слова: девіації, девіантна поведінка, культура, соціум, психіка, 
тіло, культуропатії, соціопатії, психопатії.

Romanenko Yu. V. Culturopathy and sociopathy in Ukraine: development 
of theoretical sociology of deviations in the framework of cultural and social 
systemology (part 1)

The article is devoted to the study of the relationship of culturology and 
sociopathy as types of deviations that form in specific cultural and social systems. 
Filling this gap seems important for the sociology of culture, social structures and 
institutions, the sociology of inculturation and socialization, and ethnosociology. 
The article realizes the goal of describing and analyzing the author’s culture-
society-psyche-body model, in which culturologies, sociopathies, psychopathies 
and morphopathies as generalized types of deviations form a subordinated chain 
in which hierarchically higher links and related dysfunctions (culture and cultural 
meanings) affect the social system and its institutions, creating the prerequisites for 
various sociopathies. It has been ascertained that sociopathies (dysfunctions of the 
social system and its individual institutional clusters) cover significant social groups 
and form socio-etiological prerequisites for psychopathies of various origins. At 
the same time, the connection between sociopathies and psychopathies in our study 
is justified in further publications. It has been determined that the bottom level of 
deviant behavior is bodily deviations, “controlled”, in turn, by a chain of cultural 
pathologies, sociopathies and psychopathies built on top of them.

In accordance with the author’s model “culture-society-psyche-body”, the 
article considers two levels related to the subject field of sociology: the level of 
culture and the level of society. Each of the levels, in accordance with N. Luhmann’s 
principle of recursion, is analyzed as having within itself its own contents, and the 
contents of other levels.

Attention is focused on the fact that culture contains its own content and content 
of society, psyche, body (culture in culture, culture in society, culture in psyche 
and culture in body). Similarly, society contains its own content and the content of 
other levels (culture in society, psyche in society and body in society), on the basis 
of which the consideration of cultural pathologies and sociopathies in Ukraine in 
accordance with the presented model is made.

Key words: deviations, deviant behavior, culture, society, psyche, body, 
culturology, sociopathy, psychopathy.
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ДИХОТОМІЯ МОДИ: РУШІЙ І РЕЗУЛЬТАТ  
ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

У статті розглянуто теоретичні основи дослідження концепції 
моди класиків соціології Г. Спенсера, Г. Зіммеля, Ж.-Г. Тарда, Т. Веблена,  
В. Зомбарта, П. Бурдьє та зроблено висновок, що більшість цих теорій 
інтерпретують моду як соціальний інститут, що має чітко визначені функ-
ції, такі, як соціальний контроль та механізм соціальної сегрегації і стра-
тифікації. Проаналізовано сучасних споживачів із двох точок зору: як шука-
чів та творців особистої ідентичності та як виробників, а не лише як носіїв 
культури. Наголошено на тому, що підпадання під вплив моди залежить не 
лише від індивідуальних, особистісних рис споживачів, а й від демографіч-
них факторів, таких як: вік (молодші споживачі легше і швидше сприйма-
ють моду), освіта (піддатливість моді зростає зі зростанням освіти), місце 
проживання (жителі великих міст зазвичай першими пропагують нову моду), 
а також від економічного фактора, тобто доходу (більший дохід сприяє 
більшій схильності акцептування моди). Виокремлено функції моди, такі як 
функція престижу, ідентифікації та експресивна. Визначено, що особливістю 
сучасної моди є її демократизація, яка спричиняє зникнення класового поділу 
у сфері одягу та розмежування між «звичайним» та «оригінальним», а не 
між статусом «високим» і «низьким», а сама мода стає результатом власних 
бажань та прагнень споживача. Підкреслено, що споживання, купівля това-
рів в сучасних умовах стало для споживачів найважливішим способом мані-
фестації певного світогляду, суспільної позиції та дає можливість творення 
себе вкрай вільно, майже без обмежень, але виключно лише з певного кола 
можливих варіантів. Зроблено висновок, що найважливішими характерис-
тиками моди є велика вага емоційних та символічних цінностей товару при 
відносно вторинній важливості функціональних властивостей; сильне підпо-
рядкування тенденціям, що призводять до скорочення життєвого циклу 
товару, а також до великої кількості подібних товарів компаній-конкурентів; 
динамічно змінювані преференції споживачів, специфічний спосіб прийняття 
рішень про купівлю та посилена конкуренція.

Ключові слова: поведінка споживача, мода, наслідування, диференціація, 
ідентифікація.

Постановка проблеми. Проблематика міждисциплінарного розу-
міння поведінки споживачів та впливу детермінантів ‒ як економічних, 
так і культурних ‒ на цю поведінку значною мірою формує функціо-
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нування сучасного суспільства. У статті розглядаються питання моди 
у контексті поведінки сучасних споживачів. Дослідження поведінки 
та звичок споживачів сьогодні ґрунтуються на припущенні, що люди 
часто купують товари не тому, що вони для чогось потрібні, а тому, 
що щось символізують. Це не означає, що основна функція товару не 
є важливою, а лише те, що ролі, які товари відіграють у нашому житті, 
виходять за межі корисних функцій, які вони виконують. Індивіди 
можуть мати різні мотиви у прийнятті рішень про купівлю, вони, з 
одного боку, є окремими індивідами, а з іншого ‒ членами соціаль-
но-територіальних спільнот. Часто таким мотивом стає мода. Цим і 
зумовлена актуальність теми наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика, пов’я-
зана із впливом моди на споживчу поведінку, була як об’єктом 
дослідження класиків соціології, таких як Г. Спенсер, Г. Зіммель,  
Ж.-Г. Тард, Т. Веблен, В. Зомбарт, П. Бурдь’є, так і сучасних вчених, 
таких як Н. МакКендрік, Дж. Брівер, Дж. Х. Пламб, Дж. МакКрейкен, 
І. Дж. Арнольд, С. Дж. Томпсон, О.В. Євтушевська, А. Яхніс,  
Я.Ф. Тереляк, В.О. Попльовіна, Й. Ткачик, І. Вільсон, А.П. Марков та ін.

Постановка завдання. Метою статті є теоретичний аналіз концеп-
цій моди класиків соціології та розгляду еволюції її впливу на сучасну 
поведінку споживачів.

Виклад основного матеріалу. Підтвердженням актуальності 
вивчення моди в соціології є факт, що з моменту зародження цієї науки 
в XIX ст., мода стала предметом дослідження вчених. Як об’єкт впливу 
безлічі різноманітних соціальних факторів мода відображає всі процеси, 
що відбуваються в суспільстві, ‒ як матеріальні, так і духовні. У культур-
ній сфері мода зумовлюється особливостями відносин і поглядів, культур-
них і моральних цінностей, які панують у суспільстві, ідеалів даної епохи. 
Мода є також суб’єктом змін зовнішніх обставин. З точки зору соціоло-
гії мода розглядається у тісному взаємозв’язку зі способом життя певної 
соціальної групи або суспільства в цілому, типологією особистості, харак-
тером її бажань, потягів, потреб, життєвих стереотипів поведінки і цінніс-
них установок. Розглянемо, насамперед, якою бачили моду в об’єктиві 
своїх досліджень соціологи класики.

(1) Погляди класиків соціологів на моду як соціальне явище
Одним із перших соціологів, які звернулися до задачі концептуалі-

зації моди як соціального явища, був Герберт Спенсер. Концепція моди 
Спенсера є частиною його загальної теорії інститутів, і на неї поши-
рюються всі інтерпретаційні підходи і схеми, які він використовує 
при аналізі таких інститутів, як сім’я, церква і держава. Мода, згідно 
Спенсеру, є частиною інституту звичаїв та обрядів, і тому дослід-
жуватися вона повинна в рамках цього інституту і загальної теорії 
інститутів.

Спенсер розглядає моду як спосіб і механізм примусу, що офор-
мився в рамках інституту звичаїв та обрядів на стадії виникнення такої 
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його соціальної форми, як пристойність. Мода виникає як секуляри-
зована форма самопрезентації на етапі повної десакралізації влади і 
на основі наслідування поведінки «знатних» осіб, по відношенню до 
яких всі інші виступають як глядачі. Процес лібералізації суспільства, 
зниження рівня соціального контролю і примусу повинні проявитися і 
в зниженні рівня по замовчуванні очікуваної сили з боку моди [1].

Ще однією фундаментальною теоретичною розробкою теорії 
моди в рамках класичної соціології стала теорія моди Георга Зіммеля. 
Зіммель є творцем однієї з найбільш опрацьованих теорій моди, яка і 
в даний час зберігає свою актуальність. Його теорія моди є цілісним 
утворенням, що з’єднує в собі теоретико-методологічний і історичний 
аналіз.

Мода за своєю природою ‒ суперечлива форма життя, яка втілює 
суперечливі один одному сили і орієнтації. Ці орієнтації мають глибин-
ний характер і виступають умовами існування будь-якої соціальної 
форми і явища. Їх виявлення є умовою розуміння моди як соціальної і 
культурної форми життя.

Зіммель виділяє дві фундаментальні, базові сили або два праг-
нення, які визначають цю дійсність і оформляють результуюче ціле 
історичного життя: вектор руху до об’єднання, збереження єдності та 
прагнення до диференціації.

Саме за допомогою диференціації, пише Зіммель, тримаються 
разом частини групи, зацікавлені в відокремленні: хода, темп, ритм 
жестів безсумнівно в значній мірі визначаються одягом, однаково одяг-
нені люди поводяться порівняно однаково. У цьому є ще один момент. 
Людина, яка може і хоче слідувати моді, часто одягає новий одяг. 
Новий ж одяг більше визначає нашу манеру поведінки, ніж старий, 
який врешті-решт змінюється в бік наших індивідуальних жестів, 
слідує кожному з них і часто передає найдрібніші особливості наших 
іннервацій. Те, що ми в старому одязі відчуваємо себе «затишніше», 
ніж в новому, означає тільки, що новий одяг змушує нас прийняти 
закон його форми, який при тривалому ношенні поступово переходить 
до закону наших рухів. Тому новий одяг надає певну надіндивідуальну 
рівномірність у поведінці; прерогатива, якою одяг у залежності від 
того, наскільки він новий, володіє над тим, хто її носить, веде до того, 
що люди, які строго слідують моді, іноді здаються відносно стандарт-
ними [2, с. 273].

Аналогічним чином у рамках своєї загальної соціологічної теорії 
аналізує феномен моди Жан-Габріель Тард. У своїй основній науковій 
праці «Закони наслідування» Тард створює фундаментальну теорію 
людської поведінки і соціальних відносин, основою яких є імітація, 
або наслідування. Наслідування розглядається вченим як універсаль-
ний пояснювальний принцип всього життя. Тард не виділяє моду в 
окремий соціальний феномен, а розглядає як окремий випадок наслі-
дування, що є, на його думку, основою суспільства.
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Американський економіст і соціолог Торстейн Веблен також аналі-
зує моду. На перше місце у своєму аналізі поведінки людей у своїй 
праці «Теорія класу дозвілля. Інституційна економіка» Веблен ставить 
не просто прагнення отримати власність, а суперництво як властивість 
людської натури.

Соціальний розвиток суспільства призводить до того, що власники 
маєтків виявляються привілейованої групою, яка стає на чолі суспіль-
ної ієрархії. Веблен констатує, що представники цієї групи не беруть 
участь у виробничому процесі, вони отримують продукцію суспіль-
ного виробництва за «фактом власності». Тому Веблен називає цю 
групу виразним терміном «клас дозвілля». Володіння більшою влас-
ністю означало вищий престиж, вище становище в суспільстві, тому 
представники вищого класу прагнули демонструвати своє багатство.

На думку Веблена, весь спосіб життя вищих прошарків суспільства 
підпорядкований постійній демонстрації неробства, причому ця демон-
страція стає навіть обтяжливою. Він стверджує, що саме прагнення до 
неробства породжує і кодекс пристойності, і правила поведінки.

Аналізуючи психологічний механізм демонстративного спожи-
вання по відношенні до моди, Веблен зазначає, що «одяг має можли-
вості ширші і вишуканіші, ніж таке грубе, очевидне свідчення одного 
тільки марнотратного споживання. Якщо до того, що власник одягу 
може дозволити собі споживати вільно і неекономно, можна, не повто-
рюючи зусиль, показати заодно, що власник (або власниця) одягу 
стоїть вище необхідності заробляти на життя, почуття гідності підви-
щується в дуже значній мірі» [3, с. 186].

Веблен ніби відсторонено і з подивом дивиться на чужу йому 
систему канонів класу дозвілля, що отримала своє повне вираження 
в моді. Поклоніння перед речами, прагнення виокремитися з натовпу 
за рахунок демонстративного споживання, гонитва за безглуз-
дими примхами моди постають у висвітленні Веблена як атавізм 
і мішура, що поглинають життя людини. Аналізуючи психологічні 
механізми моди, Веблен приходить до висновку про безглуздість 
існуючої ситуації: «Чим далі стоїть суспільство, особливо багаті 
класи суспільства, по зростанню багатства і рухливості, а також 
за діапазоном соціальних контактів, тим більше владно затверджу-
ватиметься закон демонстративного марнування в питаннях одягу, 
тим сильнішою буде тенденція канону грошової благопристойно-
сті підпорядковувати собі відчуття краси або заволодівати ним, 
тим швидше будуть зміщуватися і змінюватися моди і тим безглу-
здішими і нестерпнішими будуть мінливі стилі, що входять в моду 
один за одним» [3, с. 192].

Ще один основоположник сучасної соціології, Вернер Зомбарт, у 
своїй науковій діяльності також звернувся до вивчення моди як яскра-
вого і специфічного соціального явища сучасного йому суспільства в 
контексті теорії капіталізму і теорії потреб.
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Свою працю «Народне господарство та мода» Зомбарт починає з 
розгляду питання про широке поширення «масової потреби» в одна-
кових товарах, не пов’язаної з умовами виробництва. Йдеться про 
«схильності сучасної епохи до об’єднання потреб», не пов’язаної з 
«приростом населення і збільшенням багатства» [4, с. 324].

Зомбарт стверджує, що всі особливості сучасної моди випливають 
із самої суті капіталістичного ладу народного господарства. Він вважає, 
що капіталістична конкуренція змушує виробника або торговця давати 
своїм покупцям все найновіше. І цей факт він пояснює самою приро-
дою моди. Мода ‒ це схильність до швидкої зміни, схильність покупців 
купувати все найновіше.

Проте специфіка теорії Зомбарта, її відмінність від інших класич-
них концепцій полягає у виявленні залежності між явищами моди і 
організацією народного господарства: «Можна сказати без перебіль-
шення: мода ‒ улюблене дітище капіталізму, що виникло з внутрішньої 
його сутності; небагато знайдеться інших явищ соціального життя, які 
б відображали характерні особливості капіталізму так яскраво, як це 
робить мода» [4, с. 343].

Інший класик соціології П’єр Бурдьє, звертаючись до дослі-
дження феномену споживання, підкреслено прагнув дистанцію-
ватися від теорій Веблена і Зіммеля, однак, по суті, він слідує тій  
ж самій моделі, просто змістивши кут зору ‒ він досліджує 
не феномен наслідування (нижчих класів вищим, як це було у  
Веблена, Тарда і Зіммеля), а феномен дистанціювання, відмін-
ності (вищих від нижчих). Бурдьє знову звертається до поняття  
смаку, який він описує як «соціальне вміння орієнтуватися  
на місцевості».

Згідно теорії Бурдьє, модні тенденції, грунтуючись на прагненні до 
наслідування, поширюються за вертикальним принципом: від «приві-
лейованого габітусу» ‒ в маси. Таким чином, модні бренди в більшій 
мірі акцентують класову нерівність. Цим фактором зумовлено широко 
розповсюджене явище купівлі свідомо неавтентичних товарів, яке 
подібне до споживання «симулякрів».

Розглянуті і проаналізовані концепції моди, що сформувалися в 
класичній соціології, дозволяють зробити висновок: більшість цих 
теорій інтерпретують моду як соціальний інститут, що має чітко визна-
чені функції, такі, як соціальний контроль та механізм соціальної 
сегрегації і стратифікації.

Незважаючи на те, що соціологічна природа моди як певного типу 
соціальної поведінки в працях класиків соціології дуже чітко пов’язана 
з історичною епохою XIX ‒ поч. XX ст.ст., яка є предметом їх дослі-
дження, багато характеристик цього феномену надзвичайно актуальні 
і в сучасну епоху.

Тепер перейдемо до тлумачення поняття «моди» у аналізі пове-
дінки сучасних споживачів.
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(2) Сучасне трактування моди як форми поведінки споживачів
Згідно із сучасним словником з етики, мода (від лат. modus – міра, 

правило) – панування в певний час тих чи інших смаків щодо одягу, 
предметів людського вжитку тощо. Як правило, мода нетривала й 
часто міняється, іноді повертаючись до давно забутого. Мода – форма 
прояву культури, відображення дійсності, що виявляється в манерах 
поведінки, а головним чином в одязі [5, с. 238].

Мода ‒ це одна із соціальних норм, характерних насампе-
ред для індустріального і постіндустріального суспільств. Мода 
як соціальна норма прописує членам даного суспільства певну 
модель споживчої поведінки. Вона має зовнішній по відношенні 
до індивіда характер впливу.

Мода перетворюється в цінність, коли зовнішня норма модної пове-
дінки приймається індивідом (інтеріоризується), стає його внутріш-
ньою потребою, бажанням. У цьому випадку мода виступає як внутріш-
ній компас споживчої поведінки. У цьому випадку люди добровільно 
прагнуть бути модними.

Дослідники Н. МакКендрік, Дж. Брівер та Дж. Х. Пламб [6] бачать 
народження споживчого суспільства в Англії ще у ХVІІІ столітті. Вони 
стверджують, що виробники споживчих товарів спочатку виготовляли 
їх для еліти одержувачів, а їх просування цією групою призвело до 
створення популярної моди. Однак величезні прибутки були отримані 
від пізніших версій цих товарів для масової аудиторії. Процес творення 
масової аудиторії набув значного поширення шляхом комерціалізації 
моди, реклами та інших маркетингових прийомів.

Інший дослідник Дж. МакКрейкен [7, с. 17–20] зазначає, що 
нижчі класи, які раніше могли лише спостерігати за тим, як арис-
тократія розвиває свій смак і споживає, також могли взяти участь у 
спектаклі споживання. Важливим фактором, що впливав на суттєве 
зростання у споживанні, була саме мода, розвиток якої сприяв появі 
нових звичок та моделей поведінки. Відбулось повне переосмис-
лення ідеї набуття статусу та використання товарів як способу вира-
ження цього статусу. Патина вже не була її джерелом, новизна та 
мінливість стали атрибутами людини високого престижу. Таким 
чином, товари, які були у власності, несли певні значення, які інші 
споживачі прочитували і через які визначали статус, однак ця здат-
ність прочитання значення змушувала до навчання споживача того, 
що модно, а що ні, а також яку інформацію містить дана покупка. 
Світ став простором, заповненим предметами з різною інформа-
цією про потенційного покупця, яку могли прочитати лише ті, які 
навчилися значенню кодів цих об’єктів.

Вкрай важливим є переосмислення поняття особистості.  
Н. МакКендрік, Дж. Брівер та Дж. Х. Пламб описують індивіда у 
світі споживання так: «Наше єство будується через споживання, тому 
споживання виражає наше єство» [6, с. 288], а отже, індивід ‒ це перш 
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за все людина-споживач. Відбулася зміна бажаних продуктів, але в той 
же час відбулося багатократне збільшення кількості придбаних речей. 
Споживач зіткнувся зі значним викликом ‒ вибором. Фундаментальні 
зміни відбулися і в способі, яким визначається простір і час з точки 
зору культури. Споживання стало можливим у всі будні дня тижня та 
в неміському просторі завдяки розвитку мережі магазинів. Простір і 
час були переналаштовані і адаптовані до можливостей споживання. 
Підсумовуючи, вісімнадцяте століття ‒ це час переходу від елітарного 
до масового споживання.

Як зазначає українська дослідниця О.В. Євтушевська, однією з 
основних причин розвитку моди можна назвати потребу у стимулю-
ванні збуту. Проте зводити появу цього явища лише до економічних 
передумов не можна. Мода також є цікавим психологічним феноменом. 
Намагання уподібнитися до соціальних еліт, перейняти стиль їхнього 
життя, прагнення наслідування та безпеки ‒ все це також є причинами 
появи моди. Дотримання однакових приписів моди різними людьми 
означає, що де в чому вони мають спільні смаки, погляди, а отже, 
споживач відчуває свою належність до спільноти та безпеку [8, с. 23].

У сучасному світі прагнення бути модним є симптом конформізму і 
водночас дозволяє шукати нові враження та новизну, а також особистіс-
ний релятивізм, що дозволяє задовольнити потребу у відмінності (різно-
манітності), дозволяє підкреслити сексуальну привабливість і водночас 
дає можливість виділитися в натовпі та підкреслити власну унікальність.

Загалом функції, які виконує мода, можна об’єднати у три групи 
[9, с. 316]:

1) функція престижу, оскільки володіння певними споживчими 
товарами пов’язане із соціальним статусом;

2) функція ідентифікації, пов’язана з декларацією про приналеж-
ність до групи, особливо до субкультурних груп;

3) експресивна функція, яка дає можливість виразити особистість 
індивіда, його потреби, цінності, інтереси, ставлення і навіть поточний 
настрій.

Дослідниця В.О. Попльовіна, розглядаючи структуру моди, 
виокремлює такі її елементи [10, с. 165]:

1. Модні стандарти – способи або зразки поведінки або дії.
2. Модні об’єкти – можуть бути матеріальними і нематеріальними – 

це речі, ідеї, слова і їх властивості.
3. Модні значення або цінності моди.
Коли модний стандарт або об’єкт набуває модного значення, він 

стає модним, якщо ж він втрачає модне значення, то «виходить з 
моди». Модна поведінка – це поведінка, яка орієнтована на зазна-
чені стандарти та об’єкти. Крім того, є люди, які в тій чи іншій 
формі здійснюють цю поведінку – це учасники моди. Ті чи інші 
стандарти і об’єкти стають модними тільки тоді, коли вони воло-
діють модними значеннями, тобто вказують на деякі цінності, які 
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сприймаються як модні. Вони є певним ціннісним ядром, до якого 
входять атрибутивні або первинні цінності моди.

Спостереження та дослідження явищ, пов’язаних із модою, дово-
дять [11, с. 43], що підпадання під її вплив залежить не лише від інди-
відуальних, особистісних рис покупців, а й від демографічних факто-
рів, таких як: вік (молодші споживачі легше і швидше сприймають 
моду), освіта (піддатливість моді зростає зі зростанням освіти), місце 
проживання (жителі великих міст зазвичай першими пропагують нову 
моду), а також від економічного фактора, тобто доходу (більший дохід 
сприяє більшій схильності акцептування моди).

Вчені І. Дж. Арнольд та С. Дж. Томпсон розглядають [12] сучасних 
споживачів, як мінімум, із двох точок зору. По-перше, як шукачів та 
творців особистої ідентичності, які через ринок як важливе джерело 
міфічних та символічних ресурсів конструюють наративи іден-
тичності, створюють цілісне або різнорідне і часто сфрагментарнизо-
ване відчуття власного «я», часто розігруючи призначені їм сценарії та 
пристосовуючи свою ідентичність до імперативів глобального консю-
меризму (індивідуалістичний підхід). По-друге, споживачі тракту-
ються як виробники культури (а не лише її носії), створюючи почуття 
соціальної солідарності та встановлюючи окремі, добровільні, а іноді 
і тимчасові культурні світи, присвячуючи себе спільним споживчим 
зацікавленням (проблематика субкультур, спільнот стилю життя).

Індивідуалістичні та групові тенденції проявляються на сучасному 
ринку моди, яка як культурне явище базується на спільному виник-
ненні процесів диференціації та наслідування. Зіммель пише, що 
«мода є наслідуванням даному зразку і цим задовольняє потреби в 
соціальній опорі, ставить окрему людину на колію, якою ідуть усі, дає 
загальну поведінку індивіда просто у приклад. Однак вона такою ж 
мірою задовольняє потребу в розрізненні, тенденцію до диференціації, 
до зміни, до виокремлення із загальної маси. Це вдається їй, з одного 
боку, завдяки зміні змістів, яка надає моді сьогоднішнього дня індиві-
дуальний відбиток, що відрізняє її від моди вчорашнього і завтраш-
нього дня; ще більшою мірою це вдається їй тому, що вона завжди 
носить класовий характер, і мода вищого прошарку завжди відрізня-
ється від моди нижчого, причому вищий прошарок від неї відразу ж 
відмовляється, як тільки вона починає проникати в нижчу сферу. Тим 
самим мода ‒ не що інше, як одна з багатьох форм життя, за допомогою 
яких тенденція до соціального вирівнювання з’єднується з тенденцією 
до індивідуального розрізнення і зміні в єдиній діяльності» [2, с. 268].

Можна висунути тезу, що поведінка споживачів у сучасних, висо-
котехнологічно розвинених глобальних суспільствах має найбільше 
значення для індивідів. Споживання відіграє цю важливу роль, оскільки 
уможливлює передачу значень, присвоєних товарам та різним діям 
користувачів. Творення та вираження ідентичності ‒ одна з потреб, яку 
сьогодні виконує споживання.
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Індивід все більше здатний творити себе через споживання това-
рів, що несуть сенс. Крім того, він повинен дбати про свою адекват-
ність, постійно йдучи в ногу зі змінами, тобто враховувати механізм 
моди в процесі конструювання себе. Незалежно від того, чи слідува-
тиме він моді, чи захоче протистояти їй ‒ товар, стиль життя чи іден-
тичність, які вважаються модними, становитимуть конкретну точку 
відліку. Споживання, купівля товарів стало найважливішим способом 
маніфестації певного світогляду, суспільної позиції та дає можливість 
творення себе вкрай вільно, майже без обмежень, але виключно лише 
з певного кола можливих варіантів.

У той же час слід зазначити, що особливістю сучасної моди є її 
демократизація, яка спричиняє зникнення класового поділу у сфері 
одягу та розмежування між «звичайним» і «оригінальним», а не між 
статусом «високим» і «низьким», а сама мода стає фантазією людини 
на власну тему. Кожен одяг ‒ незалежно від волі власника ‒ має есте-
тичну цінність, що є індикатором індивідуальності, і загалом класифі-
кується як звичайний або оригінальний [13].

Звернення уваги на індивідуалізацію людини, спроби такої побудови 
власного «Я» за допомогою відповідного модного одягу, який відрізняє 
її від інших, спричинює, що впливом культурних норм чи структур на 
формування ідентичності або нехтують, або він сильно зменшується. 
У сучасному маркетингу моди намагаються використовувати обидві ці 
стратегії, а це означає, що є рекламні повідомлення, що вказують на 
можливість досягнення конкретного соціального статусу, наприклад, 
використовуючи торгівельні марки або товари, які використовуються/
рекламуються знаменитостями або іншими людьми, які мають висо-
кий соціальний статус або продукти, пов’язані з певним стилем життя 
важливої для споживача групи. Існують також рекламні повідомлення, 
в яких повідомляється, що лише придбавши/використовуючи модний 
виріб, людина може відкрити своє власне «Я», і ця цінність ‒ мета ‒ 
стає об’єктом прагнень споживачів.

Необхідно звернути увагу на ще одну тенденцію, яка появи-
лася останнім часом. У процесі соціальної ідентифікації при виборі 
певного бренду з’явилася значна кількість «компульсивних покуп-
ців», які в пориві купують продукцію відомих торгівельних марок 
в неймовірних кількостях. Як зауважує дослідник А.П. Марков  
[14, с. 101]: «Чим більший суб’єктивний контроль люди набувають над 
світом речей, тим більшою мірою вони залежні від нього. В результаті 
формується особлива форма залежності, яку фахівці кваліфікують як 
психічне захворювання. Поведінкова модель такої людини вкладається 
між двома полюсами: з одного боку, постійно незадоволений потяг до 
речей, з іншого ‒ почуття приниження через нездатність відповідати 
рекламній «планці споживання».

Дослідниця Й. Ткачик зазначає [11, с. 45], що сьогодні не існує 
жодної домінуючої моди, немає правил, яких слід чітко дотримуватися, 
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є багато різних мод, і споживач робить вибір, часто поєднуючи стилі на 
свій смак. Швидке скорочення життєвих циклів виробів супроводжу-
ється процесом скорочення тривалості функціонування окремих мод. 
На тлі такої динаміки явищ, що стосуються моди, зростають вимоги до 
компаній, що просувають модний одяг на ринку. Багато з цих компа-
ній користуються послугами спеціалізованих агентств, щоб не чекати, 
доки споживачі почнуть самі говорити про товар, а з використанням 
маркетингових інструментів стимулюють розвиток моди. Для цієї 
мети все частіше використовують нестандартні маркетингові інстру-
менти, особливо стосовно молоді, такі, наприклад, як маркетинг із уст 
в уста, що полягає або у створенні власних агентів моди, або у ство-
ренні замкнутої, постійно контрольованої спільноти, спостереження 
за якою дозволяє максимально швидко виявити тенденції та тренди в 
споживчих уподобаннях.

Висновки і пропозиції. Отже, поняття «мода» є надзвичайно цікавим 
і суттєво відрізняється від інших детермінант поведінки споживачів. До 
її найважливіших характеристик можемо віднести велику вагу емоцій-
них та символічних цінностей товару при відносно вторинній важливо-
сті функціональних властивостей; сильне підпорядкування тенденціям, 
що призводять до скорочення життєвого циклу товару, а також до вели-
кої кількості подібних товарів компаній-конкурентів; динамічно зміню-
вані преференції споживачів, специфічний спосіб прийняття рішень про 
купівлю та посилена конкуренція. Останнім часом індустрія моди зазнає 
динамічних змін, що робить ще актуальнішим її дослідження з наукової 
точки зору. Радикально змінилася структура ринку та настають суттєві 
економічні зміни в поведінці споживачів.
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Shcherba O. I. Fashion dichotomy: a driver and a result of consumer 
behavior

The article considers the theoretical foundations of the study of the concept of 
fashion in the classics of sociology G. Spencer, G. Simmel, J.-G. Tarde, T. Veblen,  
W. Sombart, P. Bourdieu and concluded that most of these theories interpret fashion 
as a social institution that has clearly defined functions, such as social control and 
the mechanism of social segregation and stratification. Modern consumers are 
analyzed from two points of view: as seekers and creators of personal identity and as 
creators of culture, and not only as carriers of culture. It is emphasized that exposure 
to fashion depends not only on individual, personal characteristics of consumers, 
but also on demographic factors, such as: age (younger consumers perceive fashion 
easier and faster), education (susceptibility to fashion increases with increasing 
education), place of housing (residents of large cities are usually the first to promote 
the new fashion), as well as from the economic factor, ie income (higher income 
contributes to a greater tendency to accept fashion). The functions of fashion, such 
as the function of prestige, identification and expressiveness, are singled out. It is 
determined that the peculiarity of modern fashion is its democratization, which 
causes the disappearance of class division in the field of clothing and the distinction 
between “ordinary” and “original”, not between the status of “high” and “low”, 
and fashion itself is the result of personal desires and aspirations of a consumer. It is 
emphasized that consumption, purchase of goods in modern conditions has become 
for consumers the most important way to manifest a certain worldview, social 
position and allows you to create yourself very freely, almost without restrictions, but 
only from a certain range of possible options. It is concluded that the most important 
characteristics of fashion are the great weight of emotional and symbolic values of 
the product with the relative secondary importance of functional properties; strong 
compliance with trends that leads to a shortening of the product life cycle, as well as 
leads to a large number of similar products of competing companies; dynamically 
changing consumer preferences, a specific way of making purchasing decisions and 
increased competition.

Key words: consumer behavior, fashion, imitation, differentiation, identification.
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«Соціальні дослідження та тренінгові компанії»

КОРПОРАТИВІЗМ ТА ПЛЮРАЛІЗМ В УКРАЇНІ КРІЗЬ 
ПРИЗМУ ЯКІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

У статті зазначено, що корпоративізм та плюралізм залишаються акту-
альними моделями взаємодії суспільства та держави. Це стосується як розви-
нених країн Європи та Америки, так і країн з обмеженим доступом до соці-
ально-економічних та політичних ресурсів (сучасна Україна). Сконцентровано 
увагу на тому, що за умов зовнішньої агресії та часткової втрати державного 
суверенітету українське суспільство постає перед викликом щодо створення 
дієвої моделі узгодження як державних, так і суспільних інтересів. Указано, 
що рішення цього завдання дозволить подолати соціокультурну розірваність 
української нації та реалізувати модель якісної та соціально відповідальної 
взаємодії держави та громадянського суспільства. Підкреслено, що теорія 
плюралізму та практика корпоративізму є дієвими інструментами розвине-
них суспільств, що допомагають їм здійснювати пошук та реалізацію націо-
нального консенсусу як відповідь на сучасні виклики глобального світу.

Зазначено, що для вивчення та пояснення актуальної моделі плюралізму 
та/або корпоративізму було проведено серію фокус-груп у різних регіонах 
України. Аналізуються результати якісного дослідження цінностей плюра-
лізму та корпоративізму. Були використані проєкційні питання, які визна-
чали корпоративізм як пріоритет групових цінностей над індивідуальними, 
сильну державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль над індивідом. 
Також плюралізм ми визначили як особисту свободу, реалізацію своєї мети, 
самоорганізацію, особистісний вимір заможного і щасливого життя, захист 
прав і свобод людини. Проведений аналіз за даними проведених фокус-груп у 
2019–2020 рр., дозволив стверджувати, що. що українці виробляють цінніс-
ний симбіоз плюралізму та корпоративізму. Так, актуальними залишаються 
цінності особистих прав та свобод українців. Цінність держави визнача-
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ється як арбітр, котрий узгоджує інтереси різних груп та забезпечує соці-
альну справедливість. Домінування спроможності інформантів щодо актив-
ного захисту своїх прав та свобод не підтверджується. Навпаки, є бажання 
доручити цей функціонал переважно державним інституціям. Таким чином, 
актуальним для українців залишається бажання «проїзду без білету» у вигляді 
небажання витрачати свої ресурси як на громадянський контроль над держа-
вою, так і на відстоювання таких бажаних прав і свобод.

Ключові слова: плюралізм, корпоративізм, цінності, фокус-група, 
держава, узгодження інтересів.

Постановка проблеми. Проблема дослідження корпоративізму в 
українському соціумі має як науково-теоретичний, так і практичний 
вимір. Розірваність української нації, часткова втрата суверенітету, 
системна криза в усіх сферах суспільного життя й навіть виклики 
COVID-19 в Україні, актуалізують пошук дієвих теоретичних концеп-
тів та практичних методів щодо якісної та соціальновідповідальної 
взаємодії держави та громадянського суспільства.

Обрання Президентом України В. Зеленського дозволяє нам вису-
нути гіпотезу щодо контрелітних настроїв в українському суспільстві. 
Образ «Президента Голобородька» давав надію пересічному укра-
їнцю, що наявна в державі Україна соціально несправедлива система 
обмеженого доступу до основних ресурсів нарешті буде скасована. 
Зазначимо, що оцінка соціально-політичної та соціально-економічної 
ситуації сучасними українцями крізь призму «ми/вони» не вкладається 
повністю ані у плюралізм ані в корпоративізм. Постає питання відпо-
відності руху українського суспільства щодо напрямів руху розвине-
них суспільств сталої демократії як у Європі, так і в Північній Америці. 
Від відповіді на це питання залежить інтеграція України в розвинені 
структури глобального світу.

Теорія плюралізму та практика корпоративізму є дієвими інстру-
ментами розвинених суспільств, що допомагають їм здійснювати 
пошук та реалізацію національного консенсусу як відповідь на сучасні 
виклики глобального світу. Питання щодо якісних досліджень такого 
явища, як корпоративізм, та його сприйняття в українському суспіль-
стві, на нашу думку, не отримало цієї миті широкого висвітлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження корпо-
ративізму актуалізуються з 70-х рр. ХХ ст., коли їх контекстом, з 
одного боку, був демонтаж останніх авторитарних режимів у Західній 
Європі, а з іншого – практичний розвиток системи реалізації консен-
сусу між урядом, бізнесом та профспілками у країнах Північної 
Європи (Норвегія, Швеція, Данія, ФРН). Так, Ф. Шміттер [1, 2] запро-
понував досліджувати (нео)корпоративізм у дискурсі інституалізму. 
Копоративізм у контекстах суспільств з обмеженим доступом дослі-
джував Д. Норт [3]. Деякі принципи корпоративізму отримали визнання 
на рівні Глобального договору ООН[4]. Українські дослідники також 
намагаються досліджувати специфіку корпоративізму, як у політичних 
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так і в економічних контекстах. Так, О. Воронянський розглядає корпо-
ративізм у системі політичних інститутів, а Ю. Зайончковський дослі-
джує корпоративізм за умов глобалізації [5].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є здійснити та описати 
результати фокус-групових досліджень щодо цінностей плюралізму та 
корпоративізму, а також їх відображення у свідомості українців.

Виклад основного матеріалу. Для реалізації цього завдання ми 
вирішили організувати і провести серію фокус-групових досліджень 
у різних обласних центрах України. Нам було цікаво визначити, 
наскільки схожими або, навпаки, відмінними, будуть висловлювання 
інформантів із різних регіонів України. Враховуючи те, що пересічні 
громадяни України навряд чи обізнані щодо сучасних соціально-по-
літичних концепцій, ми уникали прямих питань як щодо корпора-
тивізму, так і плюралізму. Були використані проєкційні питання, які 
визначали корпоративізм як пріоритет групових цінностей над інди-
відуальними, сильну державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль 
над індивідом. Також плюралізм ми визначили як особисту свободу, 
реалізацію своєї мети, самоорганізацію, особистісний вимір замож-
ного і щасливого життя, захист прав і свобод людини. Зрозуміло, що 
це є дуже спрощена конструкція, але вона дозволяє нам зробити аналіз 
отриманих результатів. Нижче наведені спрощенні ознаки плюралізму 
та корпоративізму.

Плюралізм Корпоративізм
демократичність авторитарність
конкуренція між групами узгодженість інтересів між групами
автономність дрібних груп ієрархія груп
динамічна система правил що 
змінюється

усталена система правил

держава як рівноправний партнер 
взаємодії із групами

держава як головний суб’єкт у взає-
модії із групами

можливі ризики прийняття рішень, 
які спрямовані проти держави на 
користь окремих груп

можливі ризики прийняття рішень на 
користь ієрархічних «верхів», котрі 
нехтують інтересами «низів»

У травні–червні 2019 року разом із ГО «Соціальні дослідження та 
тренінгові компанії» та ГО «Національний моніторинг» ми провели 
фокус-групи в м. Запоріжжя, м. Черкаси, м. Київ. Інформанти на цих 
фокус-групах, крім іншого, дали відповідь на питання «Хто, на вашу 
думку, може навести порядок і встановити справедливість у суспільстві?». 
Ось що відповіли інформанти в Черкасах: «Той, хто приймає закони»; 
«Щоб були чесні громадяни»; «Дотримання законів»; «Государство 
может, главное – чтобы все выполняли законы»; «Президент не може це 
зробити, має бути відповідальність місцевих громад»; «Народ України»; 
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«Контроль громади над суддівською системою»; «Заміна політичних еліт, 
чесність громадян»; «Від відповідальності кожного до відповідальності 
загальної»; «Президент і Верховна Рада, суворе дотримання законодав-
ства та суворий контроль»; «Нові люди при владі, посилити покарання»; 
«Перезавантаження всіх ешелонів влади»; «Недовіра до теперішньої 
влади»; «Судова гілка влади, а також необхідна судова реформа». Таким 
чином, ми бачимо перевагу плюралістичних цінностей («народ», «місцеві 
громади», «відповідальність кожного»), але також інформанти підкрес-
лили важливість впливу державних інституцій («держава», «Президент», 
«Верховна рада»). Відбувається симбіоз плюралізму з корпоративізмом, 
який розкриває вислів інформанта: «Від відповідальності кожного до 
відповідальності загальної».

Інформанти в Києві висловили таке: «Народ не может это сделать, так 
как у людей разные ценности, единственное – закон»; «Общественные 
организации»; «Соблюдение законов»; «Ми можемо всі разом»; 
«Об’єднання спільних інтересів»; «Ніхто, тому що життя несправедливе 
за своєю сутністю. Це суб’єктивне поняття, ніколи для всіх не буде спра-
ведливо»; «Каждый должен начинать с себя, стремиться своими усили-
ями»; «Если говорить отдельно, то нужен лидер, который будет всех 
устраивать, если говорить в целом, то нужно всё начинать с семьи»; «Ми 
самі повинні, адже ми – це і є суспільство»; «Порядок – поліція, справед-
ливість – суд»; «Кожен повинен починати із себе».

Знову ми бачимо симбіоз плюралістичних цінностей та корпора-
тивізму, який має більш жорсткі риси («закон», «лідер», «порядок», 
«поліція»). На нашу думку, плюралістичні цінності домінують («ми 
самі і є суспільство», «громадські організації», «у всіх різні цінності») 
але визнається важливість корпоративізму («порядок», «дотримання 
законів», «поліція», «суд»).

Інформанти в місті Запоріжжя висловили такі думки: 
«Справедливость должны установить Президент, люди и антикорруп-
ционные органы», «Если коррупция есть на всех уровнях то каждый 
должен начинать с себя», «Судьи должны нести ответственность за 
свои решения», «Антикоррупционные органы + общество + жесткие 
законы», «Поддержка со стороны международных организаций». І на 
цій фокус-групі ми бачимо, що вимальовується симбіоз цінностей із 
відчутним нахилом у бік корпоративізму.

Ще одним питанням гайду ми зробили таке: «В чому полягає, на 
Вашу думку, український національний інтерес?». Ось як на нього 
відповіли в Черкасах: «Свобода у всьому»; «Здоровая, сильная, бога-
тая нация»; «Україна понад усе, оскільки нарешті Україна об’єдна-
лась»; «Дух свободи, волі»; «Цілісність, свобода та рівноправність»; 
«Свобода и трудолюбие»; «Независимость, самостоятельность, 
свобода»; «Свобода, незалежність»; «Толерантность, уважение»; 
«Свобода, здоровая нация». Ми бачимо поняття, котрі на рівні розу-
міння інформантами українського національного інтересу, розкрива-
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ють плюралістичні цінності: особиста свобода, воля, толерантність та 
права людини.

Інформанти в Києві дали такі відповіді: «Это не только песни 
и вышиванки и перевёрнутая история, это поклонение той истории, 
которая была»; «Уважение всех национальностей, которые прожи-
вают на территории Украины. Если каждый человек будет видеть себя 
в этом государстве, а не государство будет видеть каждого человека 
как раба»; «Развитие себя, желание здесь жить, здесь рожать, здесь 
умирать»; «Любов до України, до людей»; «Це має бути ідея для 
розвитку держави»; «Пишатись тим, що ти українець і тут народився»; 
«Любов та повага до своєї держави»; «Мати бажання тут залишатись, 
мати відчуття спокою та захищеності у своїй країні, не мати бажання 
покинути країну».

Також ми бачимо, як артикулюються плюралістичні цінності, 
так і цінності корпоративізму, але, на нашу думку, плюралістичні є 
більш чіткими («власний розвиток», «толерантність до інших етно-
сів», «власний спокій та захищеність»). Цінності корпоративізму дещо 
розмиті та мають прояв як: «ідея розвитку держави» та «пишатись тим, 
що ти українець».

Інформанти в Запоріжжі висловились більш широко: «Это наци-
ональная идентичность (усиление интеграции), потому что мы очень 
разные (Восток и Запад Украины). Студенты с Западной Украины 
считают себя более продвинутыми и образованными, не воспринимают 
студентов с востока и юга как равных»; «Мы молодая страна и должны 
понять, чем мы отличаемся от других. Определить нашу самобыт-
ность»; «Национализм как основа государства. Но частично из-за этого 
произошел раскол в Украине, так как некоторые люди не считали себя 
украинцами, а хотели ближе к России. Пока украинцы не начнут себя 
осознавать как единое целое, будут угрозы»; «Чтобы были защищены 
граждане Украины так, как защищены граждане, независимо от этнич-
ной принадлежности»; «Виконання законів усіма громадянами України 
незалежно від того, чи Президент, чи простий громадянин»; «Освіта, 
туризм та міжрегіональний обмін»; «Щоб Україна була єдина»; «После 
распада СССР в Украине так и не было определено идею государствен-
ного строительства. Сейчас, скорее всего, это евроинтеграция. Подальше 
от России, ближе к Европе»; «Чтобы украинцы жили спокойно, и не 
нужно было уезжать в другие страны. Защищенность наших граждан. 
Объединение Левобережной и Правобережной Украины»; «Единство 
народа. Традиции украинского народа обязательно»; «Объединение 
украиноязычных и русскоязычных украинцев для общей цели»; «Любовь 
к Родине – это объединяет»; «Язык, культура, кулинария, песни, обмен 
между регионами (фестивали). Одна территория, одна страна, мы все – 
украинцы»; «Уход от влияния России».

Ми бачимо прагнення, яке висловлюють інформанти, подолати 
соціокультурну розірваність на засадах рівності у правах усіх грома-
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дян України, незалежно від мовно-етнічної та територіальної належ-
ності (плюралістичні цінності). Значною є цінність інтеграції на заса-
дах узгодження інтересів у форматі національної держави (цінності 
корпоративізму).

Таким чином, можемо зробити висновок, що українці уникають 
жорсткого плюралізму або корпоративізму. Навпаки, вони демонстру-
ють прагнення моделювати їх у м’який, можливо, навіть амбівалент-
ний формат. В основі взаємодії суспільства та держави повинен бути 
пріоритет особистих прав і свобод, який повинна захищати держава як 
арбітр, що узгоджує інтереси різних груп у суспільстві.

Для більш детального уточнення наших гіпотез ми провели в 
лютому 2020 року фокус-групи в Запоріжжі, Черкасах, Києві, Львові. 
Крім інших питань гайду, ми попросили інформантів визначити, 
наскільки їм подобаються або не подобаються такі фрази: «Заможні 
українці, успішна Україна»; «Справедливий закон для всіх»; «Захист 
прав і свобод громадян – це обов’язок держави»; «Україна – це країна 
вільних та щасливих людей»; «Україна майбутнього»; «Ми – сильні, 
розумні, успішні»; «Ми здатні навести порядок»; «Стратегія україн-
ської перемоги»; «Ми – це порядок»; «Українці понад усе»; «Українці 
допомагають один одному»; «Нам потрібна перемога»; «Українці – 
господарі у своїй державі»; «Разом до перемоги»; «Українці – госпо-
дарі у своїй державі».

Для нас було цікаво те, що ціннісні характеристики інформантів у 
різних регіонах виявились дуже схожими. Таким чином, ми отримали 
можливість систематизувати та впорядкувати їх оцінки як позитивні, 
негативні та контраверсійні.

Позитив Негатив Контраверсійні
«Заможні українці, 
успішна Україна» 
«Справедливий закон 
для всіх»  
«Захист прав і свобод 
громадян – це обов’язок 
держави»  
«Україна – це країна 
вільних та щасливих 
людей»  
«Україна майбутнього». 
«Ми – сильні, розумні, 
успішні»

«Ми здатні навести 
порядок» 
«Стратегія української 
перемоги» 
«Ми – це порядок» 
«Українці допомагають 
один одному»

«Нам потрібна пере-
мога» 
«Українці – господарі у 
своїй державі» 
«Українці понад усе» 
«Разом до перемоги».

Ми визначили: якщо інформанти розуміють слова «заможність», 
«успіх», «сила» в контексті здобутків усього суспільства, а не окре-
мих його представників, то це їм дуже подобаються. Слова «щастя» й 
«воля» знаходять в інформантів підтримку та позитивний відгук навіть 
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на рівні архетипу українця. Також ми спостерігаємо прагнення до 
соціальної справедливості. Відповідно, поняття «справедливість» та 
«закон» для всіх членів суспільства, незалежно від майнового та соці-
ального статусу, знаходять підтримку в інформантів усіх фокус-груп.

Чіткий негатив та асоціації з тоталітаризмом (комунізм, нацизм) 
викликали фрази, котрі вказують на потенційний примус («ми – це 
порядок»), що сильно дратувало інформантів. Ми можемо зробити 
висновок, що переважно українці не хочуть «радянщини» в новому 
форматі, попри деяку ностальгію щодо своєї молодості, яка в частини 
інформантів випала на часи СРСР. Ті інформанти, кому сподобався 
конструкт «порядок», розуміють його як можливість щось робити 
самому особисто або бути долученим до впорядкування у країні. 
Враховуючи емоційне забарвлення висловлювань інформантів, зазна-
чимо таке: якщо постає вибір між тоталітаризмом та безладом, то укра-
їнці тяжіють до анархії. З одного боку, це корелює з їх архетипом, а з 
іншого – з їх історичним досвідом. Ризики від тоталітаризму є занадто 
відчутними для їх історичної пам’яті.

Контраверсійні думки в інформантів викликали фрази щодо «пере-
моги». Вони розуміють це так, що якщо війна триває вже 6 років, 
то Україна на сьогодні де-факто не перемагає. Ті, кому подобається 
«перемога», акцентують увагу на припинені війни як наслідок пере-
моги. Але для значної кількості інформантів цінність миру виявилась 
значно вищою за цінність перемоги.

Зазначимо, що під час висловлювань інформантів дається взнаки їх 
необізнаність щодо таких понять, як «нація» та «етнос». Відбувається 
їх неадекватне та стереотипізоване розуміння й використання. Так, 
фрази щодо пріоритетності українців дуже часто розуміють як пере-
вагу етносу українців над іншими етносами. Національність інфор-
манти переважно розуміють як етнічну належність.

Висновки і пропозиції. Отже, якісна методика фокус-груп дозво-
ляє визначити соціально-політичні цінності українців та їх динаміку. 
Щодо цінностей плюралізму та корпоративізму, то ми визначили 
тренд щодо їх симбіозу. Модель таких цінностей базується на бажанні 
реалізації прагнення до особистої свободи, котра захищається держа-
вою. Українці не бажають поступатись своїми свободами на користь 
держави. Навіть потенційна можливість цього їх дратує та лякає. 
Водночас інформанти продемонстрували бажання не витрачати влас-
них ресурсів щодо захисту прав і свобод. На їх думку, цим повинна 
перейматись держава.

У наступних якісних дослідженнях щодо даної проблематики ми 
пропонуємо досліджувати більш конкретизовану та концептуалізо-
вану модель українського корпоративізму та плюралізму. Отримані 
результати можуть бути використані для розробки програм соціаль-
ного розвитку на локальному, регіональному та національному рівнях.
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Bezrukova O. А., Bondarenko O. V. Corporatism and pluralism in Ukraine 
through the prism of qualitative methodology

The article notes that corporatism and pluralism remain relevant models of 
interaction between society and state. This applies to both developed countries 
in Europe and America, and countries with limited access to socio-economic and 
political resources (modern Ukraine). Attention is focused on the fact that in the 
conditions of external aggression and partial loss of state sovereignty, Ukrainian 
society faces the challenge of creating an effective model of coordination of both 
state and public interests. It is indicated that the solution of this problem will 
allow to overcome the socio-cultural fragmentation of the Ukrainian nation and 
implement the model of quality and socially responsible interaction between 
state and civil society. It is emphasized that the theory of pluralism and the 
practice of corporatism are effective tools of developed societies that help them 
to seek and implement national consensus as response to the current challenges 
of the global world. 

It is noted that a series of focus groups in different regions of Ukraine was 
conducted to study and explain the current model of pluralism and / or corporatism. 
The results of a qualitative study of values of pluralism and corporatism are 
analyzed. Projecting questions were used, which defined corporatism as the priority 
of group values over individual, strong state, strict order, strict control over the 
individual. Also, we have defined pluralism as personal freedom, realization of 
one’s own goal, self-organization, personal dimension of a prosperous and happy 
life, protection of human rights and freedoms. The analysis, according to focus 
groups conducted in 2019–2020, allowed us to say that Ukrainians produce a 
value symbiosis of pluralism and corporatism. Thus, values of personal rights and 
freedoms of Ukrainians remain relevant. The value of state is determined by an 
arbitrator, who reconciles the interests of different groups and ensures social justice. 
On the contrary, there is a desire to entrust this functionality exclusively to state 
institutions. Thus, the desire of Ukrainians to “travel without a ticket” in the form of 
unwillingness to spend their own resources, both on civil control over state and on 
defending such desirable rights and freedoms, remains relevant.

Key words: pluralism, corporatism, values, focus group, state, coordination of 
interests.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОРТРЕТ ФЕРМЕРА  
В КОНТЕКСТІ АГРАРНИХ РЕФОРМ  

(ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

У статті зазначено, що соціальний статус характеризується не тільки 
формальними економічними ознаками, але й соціокультурними. Фермери 
мають специфічну ментальність, яка детермінована всім комплексом їх 
соціального становища: вони – селяни, власники землі, члени своєї сільської 
громади, мешканці конкретного регіону України, сучасники певної історичної 
епохи тощо. Фермери, як й інші соціальні групи, мають свою специфічну пове-
дінкову стратегію в суспільстві, займають певну позицію в тому чи іншому 
питанні, пов’язаному з аграрною проблематикою. Аграрні реформи, які зараз 
здійснюються в Україні, зачіпають й інтереси фермерів. Політичну та управ-
лінську цікавість викликають реакції фермерів на реформи. Ці реакції мають 
багатогранний характер. У поданій роботі обговорюються деякі аспекти 
соціокультурного характеру, які притаманні сучасному українському фермеру 
південного сходу України.

Виділення соціальних груп селян у поданій роботі здійснювалось за зміша-
ними критеріями залежно від характеру праці й типу власності: а) праців-
ники ручної роботи; б) працівники при машинах і механізмах (не фермери); в) 
фермери як власники або орендатори землі, яку вони самі обробляють.

Соціокультурні характеристики фермерів порівнюються з аналогічними 
характеристиками робітників, що зайняті ручною працею, та механізаторів.

На ґрунті соціологічних досліджень емпірично доведено, що фермери 
є авангардною соціальною групою серед працівників продуктивної праці 
на селі. Вони активніше підтримують реформи децентралізації, є актив-
ними членами громад, дотримуються принців соціальної відповідальності у 
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громаді, мають вищу, порівняно з іншими працівниками продуктивної праці, 
освіту, мають більш високий рівень інформаційної культури. Фермери – це 
переважно люди з високою соціальною суб’єктністю, віддані сільській праці 
та сільському способу життя, не бажають виїжджати із села, що робить їх 
опорою стабільності та майбутнього села. Всі зазначені висновки мають не 
абсолютний характер, а значення з більшою вірогідністю порівняно з даними, 
притаманними іншим соціальним групам продуктивної праці на землі.

Ключові слова: фермер, Україна, Запорізька область, соціологічне дослі-
дження, децентралізація, об’єднані територіальні громади, ментальність, 
соціокультурний портрет.

Постановка проблеми. В соціально-галузевій структурі суспіль-
ства можна виділити селян як велику соціальну групу людей, зайня-
тих сільськогосподарською працею. Селяни неоднорідні за класовою 
ознакою. Зазвичай селянами називають людей, зайнятих продуктив-
ною працею в сільському господарстві. Людей, зайнятих непродук-
тивною працею – управлінців, службовців, людей розумової праці – 
прийнято називати сільською інтелігенцією. Вчителі, лікарі, служ-
бовці, котрі працюють у сільській місцевості, навіть якщо вони 
мають невелику ділянку землі, корову, іншу дрібну худобу і птицю, 
себе селянами не вважають.

Ця стаття присвячена фермерам як соціально-професійній групі. 
Словникове визначення фермера таке: «Фермер – селянин-підприє-
мець, який володіє землею або орендує її й займається на ній сільським 
господарством» [1].

Соціальний статус характеризується не тільки формальними еконо-
мічними ознаками, але й соціокультурними. Фермери мають специ-
фічну ментальність, яка детермінована всім комплексом їх соціаль-
ного становища: вони – селяни, власники землі, члени своєї сільської 
громади, мешканці конкретного регіону України, сучасники певної 
історичної епохи тощо. Фермери, як й інші соціальні групи, мають 
свою специфічну поведінкову стратегією в суспільстві, займають певну 
позицію в тому чи іншому питанні, пов’язаному з аграрною проблема-
тикою. Аграрні реформи, які зараз здійснюються в Україні, зачіпають 
й інтереси фермерів. Політичну й управлінську цікавість викликають 
реакції фермерів на реформи. Ці реакції мають багатогранний харак-
тер. У поданій роботі осмислюються деякі аспекти соціокультурного 
характеру, які притаманні сучасному українському фермеру півден-
ного сходу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика статті 
належить до аграрної соціології або соціології села. Цією проблемою 
в Україні займається порівняно невелика група дослідників, зокрема: 
О. Максим’юк, І. Прокопа, В. Чігрін, А. Шатохін, Л.Шепотько, та інші. 
Окремі наукові статті із соціології села на підставі досліджень опублі-
кували А. Ашурбеков, Л. Зеленкевич, С. Катаєв, Ф. Хрустальов тощо. 
Саме із проблем фермерів проводив дослідження А. Шатохін [2].
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Мета статті. Головною метою цієї роботи є на основі соціологіч-
ного дослідження виявити характеристики соціокультурного портрету 
фермера порівняно з іншими соціальними групами працівників 
продуктивної праці в агарній сфері.

Виклад основного матеріалу. Виділення соціальних груп селян у 
поданій роботі здійснювалося за змішаними критеріями залежно від 
характеру праці й типу власності: працівники ручної праці, праців-
ники при машинах і механізмах (нефермери) й фермери як власники 
або орендатори землі, яку вони самі обробляють.

Є певна частина дрібних власників землі, які не за статусом, а 
фактично ведуть фермерську діяльність. Це управлінські працівники 
об’єднаних територіальних громад, багато з яких мають від 10 до 2–4 га 
землі. Цю землю вони самі не обробляють, оскільки зайняті іншим 
видом діяльності. Також навряд чи до числа фермерів можна відне-
сти дрібних власників ферм та інших с/г виробництв, які самі безпосе-
редньо не зайняті продуктивною працею й можуть проживати в місті. 
Хоча самі вони можуть називати себе фермерами. Так, один з авторів 
цієї роботи регулярно купує молоко в сусідки, яка володіє невеликою 
фермою з декількома коровами й постачає молоко й молокопродукти 
двом міським дев’ятиповерхівкам. Молоко в неї за ціною у два рази 
нижче, ніж у магазині. Вона вважає себе фермером.

Крім формальних ознак належності до фермерів, є ознаки суб’єк-
тивного характеру. Частина фактичних фермерів відмовляються 
вважати себе такими через специфіку податкової політики в аграрній 
сфері. Це, так би мовити, тіньові фермери. Згідно з офіційними даними 
в Україні зареєстровано 47 тисяч суб’єктів за організаційно-правовою 
формою «фермерське господарство» [3]. Насправді їх більше.

Основна частина фермерів, працівники ручної праці і механізатори – 
це група працівників продуктивної праці. В соціальній структурі села 
є працівники непродуктивної праці: управлінські працівники і служ-
бовці, працівники соціальної сфери, сільська інтелігенція, аграрні 
підприємці. Фермери самі працюють на своїй землі й землі, взятої в 
оренду, утримують худобу для виробництва товарної продукції. Іноді 
наймають працівників постійно й посезонно. Фермери зайняті як 
ручною працею, так і працею при машинах і механізмах. Вони є дріб-
ними підприємцями, які виробляють порівняно невеликі партії това-
рів на ринок. Ми уникаємо називати аграрних підприємців буржуа-
зією (дрібною, середньою, великою), оскільки цей термін історично 
придбав негативну конотацію.

Великі власники землі – аграрні підприємці – самі землю не 
обробляють, використовують найману працю й виробляють великі 
партії товару на ринок. Вони рідко проживають постійно в сільській 
місцевості, а за ментальністю і способом життя різко відрізняються 
від селян. Це порівняно невелика за чисельністю, але дуже впли-
вова в аграрній сфері соціальна група. Великі власники землі мають 
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не тільки економічні, але й політичні інтереси, займаючи в політич-
ній системі самостійну нішу, мають своїх лобістів у законодавчій і 
виконавчій владі в центрі та на місцях. Ми не схильні однозначно 
негативно оцінювати економічні й політичні інтереси й діяльність 
великих власників землі, як це іноді робиться представниками 
деяких ідеологічних течій. Аграрні підприємці – важливий і необ-
хідний компонент соціальної й економічної структури суспільства. 
Вони забезпечують інтенсивне ведення сільськогосподарського 
виробництва, є ініціаторами нововведень, упроваджують методи 
індустріального виробництва в аграрній сфері, є великими робото-
давцями, вносять свій вклад у соціальну сферу. Звичайно, аграрні 
підприємці, як власне і всі інші підприємці, експлуатують найма-
них працівників, але тією мірою, якою це дозволяє робити держава 
і громадянське суспільство. У слабкій державі й за нерозвиненої 
структури громадянського суспільства, наявності значної частки 
серед найманих працівників людей із низьким рівнем соціальної 
суб’єктності аграрні підприємці не особливо обмежені у прагненні 
задовольняти свої економічні інтереси за кошт інших людей. Але 
й за таких умов багато сучасних аграрних підприємців розуміють 
необхідність соціальної відповідальності й під впливом загальної, 
міжнародної підприємницької етики вдаються до самообмеження в 
питаннях відносин із найманими працівниками та іншими стейт-
холдерами, людьми, котрі входять у сферу їх діяльності та впливу.

Об’єктом цієї роботи є фермери. Великі аграрні підприємці не 
входили у групу респондентів. У цій роботі використані результати 
вторинного аналізу даних емпіричного дослідження проведеного  
Л. Зеленкевіч. Опитування жителів сіл Запорізької області було здійс-
нене у 2019 р. Опитано 778 членів об’єднаних громад.

Фермери в цій вибірці – всі чоловіки. Є, звичайно, й жінки-фер-
мери, але їх небагато, тому вони не потрапили до вибірки.

У літературі зазначається, що «успішний фермер повинен володіти 
кількома спеціальностями: він повинен знати основи ветеринарії, щоб 
негайно надати тварині першу допомогу, повинен добре розбиратись у 
сільськогосподарській техніці, знати економіку й бути організатором» 
[1]. Це пояснює той факт, що серед працівників продуктивної праці у 
фермерів найвищий рівень освіти. Серед фермерів 50% осіб із вищою 
освітою, а ще 25% – із середньою технічною. А серед працівників 
ручної праці – більшість із середньою освітою, а серед механізаторів 
більшість із середньою технічною освітою.

Порівняно молодих людей (до 44 років) серед фермерів 25%, що 
менше, ніж в інших професійних групах продуктивної праці. Так, 
серед працівників ручної праці – 27%, механізаторів – 46%.

Найбільше серед фермерів людей середнього і старшого віку  
(45–59 років) – 62,5%. Таких багато (близько 50%) і серед інших 
працівників продуктивної праці.
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Людей понад 60 років серед фермерів мало (12,5%). Серед праців-
ників ручної праці таких більше (17%), а серед механізаторів менше 
(7%). Молодь прагне вибирати менш важкі види праці. Серед службов-
ців та інших працівників нефізичної праці молоді 65%.

Серед працівників продуктивної праці у фермерів найвищий рівень 
матеріального добробуту. Так, пункт, який свідчить про середній для 
села рівень матеріального достатку, («Вистачає грошей на нормальне 
харчування й на невеликі покупки») відзначило 67% фермерів, тоді як 
серед працівників ручної праці таких 58%, а серед механізаторів 25%. 
Водночас пункт, який свідчить про порівняно високий рівень дохо-
дів для села, («Вистачає грошей на їжу, одяг й на порівняно великі 
покупки») серед механізаторів ніхто не зазначив, а серед фермерів таких 
13%. Пункт, який свідчить про низький рівень матеріальної забезпече-
ності («Мені бракує грошей навіть на необхідні речі для сім’ї»), відзна-
чило 20% фермерів. Тобто кожен п’ятий фермер фактично бідує, ледве 
зводить кінці з кінцями. Правда, серед інших категорій працівників 
продуктивної праці порівняна частка людей із низькими доходами у 
два рази більше, ніж серед фермерів. Загалом, на селі більше третини 
людей бідує, більше половини має мінімально необхідний рівень 
добробуту («Вистачає грошей на нормальне харчування й на невеликі 
покупки»). З великим рівнем доходу близько 9%. На цьому тлі заро-
бітки близько 20 тис. грн. у керівництва ОТГ виглядають значними. 
Є серед фермерів заможні за сільськими мірками люди. Вони займа-
ються благодійністю, спонсорують місцеві спортивні команди, подоро-
жують закордоном, фінансують виборчі компанії своїх лобістів тощо. 
Ця частина фермерів належить до місцевої еліти.

Постмодерністської рисою сучасного фермера є його залученість 
до глобальної мережі «Інтернет». Серед опитаних фермерів 80% корис-
туються інтернетом, що значно вище використання інтернету іншими 
працівниками продуктивної праці. Так, серед опитаних працівників 
ручної праці 41,2% користувачів інтернету, а серед механізаторів таких 
55,6%. Загалом можемо відзначити досить високий рівень інформати-
зації українського села. Тільки літні селяни, яких на селі досить висо-
кий відсоток, порівняно рідко користуються інтернетом. Молодь і люди 
середнього віку інтернет-ресурсами користуються набагато частіше. 
Причому більшість із них використовують інтернет через комп’ютер, а 
не через телефон. Селяни у віці від 30 до 44 років однаковою мірою (по 
90%) користуються комп’ютером та інтернетом, а молодь до 29 років 
інтернетом користується трохи частіше, ніж комп’ютером, відповідно: 
96,7% і 93,5%. Тобто частіше інтернетом користуються через телефон.

Розглянемо соціальні якості фермерів. У них, порівняно з іншими 
селянами, найвищий ступінь ідентифікації із громадою свого села. 
Вони більше за всіх інтегровані в сільську громаду. В цьому плані 
щодо фермерів несправедливим буде твердження, що вони мають 
хутірський егоїзм і керуються поширеним в Україні принципом: «моя 
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хата скраю». Так, якщо серед фермерів на питання: «Чи відчува-
єте Ви себе членом громади свого села?» ствердно відповіло майже 
70% респондентів, тоді як серед механізаторів таких виявилося 29%, 
серед працівників розумової праці – 38%. І тільки серед селян, зайня-
тих ручною працею, де найбільше жінок похилого віку, ідентифікацію 
зі своїм селом відчувають 62%. Але, на наш погляд, має різну якість 
ідентифікація в літніх селянок із низьким рівнем освіти та зайнятих 
простою ручною працею й ідентифікація зі своєю сільською громадою 
енергійних освічених фермерів. Фермери мають високий рівень соці-
альної суб’єктності, тому активно цікавляться життям громади й бажа-
ють впливати на колективні рішення. Тоді як селянки похилого віку 
пасивні, володіють низьким рівнем соціальної суб’єктності й доволі 
інертно сприймають зміни, котрі відбуваються на селі.

Якщо перший тип ідентифікації відображає традиційну общинну 
свідомість і є рисою традиційного суспільства, то другий тип іденти-
фікації характерний для селян модерного суспільства. Це прояв того, 
що називав Е. Дюркгейм органічною солідарністю. Нагадаємо, що в 
Е. Дюркгейма органічна солідарність відрізняється такими рисами, як 
вільний, свідомий прояв солідарності [4].

Краще, ніж інші соціальні групи селян, фермери сприйняли реформу 
децентралізації. Нові адміністративно-територіальні утворення – 
об’єднані територіальні громади, які об’єднали в собі кілька прилеглих 
сіл в одну порівняно велику спільність, далеко не всіма жителями села 
були прийняті позитивно. Загалом уважають себе членами громади 
ОТГ всього чверть опитаних жителів сіл. Найбільш негативно сприй-
няли інновацію люди традиційного складу ментальності – працівники 
ручної праці, тобто найбільш консервативна частина селян із низь-
кою суб’єктністю, низьким рівнем освіти й матеріального достатку. 
Серед цієї категорії лише 14% погоджуються вважати себе членами 
нової громади. Фермери більше, ніж інші соціальні групи селян, 
позитивно сприйняли нову громаду і стали вважати себе її членами. 
Серед них 37,5% позитивно відповіли на питання «Чи відчуваєте Ви 
себе членом громади свого ОТГ?» І хоча ОТГ ще не повною мірою 
проявили свої можливості, фермери більше, ніж інші соціальні групи 
селян, готові видати аванс оптимізму щодо нових об’єднаних громад. 
Підтвердженням цьому слугують відповіді на пряме запитання: «Яке у 
Вас загалом склалось ставлення до утворення ОТГ?». Найбільше пози-
тивних відповідей у фермерів – 25%. У традиціоналістській частині 
селян (працівників ручної праці) лише 3% позитивних відповідей.  
У середньому за вибіркою позитивно поставились до ОТГ – 7% респон-
дентів. На цьому тлі позиція фермерів виглядає демонстративною й 
незалежною від загальних настроїв. У фермерів своя позиція й вони 
здатні протистояти загальним песимістичним настроям щодо реформ.

Це, на наш погляд, відображає свідомість і відповідальність 
перед майбутнім із боку фермерів. Позитивні емоції щодо майбут-
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нього, оптимізм найбільше, порівняно з іншими соціальними групами 
селян, проявляють фермери. На якоюсь мірою провокаційне твер-
дження, на яке дослідники запропонували відреагувати респонден-
там: «Поступово життя на селі налагоджується», серед працівни-
ків ручної праці позитивно відзначили 2,5%, серед механізаторів і 
того менше, а серед фермерів погодились із цим твердженням 11%. 
Це, звичайно, мало, але значно більше, ніж серед інших працівників 
продуктивної праці.

Це ще одне підтвердження того, що фермери значно відрізняються 
за ментальністю від інших працівників продуктивної праці.

Показовими є відповіді на запитання: «Яких більше змін позитив-
них або негативних сталось у Вашому селі після утворення ОТГ?» 
Відповіді на це запитання різних груп виробничих працівників розпо-
ділились так:

Таблиця 1
Відповіді на питання: «Яких більше змін позитивних  

або негативних сталося у Вашому селі після утворення ОТГ?»  
у різних соціальних груп сільських жителів  

(в % до числа респондентів даної групи)

Яких 
більше 

змін пози-
тивних або 
негативних 
сталося у 
Вашому 

селі після 
утворення 

ОТГ?

Працівники 
ручної праці Механізатори Фермери

Ніяких істотних 
змін не сталось 31,9% 28,6% 18,8%

Більше позитивних 15,9% 17,9% 25,0%

Більше негативних 14,5% 14,3% 18,8%

Важко сказати 37,7% 39,3% 37,5%

Реакція селян на ОТГ дещо парадоксальна, амбівалентна. Серед 
фермерів більше, ніж в інших групах продуктивних працівників, тих, 
хто бачить більше як позитивних (25%), так і негативних (18,8%) змін. 
А ось тих, хто не помічає змін, серед фермерів помітно менше, ніж в 
інших групах працівників (18,8%), тоді як у працівників ручної праці 
таких 32%, а серед механізаторів – 29%. Серед фермерів різниця в 
позитивну сторону оцінки реформ помітно більше, ніж в інших груп 
працівників. У фермерів ця різниця становить 6 процентних пунктів, у 
механізаторів – 4 пункти, а у працівників ручної праці співвідношення 
позитивних і негативних відповідей становить півтора процентних 
пункти. Давно помічено, що ті, хто позитивно ставиться до реформ, 
частіше бачать у них позитивні сторони. Те, що багато селян не бачать 
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змін у результаті реформ, відображає негативне ставлення цієї частини 
селян до цих реформ. Тут має значення також активне ставлення до 
реформ, яке властиве людям із високим рівнем соціальної суб’єктно-
сті. Саме наявність високого рівня соціальної суб’єктності, яке прита-
манне фермерам, пояснює той факт, що противників і прихильників 
реформ серед цієї категорії селян вище, ніж серед інших груп селян 
зі зниженим рівнем соціальної суб’єктності. Байдуже, пасивне став-
лення до реформ у частині селян є наслідком глибоко закладеного в 
консервативній свідомості патерналізму, відчуття себе об’єктом із 
боку держави, керівництва громади, жертви зовнішніх обставин. 
Локус контролю у традиціоналістської частини селян тягне в екстер-
нальну сторону. У фермерів, через свої особливості їх господарського 
становища як власника і працівника, який сподівається, перш за все, на 
себе, локус контролю чітко інтернальний.

Яскравим свідченням того, що традиціоналістська частина селян 
із низьким рівнем соціальної суб’єктності відчувають себе жертвою 
зовнішніх сил, є низький ступінь довіри цієї частини селян до керів-
ництва громади. На відповідне запитання про довіру до керівництва 
громади лише 13% працівників ручної праці і 28,6% механізаторів дали 
позитивну відповідь. Водночас серед фермерів половина респондентів 
довіряє своєму керівництву. Варто зазначити, що тут, як і у всіх інших 
випадках, має значення різниця в імовірності того чи іншого судження. 
Всі твердження мають імовірнісний характер. Значить, і серед ферме-
рів досить багато людей із ментальністю, близькою до ментальності 
інших категорій працівників. Але якщо говорити про фермерів загалом 
як про соціальну групу, імовірнісні твердження мають доказову силу.

Дуже важливим показником інтегрованості в певний соціум є неба-
жання покидати його. Територіальна мобільність: бажання переїхати в 
іншу місцевість або залишитись у своїй місцевості, відображає ступінь 
невдоволення своїм нинішнім становищем і прагненням шляхом зміни 
місця проживання змінити своє життя. Якщо людина хоче виїхати із 
села, вона хоче змінити багато чого у своєму житті, перш за все, змінити 
спосіб життя, соціальне оточення, змінити основи свого життєустрою. 
Найбільш стабільною соціальною групою з погляду територіаль-
ної мобільності є фермери. На питання «Ви хотіли б поїхати зі свого 
села?» майже всі (93%) фермерів обрали варіант «ні». За цим показ-
ником фермери випереджають усі соціальні групи села. Навіть серед 
самої традиціоналістської частини селян – працівників ручної праці – 
не хочуть виїжджати 74,6%, серед механізаторів – 64,3%. Найбільш 
мобільною групою є сільська інтелігенція, серед якої більше половини 
бажає виїхати із села. Бажання жити і працювати у своєму селі забез-
печує стабільність села на перспективу. Це пояснює позитивне став-
лення до реформ значної частини фермерів: вони сподіваються, що за 
допомогою реформ можна буде змінити життя на краще. Одна частина 
фермерів менше всіх інших груп конфліктні, вони готові прийняти 
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те керівництво громади, яке є. Інша частина також більше, ніж інші 
групи, проявляє активність у прагненні поліпшити склад керівництва. 
Тільки байдужих майже немає серед фермерів.

Уже зазначалось, що найбільш традиціоналістською частиною 
селян є працівники ручної праці, як правило, люди старшого та похи-
лого віку, з великою часткою жінок з освітою нижче, ніж у середньому 
за вибіркою. Із твердженням, що «потрібно підтримувати традиційні 
порядки, які давно склались» згодні 41,2% із цієї групи селян. Серед 
фермерів цей пункт обрало помітно менше респондентів – 31,3%. Але 
й тип традиціоналізму в цих групах селян різний. Якщо люди з низь-
кою суб’єктність пасивно бажають, щоб було все, як раніше, шкоду-
ють про розпуск колгоспів, то фермери вважають, що треба зміцню-
вати традиції на основі ринкових реформ, а не повернення колгоспів. 
(Із твердженням «Шкода, що розпустили колгоспи» погоджуються 
серед фермерів у два рази менше, ніж серед працівників ручної праці: 
відповідно 25,0% і 48,5%). Нігілістично налаштовані механізатори: 
вони не бажають ні традицій (22% згодних), ні колгоспів (18,5% згод-
них). Це працівники, зайняті на машинах і механізмах, за ментальні-
стю найближчі до робітників.

Всупереч очікуванням, фермери частіше, ніж селяни із тради-
ціоналістською ментальністю, дотримуються общинних принци-
пів. Гіпотетично можна було вважати, що традиціоналізм охоплює 
общинні якості, і фермери, які багато в чому належать до типу сучасної 
людини, будуть схильні до індивідуалізму. Але емпіричні дані пере-
конливою свідчать, що це помилкове судження. Вислів «Я підтри-
мую принцип відносин у громаді: один за всіх, а всі за одного», що є 
емпіричнім індикатором общинної свідомості, серед фермерів підтри-
мують у два рази частіше респондентів, ніж серед робітників ручної 
праці (відповідно 37,5% та 17,6%). Щодо традиціоналістської частини 
селян, то, на наш погляд, тут позначаються особливості української 
традиційної ментальності, для якої притаманні індивідуалізм і відсто-
роненість («обособленность») [5], [6]. Щодо  фермерів, то ми вважа-
ємо, що підтримка ними принципу «один за всіх, а всі за одного» відо-
бражає скоріше не традиційні общинні погляди, а відповідальність 
за спільноту громади й очікування від громади відповідальності за 
кожного її члена, тобто колективна відповідальність повинна поєдну-
ватись з індивідуальною відповідальністю. Це риса людей із високою 
соціальною суб’єктністю, зі свідомою, активною позицією у відстою-
ванні інтересів громади.

Висновки і пропозиції. Отже, на ґрунті соціологічних досліджень 
емпірично доведено, що фермери є авангардною соціальною групою 
серед працівників продуктивної праці. Вони активніше підтримують 
реформи децентралізації, є активними членами громад, дотримуються 
принців соціальної відповідальності у громаді, мають вищу, порів-
няно з іншими працівниками продуктивної праці, освіту, мають більш 
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високий рівень інформаційної культури. Фермери – це переважно 
люди з високою соціальною суб’єктністю, віддані сільській праці та 
сільському способу життя, не бажають виїжджати із села, що робить 
їх опорою стабільності та майбутнього села. Всі зазначені висновки 
мають не абсолютний характер, а мають значення з більшою вірогід-
ністю, порівняно з даними, притаманними іншим соціальним групам 
продуктивної праці на землі.
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Zelenkevych L. P., Zoska Ya. V., Kataiev S. L. Sociocultural portrait of 
farmer is in context of agrarian reforms (from data of sociological researches)

In the article marked, that social status is characterized not only formal 
economic signs but also sociocultural. Farmers have specific mentality, what 
determined by all complex them social position: they are peasants, proprietors 
of earth, members of the rural community, habitants of certain region of Ukraine, 
contemporaries of certain historical epoch and others like that. Farmers, as 
well as other task forces, have their own specific behavioral strategy in society, 
occupy certain position in the that or other question related to the agrarian 
range of problems. Agrarian reforms that now come true in Ukraine are touched 
by interests of farmers. Political and administrative interest is caused by the 
reactions of farmers to reforms. These reactions have many-sided character. In 
this work affected some aspects of sociocultural character, what inherent to the 
modern Ukrainian farmer of southeast of Ukraine.

The selection of social groups of peasants in the given work was carried out 
according to mixed criteria depending on the nature of work and type of ownership: 
a) manual workers; b) workers in machines and mechanisms (not farmers);  
c) farmers as owners or tenants of the land they cultivate themselves.

Sociocultural descriptions of farmers are compared to analogical descriptions 
of manual workers and machine operators.

It is empiric well-proven on soil of sociological researches, that farmers are 
vanguard task force among the workers of productive labour on a village. They 
support reforms of decentralization more active, are the active members of 
communities, restrain temper princes of social responsibility in society, have higher, 
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comparatively with other workers of productive labour, education, have a higher 
level of informative culture. Farmers – it mainly the people with a high social 
subject, devoted to rural labour and rural way of life, does not wish to drive out 
from a village that does them support of stability and future village. All marked 
conclusions have absolute not character, but matter with greater authenticity in 
comparing to data inherent to other task forces of productive labour on earth.

Key words: farmer, Ukraine, Zaporizhzhya area, sociological research, 
decentralization, incorporated territorial communities, mentality, sociocultural 
portrait.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ  
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

У статті розкрито поняття соціальних проблем як феномену, який є харак-
терним для умов розвитку будь-якого суспільства. Загострення соціально-еко-
номічної кризи, зниження макроекономічних показників, поляризація доходів, 
соціальна диференціація неминуче ведуть до поглиблення наявних соціальних 
проблем в Україні та появи нових. Тому метою статті є вивчення теоретич-
них основ соціальних проблем у соціології. Для досягнення цієї мети було викори-
стано системний аналіз (для опису феномену соціальних проблем) та системний 
аналіз (для окреслення характерологічних особливостей соціальних проблем).

Зазначено, що в соціології соціальних проблем є різні підходи до соціаль-
них проблем, сутність яких відрізняється залежно від належності автора 
до об’єктивістського або суб’єктивістського крила. Проаналізовано об’єк-
тивний складник соціальної проблеми як об’єктивної умови, що має набір 
зовнішніх ознак, які можна зафіксувати та кількісно описати, та суб’єктів 
соціальної проблеми, котрі визначають ту чи іншу ситуацію як проблемну. 
Визначено п’ять етапів розвитку соціальної проблеми та надано їх характе-
ристику, зокрема етапи виникнення соціальної проблеми, легітимізації соці-
альної проблеми, мобілізації дій, формування офіційного плану дій та реаліза-
ція офіційного плану дій.

У статті підкреслено, що в сучасній соціології вважається загально-
прийнятною теорія про вирішення соціальних проблем, яка пов’язана із втру-
чанням, або інтервенцією, в соціальне життя, результатом якої є зникнення 
проблеми з контексту соціального життя. Суб’єктом утручання є держава 
в особі таких соціальних інститутів як соціальна політика. Вирішення соці-
альних проблем – легітимна державна діяльність. На мікрорівні соціального 
життя соціально зумовленими проблемами окремих індивідів або невеликих 
груп займається соціальна робота як унікальний вид професійної діяльності зі 
створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості. 
Вирішенням соціальних проблем займаються спеціально підготовлені профе-
сіонали – соціальні політики та соціальні працівники.

Ключові слова: соціальна проблема, об’єктивна складник соціальної 
проблеми, суб’єкти соціальної проблеми, етапи соціальних проблем, інтервенція.

Постановка проблеми. Соціальні проблеми є складним та бага-
томірним явищем, яке виникає в умовах розвитку будь-якого суспіль-
ства. Особливо гострим це питання є для українського суспільства, яке 
в умовах військового конфлікту на Сході України, соціально-економіч-
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ної напруженості, пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 зіштов-
хується з багатьма соціальними проблемами.

Категорія «соціальна проблема» широко використовується в соці-
ально-гуманітарних науках, зокрема в соціології, у висловлюваннях 
державних, політичних та громадських діячів, на сторінках газет, на 
телебаченні й навіть у повсякденній мові. Тому актуальним є науко-
во-теоретичний аналіз соціальних проблем, опис їх характерологічних 
особливостей та можливостей мінімізації їх наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями соціальних 
проблем займались видатні зарубіжні вчені Е. Рубінгтон, Дж. Бест,  
У. Томас, Ф. Знанецький, Р. Мертон, Р. Нісбет, М. Спектор, Дж. Кітсьюз, 
Г. Блумер, А. Турен та інші. Зокрема, У. Томас та Ф. Знанецький заклали 
основу підходу соціальної дезорганізації, визначаючи її як зменшення 
впливу наявних соціальних правил поведінки на індивідуальних 
членів групи. Засновниками функціонального підходу до соціальних 
проблем є Р. Мертон та Р. Нісбет, які під соціальною проблемою розу-
міли модель поведінки, яка, за оцінками значної частини суспільства, 
заперечує загальновизнані або схвалювані норми.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є вивчення теоретичних 
основ соціальних проблем у соціології.

Виклад основного матеріалу. В сучасній соціологічній науці 
вивченням соціальних проблем займається окрема галузь знань – соці-
ологія соціальних проблем, яка не лише дає принципи визначення 
соціальної проблеми, але і вказує на методологію її дослідження. 
Найпопулярнішою дефініцією соціальної проблеми, на яку зазви-
чай посилаються різні автори, є визначення, дане Е. Рубінгтоном і  
М. Вайнбергом, які визначають соціальну проблему як ситуацію, несу-
місну із цінностями значної кількості індивідів, і стверджують, що 
необхідно діяти з метою зміни цієї ситуації [1, с. 4].

У соціології соціальних проблем є різні підходи до соціальних 
проблем, сутність яких відрізняється залежно від належності автора 
до об’єктивістського або суб’єктивістського крила. Якщо об’єктивісти 
концентрувались на дослідженні об’єктивних умов виникнення соці-
альних проблем, на те, що створює соціальну проблему, то суб’єкти-
вісти зосереджували увагу на процесі соцієтального визначення соці-
альної проблеми, на те, хто і як визначав певні соціальні умови як 
проблему для себе. Є і третій – інтегративний або мультипарадигмаль-
ний підхід, який намагається об’єднати переваги обох підходів, засто-
совуючи їх в одному дослідженні [2, с. 199].

Об’єктивний складник соціальної проблеми – це реальна ситуа-
ція або об’єктивна умова, котра має набір зовнішніх ознак, які можна 
зафіксувати та кількісно описати. Соціальні проблеми об’єктивні в тому 
сенсі, що їх наслідки завжди реальні, дієві незалежно від того, чи усві-
домлюють це члени суспільства [3, с. 104]. Американський соціолог  
Дж. Бест зазначає: «Незважаючи на те, що з позицій здорового глузду 
соціальна проблема вважається об’єктивно існуючою соціальною 
умовою – вадою в соціальному устрої, – виявляється неможливим визна-
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чити цей термін, не звертаючись до суб’єктивних оцінок» [4, с. 981]. Під 
цим кутом зору можемо говорити про так званих суб’єктів соціальної 
проблеми, які визначають ту чи іншу ситуацію як проблемну. В цьому 
контексті виділяють дві групи суб’єктів соціальної проблеми – причет-
них до проблеми й залучених у проблему. До причетних до проблеми 
належать усі ті люди, стан або діяльність яких визначається існуванням 
соціальної проблеми, для яких вона має специфічне значення. Щодо 
залучених у проблему, то це ті групи індивідів, «які стверджують, що 
певна об’єктивна умова є, визначають її як соціальну проблему та вису-
вають вимоги, щоб змінити ситуацію» [5, с. 160].

Важливим елементом аналізу соціальних проблем є етапи їх 
розвитку. На думку американського соціолога Г. Блумера, соціальна 
проблема проходить такі етапи: виникнення соціальної проблеми; легі-
тимізація соціальної проблеми; мобілізація дій; формування офіцій-
ного плану дій; реалізація офіційного плану дій (див. табл. 1).

Таким чином, Г. Блумер описав п’ять стадій розвитку соціаль-
них проблем, які показують необхідність розвитку нових перспек-
тив і підходів у соціологічному дослідженні соціальних проблем. 
Розміщення соціальних проблем у контексті процесу колективного 
визначення є абсолютно необхідним.

У сучасній соціології вважається загальноприйнятим, що вирішення 
соціальних проблем пов’язано із втручанням, або інтервенцією, в соці-
альне життя, результатом якої є зникнення проблеми з контексту соціаль-
ного життя. В основі здійснення втручання лежить детально розробле-
ний французьким соціологом А. Туреном метод соціологічної інтервенції, 
який, на відміну від традиційної для соціолога позиції «спостерігача», 
переводить його в позицію «діяча». Цей метод полягає в концентрації уваги 
на суб’єктах дії, причому він не є простим спостереженням, а передбачає 
активне втручання дослідника в досліджувану групу суб’єктів та аналіз 
глибинних смислів їх дій, по суті, дослідник вивчає не саму поведінку 
групи, а скоріше їхній самоаналіз. Це можливо завдяки розвитку свідо-
мості діючих суб’єктів, що теж відбувається завдяки соціологу. Основне 
завдання, яке стоїть перед ним, є ідентифікувати чи спростувати наяв-
ність у діях досліджуваної ним групи соціального руху. Метод соціоло-
гічної інтервенції передбачає активне втручання дослідника в дії об’єкта, 
соціолог певним чином спрямовує дії суб’єктів, причому об’єктом дослі-
дження соціолога є не окремі індивіди, а група суб’єктів, яка потенційно 
може бути представлена як соціальний рух. Мета соціологічної інтервен-
ції полягає в аналізі механізмів, завдяки яким формуються колективні дії, 
а на найвищому рівні – соціальні рухи [7, с. 206]. Основною проблемою 
цього методу, на яку вказує і А. Турен, є роль, яка відводиться досліднику. 
З одного боку, дослідник має спонукати досліджувану групу до самоана-
лізу дій, соціолог має взяти на себе ініціативу представити цій групі образ 
самої себе. З іншого боку, дослідник має тримати щодо до свого об’єкта 
певну дистанцію, але водночас залишатись близьким до дійових осіб, їх 
ідеології і їх цілей [8, с. 115–127]. Зазначимо, що суб’єктом утручання 
є держава в особі таких соціальних інститутів, як соціальна політика й 



74

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

соціальна робота. Відповідно, вирішення соціальних проблем – легіти-
мна державна діяльність. На макрорівні соціального життя вирішенням 
соціальних проблем займається соціальна політика, що забезпечує загаль-
ний рівень соціального захисту й підтримки всім громадянам держави, 
а також структурна соціальна робота, що займається вирішенням соці-
альних проблем окремих і досить великих груп населення. На мікрорівні 
соціального життя соціально зумовленими проблемами окремих індиві-
дів або невеликих груп займається соціальна робота як унікальний вид 
професійної діяльності зі створення соціальних умов для поліпшення 
умов життя окремої особистості, підвищення добробуту народу. Таким 
чином, вирішенням соціальних проблем займаються спеціально підготов-
лені професіонали – соціальні політики та соціальні працівники.

Таблиця 1 
Етапи розвитку соціальної проблеми

Назва етапу Характеристика етапу

1. Виникнення 
соціальної 
проблеми

Соціальна проблема виникає як соціальне явище або ж 
проблемна ситуація, але набуває свого статусу тільки у разі 
її усвідомлення суспільством. Неусвідомлюючи соціальну 
проблему, соціум не звертає увагу на неї, не обговорює, не шукає 
шляхів її вирішення. Не всіляка негативна соціальна умова є 
соціальною проблемою. Вона може мати культурні, ідеологічні 
або часові особливості в межах окремого суспільства.

2. Легітимі-
зація соціаль-
ної проблеми

Процес визнання соціальними суб’єктами значущості соці-
альної проблеми та її вплив на суспільство. Після первісного 
визнання соціальна проблема повинна отримати «соціальну 
підтримку» для того, щоб сприйматись серйозно і просуватись 
у своєму розвитку. Соціальна проблема повинна придбати 
необхідний ступінь респектабельності, що дає їй право бути 
розглянутій на визнаних аренах громадського обговорення.

3. Мобілізація 
дій

Проблема стає об’єктом обговорення, полеміки, різних 
описів і різноманітних вимог.

4. Формування 
офіційного 
плану дій

Формується рішення суспільства щодо того, як діяти щодо 
цієї проблеми. Офіційний план майже завжди є результа-
том узгодження різних поглядів та інтересів. Це процес 
визначення й перевизначення в концентрованій формі, який 
охоплює формування, переробку й виправлення колектив-
ного образу соціальної проблеми, внаслідок чого результат 
може значною мірою відрізнятись від того, як проблема 
представлялась на ранній стадії свого розвитку.

5. Реалізація 
офіційного 
плану дій

Здійснення плану оголошує початок нового процесу колек-
тивного визначення. Воно закладає основи формування 
нових ліній дій із боку тих, хто залучений у проблему, і тих, 
кого торкнувся цей план. У процесі свого втілення цей план 
завжди певною мірою модифікується, переформульову-
ється, причому іноді непередбачуваним чином.

Джерело. Узагальнено автором за даними [6, с. 301–306]
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Висновки і пропозиції. Соціальну проблему визначають як ситу-
ацію, несумісну із цінностями значної кількості індивідів, які ствер-
джують, що необхідно діяти з метою зміни цієї ситуації. Відповідно, 
соціальна проблема охоплює два складники: об’єктивний складник – 
реальну ситуацію або об’єктивну умову, котра має набір зовнішніх 
ознак, які можна зафіксувати та кількісно описати; та суб’єктивний 
складник, який охоплює так званих суб’єктів соціальної проблеми, які 
визначають ту чи іншу ситуацію як проблемну. На основі характерис-
тик соціальних проблем виділяють п’ять основних стадій розвитку 
соціальних проблем: виникнення проблемної ситуації, легітимізація 
соціальної проблеми, мобілізація дій, формування офіційного плану 
дій, реалізація офіційного плану дій щодо її вирішення.

На цьому етапі розвитку суспільства соціологічна наука пропо-
нує низку методів вирішення соціальних проблем. Розроблені теорії 
адаптовані та ефективно працюють у повсякденному житті, зокрема 
використовуються як для загальної стратегії подолання соціальних 
проблем у межах соціальної політики держави, так і для подолання 
складних життєвих обставин клієнтів соціальної роботи. Подальші 
дослідження варто націлити на аналіз впливу різних методів подо-
лання соціальних проблем.
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Katsora O. V. Theoretical fundamentals of analysis of social problems
The article reveals the concept of social problems as a phenomenon that is 

characteristic of the conditions of development of any society. Exacerbation of the 
socio-economic crisis, declining macroeconomic indicators, income polarization, 
social differentiation inevitably lead to the deepening of existing social problems in 
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Ukraine and the emergence of new ones. Therefore, the aim of the article is to study 
the theoretical foundations of social problems in sociology. To achieve this goal, 
systematic analysis (to describe the phenomenon of social problems) and systematic 
analysis (to outline the characteristics of social problems) were used.

It is noted that in the sociology of social problems there are different approaches 
to social problems, the essence of which differs depending on the author’s affiliation 
to the objectivist or subjectivist wing. Objective component of social problem is 
analyzed as an objective condition that has a set of external features that can be 
recorded and quantified, and subjects of social problem that define a situation as 
problematic. Five stages of development of social problem are defined and their 
characteristic is given, in particular stages of occurrence of social problem, 
legitimization of social problem, mobilization of actions, formation of the official 
plan of actions and realization of the official plan of actions.

The article emphasizes that in modern sociology it is generally accepted that the 
solution of social problems is associated with intervention, or intervention, in social 
life, the result of which is the disappearance of the problem from the context of social 
life. The subject of intervention is the state in the face of such social institutions as 
social policy. Solving social problems is a legitimate state activity. At the micro level 
of social life, social work as a unique type of professional activity to create social 
conditions to improve the living conditions of an individual deals with socially 
conditioned problems of individuals or small groups. Specially trained professionals 
– social politicians and social workers - deal with social problems.

Key words: social problem, objective component of social problem, subjects of 
social problem, stages of social problems, intervention.
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СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА АГЕНТИ ЗМІН  
У СУЧАСНОМУ СВІТІ: СОЦІОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ

Статтю присвячено проблемі концептуалізації соціальної агентно-
сті в сучасному світі, визначенню теоретичних координат соціологічного 
дослідження агентів соціальних змін. Обґрунтовано актуальність розро-
блення проблематики агентності, проаналізовано особливості реалізації її 
різних форм в умовах бурхливих соціальних трансформацій і пошуків ефек-
тивних шляхів досягнення соціального балансу. Розглянуто презентації цієї 
проблематики в сучасному соціологічному дискурсі, зокрема вітчизняному. 
Зафіксовано певні розбіжності в концептуалізаціях поняття «агент-
ність» представлених у різних соціологічних напрямах та відсутність 
якоюсь мірою усталених й узгоджених теоретичних висновків щодо науко-
вого визначення соціальної агентності.

Зафіксовано певні розбіжності в концептуалізаціях поняття «агент-
ність» представників різних соціологічних напрямів та відсутність порівняно 
усталених й узгоджених теоретичних висновків щодо наукового визначення 
соціальної агентності. На основі теоретичного обґрунтування поняття 
«соціальний агент» визначено ключові функції та характерні ознаки агентів 
змін із позицій діяльнісних параметрів. Поворот соціологічної теорії вбік побу-
дови моделей потрактування чинників практичної життєдіяльності в межах 
повсякденної рутинної взаємодії соціальних акторів різного рівня позначив 
новий ракурс підходу до виявлення різноманітних поєднань динамічних склад-
ників соціального життя як його формоутворюючих обставин і умов.

Наголошено на важливості в агентних діях як окремих індивідів, 
так і груп, страт, організацій та інших спільнот саме практик, спря-
мованих на реалізацію чи принаймні полегшення досягнення соціальних 
змін. З’ясовано, що практика як соціальний зміст, своєрідний стрижень 
багатосторонньої й багаторівневої суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка 
в соціальних реаліях проявляється в різноманітті поведінкових форм, є 
втіленням, з одного боку, усталених культурою ціннісно-нормативних 
елементів, статусно-рольових особливостей вибору й застосування пове-
дінкових патернів, з іншого – габітуальних напрацювань актора, відо-
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браженням його мотиваційної архітектоніки. Сполучення суспільних 
й індивідуальних особливостей у структурі практики є одним із «пере-
хресть», на якому відбувається взаємопроникнення усталеного й відмін-
ного від нього інноваційного.

Ключові слова: соціальний розвиток, соціальні зміни, агенти змін, агенти 
впливу, практики соціальної взаємодії.

Постановка проблеми. Особливої актуальності темі ролі аген-
тів змін у сучасному світі надає поворот у соціологічному теоретизу-
ванні від проблематики суб’єктності до проблематики агентності, від 
дослідження соціальних дій до дослідження відповідних соціальних 
практик. Агентом змін (від лат. agens, рід. відмінок agentis – діючий) 
прийнято позначати соціального актора, учасника ситуації, здатного 
безпосередніми діями контролювати ситуацію й регулювати розвиток 
подій в тому чи іншому напрямі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є проаналізувати соці-
ологічні рефлексії соціальних змін та агентів змін у сучасному світі.

Виклад основного матеріалу. Об’єктом соціальних змін можуть 
бути соціальний устрій суспільства і сформовані соціальні порядки в 
ньому, нормативне регулювання та стереотипи соціальної поведінки. 
Предметний зміст соціальних змін становить поступальний (найчас-
тіше) розвиток суспільства і своєчасна зміна його суспільно-форма-
ційної композиції, спрямована модифікація соціальної організації 
суспільства і його соціальних інститутів відповідно до викликів часу, 
формування інновацій у різних соціальних системах і зростання різно-
маніття інституціональних і неінституціональних форм прояву актив-
ності й різновидів соціально схвалюваних поведінкових практик.

Показово, що серед творів жанру сайенс фікшн, у яких так чи так 
розглядалась тема соціальних змін та їх, так би мовити, «здійснюва-
чів», певна частина помітно тяжіє до сайенс, ніж до фікшн. До золотого 
фонду таких творів, поза сумнівом, належить роман А. Азімова «Кінець 
вічності». За фабулою, людство створило «машину часу» й наклало 
найсуворіші обмеження на її використання, щоб уникнути «ефекту 
метелика». Право й обов’язок застосування винаходу передані могут-
ній організації під урочистою назвою Вічність, що охоплює величезну 
армію Спостерігачів, Статистиків, Соціологів, Зв’язківців, Інженерів, 
Розрахувальників і, нарешті, виконавців – Техніків, які безпосеред-
ньо здійснюють Мінімально Припустиме Втручання (МПВ), зміню-
ючи історію й долі мільярдів людей. Здавалось, усе передбачено, окрім 
найголовнішого – принципової неможливості прорахувати стратегічні 
негативні наслідки ухвалених рішень. Сама спроба створити ідеально 
досконалий регулюючий механізм приречена, оскільки із часом зміню-
ються цінності, котрі лежать у підґрунті тієї чи тієї цивілізації. Якщо 
користуватись масштабом історичних епох, то неминуче відбуваються 
трансформації норм, значень і смислів, що видавались вічними. До 
речі, така плинність породжує запитання: чи можливі взагалі загально-
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людські цінності. Для якогось періоду, відтинку історії – так, у зв’язку, 
зокрема, з необхідністю вирішити масштабне історичне завдання, 
принципово – навряд. (Візьмемо, наприклад, питання цінності життя 
vs евтаназії як права припинити його за свідомим бажанням її суб’єкта, 
або інше – дискусію щодо того, чи є людина найвищою цінністю, як 
це стверджується в гуманістично орієнтованих концепціях, чи варто 
розглядати її лише як етап розвитку розуму).

Пізніше міркування А. Азімова набули теоретичної бази у вигляді 
концепції ризику У. Бека та його послідовників. У міру ускладнення 
технологій і збільшення масштабів їхнього застосування зростає віро-
гідність технологічних помилок. У зону ризиків потрапляють не лише 
окремі індивіди, а й суспільство як таке, причому в різних сферах 
сучасного життя (інституційній, економічній, соціально-економіч-
ній, соціальній, політичній тощо) ризики породжуються систематич-
ною взаємодією людської спільноти з модернізованим глобальним 
виробництвом.

Проблема незворотності генерації ризиків у міру модернізації 
суспільства вирішується у площині її часткового, парціального розв’я-
зання, внаслідок чого боротьба з ризиками зазвичай зводиться до 
звуження «сектору обстрілу», тобто обмеження можливостей утілення 
загроз і небезпек у життєві реалії. Так само агенти соціальних змін, 
якими б теоретичними концептами вони не керувались у своїх діях, 
найчастіше не можуть визначити віддалені, а часом і безпосередні 
наслідки своїх учинків, які бувають і зовсім протилежними тому, що 
замислювалось спочатку (згадаймо рядки Й-В. фон Гете: «Я тої сили 
частка, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого», або славнозвісне 
«благими намірами<…>»).

Крилатий вислів російського експрем’єр-міністра В. Черномирдіна: 
«Хотіли як краще, а вийшло як завжди», – якщо полишити осторонь 
іронічний відтінок, наголошує на принциповій неможливості досягти 
доступними нам засобами (прогнозування, стратегічного планування, 
регулювання, нарешті практичного втілення ) навіть не приблизного 
ідеалу, а принаймні чогось схожого. Думка не є абсолютно новою – 
її інваріанти розкидані в історії філософії і практиці пізнання. Отже, 
ефект «історичного відлуння», поза сумнівом, підлягає вивченню, але 
не може бути вивченим повністю й остаточно.

Цілком переконливою виглядає ідея К. Маркса про природно- 
історичний характер суспільного розвитку, що відтворена у вигляді 
паралелограма сил. Однак ця двовимірна модель, прогресивна для 
свого часу, демонструє лише загальний принцип взаємодії воль окре-
мих соціальних суб’єктів. Зокрема, залишається поза межами осмис-
лення характер цілеспрямованих дій, закладений у навколишньому 
світі культури («Соціологія одних дверей» Б. Латура). Загалом же 
N-мірне сполучення воль і прагнень колективних та індивідуальних 
акторів втілюється в найскладніший архітектониці сучасних суспіль-
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них відносин, і часом задосить «камінця з гори» для здійснення 
радикальних трансформацій, а іноді залишаються безрезультатними 
потужні зусилля впливових агентів (свіжий приклад – парадоксальний 
успіх на президентських виборах «команди Зе» всупереч потужному 
адмінресурсу й реальним реформаторським напрацюванням адміні-
страції П. Порошенко). Тобто суспільний розвиток і кардинальні зміни 
в суспільстві підпорядковуються набагато складнішим закономірнос-
тям, ніж славнозвісний «паралелограм сил».

Відома вітчизняна соціологиня О. Злобіна, виступаючи модера-
тором Круглого стола «Агенти соціальних змін у суспільстві нестій-
кої інституціональності: особистості, ідеї, соціальні рухи», зоргані-
зованого відділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ, 
котрий відбувся в Інституті соціології НАН України 3 грудня 2019 року 
й був присвячений 95-літтю фундаторки відділу соціальної психо-
логії Інституту соціології НАН України – Лідії Василівни Сохань, 
зазначила, що проблема агентності належить до найбільш теоре-
тично запитуваних та активно обговорюваних у сучасній соціології. 
В дискусії щодо агентності, яка точиться навколо відомої дихотомії 
Е. Ґіденса щодо агентності та структури, взяли участь практично всі 
важковаговики соціологічного метатеоретизування. Дж. Александер,  
М. Арчер, З. Бауман, П. Блау, П. Бурдьє, Ю. Габермас, Дж. Коулмен,  
Д. Норт, Дж. Ритцер, П. Штомпка і ціла низка інших фахівців не 
оминули цю проблему у своїй науковій творчості і взяли участь у 
науковому дискурсі щодо агентності, так чи інакше зачіпаючи цю тему 
у своїх працях. Однак певною мірою усталених теоретичних висновків 
здійснений дискурсивний аналіз не приніс.

Пошук у цьому напрямі триває, як свідчать результати теоретич-
ного осмислення стану та перспектив соціологічних розвідок [2]. Не 
залишається осторонь і вітчизняне суспільствознавство. Щоправда, 
тут так само немає єдності в поглядах; обґрунтування визначень спира-
ється на ту чи ту парадигмальну настанову, без викладу якої теоретичні 
напрацювання видаються сумнівними. Наприклад, Л. Бевзенко пропо-
нує рухатись шляхом залучення до концептуалізації парадигми склад-
ності, поєднуючи її з мережевою та практичними теоріями. На такому 
еклектичному підґрунті вибудовується інтеґративна концепція соці-
альної напруженості [1], від якої, на думку авторки, можна перейти до 
інституціональної нестабільності, й далі – до тлумачення агентності 
як відповіді на міру напруженості. Тому, наприклад, для теоретичного 
розуміння запропонованого Л. Бевзенко поняття «радіус агентності» 
потрібно розібратись із діапазонами (вони ж «рівні») напруженості, 
чому їх три (а не шість, скажімо), що зумовлює «нелінійний характер» 
їхньої сполученості тощо.

Є певні розбіжності в концептуалізації поняття «агентність» і між 
авторами цього допису. Н. Соболева розглядає соціальні зміни як пере-
хід того чи іншого елемента соціальної системи або цілої системи з 
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одного агреґатного стану в інший, з однієї стадії розвитку в іншу, тран-
сформації, котрі відбуваються в соціальних спільнотах, групах, інсти-
тутах упродовж деякого часу. Водночас відмінності між колишнім і 
нинішнім станом будь-якого соціального об’єкта стають помітними 
настільки, що можна говорити про зміну міри, що фіксує якісну визна-
ченість такого стану. Вони можуть здійснюватись на рівні міжособи-
стісних відносин; малих і великих соціальних груп; соціальних орга-
нізацій та інститутів; суспільства й соціуму загалом. Агент змін – це 
ініціатор, суб’єкт дії та відповідальний виконавець водночас, байдуже 
чи то індивідуальний, чи то колективний актор. Це активний, наділе-
ний свідомістю й волею безпосередній учасник ситуації, котрий витра-
чає у процесі дії власну енергію та ресурси й несе відповідальність за 
результати своєї активності.

Агентами змін можуть бути персони (окремі індивіди), колективи, 
спільноти та співтовариства, різні соціальні групи, інституціоналізо-
вані та неінституціоналізовані організації та структури, громадські 
рухи, головне заняття яких полягає в підтримці та контролі процесу 
перетворень. Таким чином, агенти змін – це індивідуальні й колективні 
актори, соціально активні суб’єкти різного рівня компетенції та спеціа-
лізації, які є провідниками місій, цінностей, стратегій, цілей і принци-
пів стабільного функціонування та розвитку суспільства й підтримання 
соціального порядку в ньому, тобто це такі собі «соціальні експерти», 
які мають власне бачення щодо стратегічних і ситуативних проблем 
розвитку суспільства і пропонують практичні рішення з розв’язання 
цих проблем, а також безпосередньо залучаються у процес реалізації 
соціальних змін.

На відміну від агента змін, агент впливу – це суб’єкт-актор, який 
сприяє соціальним змінам, діє в інтересах суб’єктів, котрі безпосеред-
ньо стимулюють та реалізують зміни, бере непряму участь у координа-
ції перетворень. Форми й масштаб активності та ступінь відповідаль-
ності в агентів впливу якісно відрізняються від активізму агентів змін.

Агент впливу – суб’єкт, який здійснює поширення своїх ідей або 
ідей іншої людини, організації, партії в середовищі людей, які не є 
адептами цих поглядів і не належать до цієї організації чи партії. 
Активність агента впливу спрямована не саме на зміни, а на зміну 
поглядів, орієнтацій колеґ, послідовників, слухачів, споживачів 
із тим, щоб вони природним чином схилялись до лобійованих їм 
позицій та відповідних рішень щодо втілення цих ідей у практичній 
діяльності неофітів.

На відміну від Н. Соболевої, яка наголошує на активності й відпо-
відальності у ставленні до змін, що відбуваються, як основних озна-
ках агентності, І. Мартинюк звертає увагу на численність механізмів 
соціальних змін. Сюди, наприклад, відносяться практики, конфлікти, 
напруженість, еволюція, революція, інновація тощо. Багатоморфність 
механізмів актуалізує питання не лише про численність типів агентів 
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змін (їхній опис представлений досить виразно в попередній концеп-
ції), а про зіставлення результативності тих чи тих агентів, поки навіть 
не заторкуючи вірогідну диференціацію, залежно від полей викори-
стання їхніх зусиль. Загальне питання полягає в тому, чи сприяють їх дії 
якимось чином зміні соціальних обставин чи виявляються марними ? 
(Полишимо історикам побудову версій чому так сталось – унаслідок 
передчасності чи некомпетентності дій, зайвого завзяття чи нерішу-
чості «кандидатів в агенти змін» чи безлічі інших, незалежних від них 
обставин). Занурюючись в аналіз того унікального збігу обставин, 
конфігурації умов і чинників, за яких і яким чином спрацював меха-
нізм соціальної зміни, ми уподібнимось до преферансистів, які, запи-
суючи дошкульний результат, обґрунтовано доводять, що «цей мізер не 
міг бути зіграний». Важливою для оцінки агентності є те, чи відбулась 
соціальна зміна (нехай навіть неочікувана – «хотіли як краще <…>») 
чи ні. Тобто агентність дій соціального суб’єкта можна оцінити лише 
постфактум, антиципація ж наслідків дій соціального суб’єкта завжди 
будуватиметься на хиткому фундаменті стохастики.

Незалежно від нюансів тлумачення «агентності» як такої, агент 
(принаймні, той, кого ми таким вважаємо) як дійовий суб’єкт виходить 
із певної картини світу, свого місця в ньому, сформованих уявлень про 
«значущих інших», габітуальних навичок, певним чином інтерпре-
тує свою історію, наміри, мотиви й конструює образ майбутнього. 
Водночас кращі шанси переважно набуває той гравець, який удається 
до максимізації ресурсів, раціональніше використовує їх та активно 
впливає на формування «правил гри», хоч усе це не гарантує досяг-
нення остаточного успіху. За всім цим стоїть багато складників – 
формальні й неформальні соціальні норми, переконання й установки, 
корпоративна та індивідуальна культура, відображення цінностей у 
свідомості окремих індивідів або ж у культурах суспільств, товариств 
та організацій.

До основних функцій агентів змін, на нашу думку, належать:
– продукування головних стратегічних завдань, адекватних цінно-

стям агентів змін і смислів (значень) соціального розвитку;
– організація процесів перетворень та контроль за ними;
– залучення різних верств до безпосередньої участі у процесах, 

що завдяки здійсненню накреслених завдань мають привести до 
бажаних змін;

– інформаційне забезпечення, трансляція необхідних знань, ство-
рення освітніх засад сприйняття змін шляхом навчання відповідним 
навичкам, необхідним у нових ситуаціях;

– пропагандистське сприяння змінам, що відбуваються, роз’яс-
нення їх причин та особливостей.

Перелік цих функцій навряд чи варто вважати остаточним; наразі 
автори допису не ставили собі за мету якомога повніше, детальніше 
розкрити функціональне навантаження, пов’язане з діяльністю аген-
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тів змін. Ідеться про те, що на підставі змалювання основних функ-
цій, які, безумовно, можуть бути відображені рельєфніше, чіткіше, 
спробувати визначити характерні ознаки агентів змін із позицій 
діяльнісних параметрів.

У виступі на вже згадуваному круглому столі О. Злобіна зазначала, 
що, на її думку, серед ключових показників, котрі характеризуватимуть 
особливості особистісного залучення до агентності, мають бути виокрем-
лені такі: агенти залученості (люди, ідеї, групи, рухи); стимули участі 
(очікувані особистісні та суспільні зиски); роль соціальних атракторів у 
розгортанні агентності; особистісні зміни та здобутки. Загалом погоджу-
ючись із її висновком про те, що сучасна лінія дослідження агентності 
тісно пов’язана із соціально-психологічними дослідженнями, ми все ж 
дещо інакше бачимо сукупність ознак, котрі властиві агентові змін.

На наш погляд, є три типових елементи, які характеризують агента 
змін. Зупинимось на них докладніше.

Здійснення будь-якої планомірної свідомої діяльності, яка не є 
рутинною, репродуктивною хоча б почасти. Краще за все це поло-
ження ілюструє відома притча про будівництво Шартрського собору. 
Перехожий запитав по черзі кількох будівельників про те, що вони 
роблять. «Тягаю це кляте каміння», – відповів один. «Заробляю на 
кусень хліба», – мовив другий. «Будую Шартрський собор»,  – гордо-
вито сказав третій. Як бачимо, за умов однієї й тієї ж діяльності 
можливі різні варіанти самоідентифікації її суб’єктів. Найцікавіше, 
що за трудовим унеском досягнення останнього будівельника можуть 
виявитись найскромнішими, але з погляду смислів саме його можна 
вважати агентом змін, бо для нього характерно «бачити за деревами 
ліс». З іншого боку, надлишок «теоретиків необхідних змін» загро-
жує тим, що без практичних дій зміни ніколи не відбудуться. Тому у 
словосполученні «планомірна свідома діяльність» значущість остан-
нього слова аж ніяк не остання.

Дії в межах певної ситуації (реальної або принаймні визнаної 
такою актором). Ідеться про умови й чинники, їхню конфігурацію, 
що склалась у цьому хронотопі, структуру, особливості їх поєднання 
та взаємодії, тривалості, інтенсивності й послідовності впливу тощо. 
А головне – те, що ситуація є породженням суб’єктивної соціальної 
реальності, не виникає сама собою, незалежно від якостей актора, 
а є результатом міри і глибини освоєння об’єктивних умов (ресур-
сів), мотивованості, готовності і здатності суб’єкта ситуації діяти за 
нових умов. Використання ситуації найефективнішим чином є, на наш 
погляд, чи не визначальною рисою, котра властива агентові соціальних 
змін. Здатність останнього до ініціації й подальшої підтримки тран-
сформацій суспільного життя визначається не елітним статусом та 
зумовленими ним ресурсними можливостями, а спроможністю розпо-
ряджатися тим що є, насамперед осягненням потенціалу інститутів та 
харизмою у ставленні до їх перетворення.
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Варто також наголосити на «соціальній лабільності» – калейдо-
скопічному динамізмі ситуацій та їх масштабі. Констеляція чинни-
ків перебуває у стані перманентної мінливості й оцінюється акто-
рами з різних позицій. Ця оцінка значно залежить від стану й навіть 
настрою суб’єкта (згадаймо «нежить Наполеона» під Ватерлоо), що 
лише приблизно передає формула «мінливе в мінливому». Отже, висо-
кий рівень адаптаційної готовності, вміння опанувати ситуацію, що 
змінюється (часом несподівано й докорінно), повернути обставини на 
свою користь є необхідною ознакою агента змін. Водночас ідеться не 
про безхребетність, цинічне пристосуванство, а про вірність кінцевій 
передбачуваній меті. (Як сказав поет: «Та нехай собі як знають, боже-
воліють, конають, – а нам своє робить!»).

Щодо масштабності осмислення ситуації, то важливо брати до уваги те, 
що є чинники, які ніби безпосередньо не впливають на неї, але насправді 
«задають» загальні обриси дій. Так, інституційна несталість, розхита-
ність сучасного українського суспільства зумовлює ослаблення впливу 
нормативних регуляторів, що, з одного боку, розширює простір соціаль-
ної творчості, підносячи значущість індивідуального актора, а з іншого – 
відбирає в нього час та енергію на вирішення стереотипних завдань. Такі 
реалії часів розбудови незалежного українського суспільства накладають 
свій відбиток на характерні способи пошуку життєвих рішень, що різним 
чином впливають на «потенційних кандидатів в агенти змін».

Нарешті показовою ілюстрацією щодо глобальних наслідків різкої 
зміни ситуації, яка змінила звичний плин життя на всій планеті, є 
вплив чинника коронавірусу на порівняно усталений спосіб життя. 
Жодні попередні успіхи, належність до еліт, статусні преференції тощо 
виявились нездатними нівелювати вплив і масштаб дії цього фактору. 
Отже, обставини змінюються поза бажанням учасників ситуації, проте 
це не означає, що відповідні агенти змін залишаються незатребува-
ними й діють «поза грою».

3. Здобуття відгомону в соціальному світі у вигляді зміни соціаль-
них практик, які за всієї константності досить чутливо реагують на 
соціальні зміни. Останнім часом відбувається сходження поняття «соці-
альна практика» до рівня однієї із ключових соціологічних категорій, 
яка набуває трансформаційного змісту у плані спрямування дослід-
ницької думки на розуміння її як перетворення зусиль соціальних аген-
тів у зміни у структурно-інституціональній площині через укорінення 
відповідних зрушень у світі повсякденності. Поворот соціологічної 
теорії убік побудови моделей потрактування чинників практичної 
життєдіяльності в межах повсякденної рутинної взаємодії соціаль-
них акторів різного рівня позначив новий ракурс підходу до виявлення 
різноманітних поєднань динамічних складників соціального життя як 
його формоутворюючі обставини й умови.

Постаючи як соціальний зміст, своєрідного стрижня багатосто-
ронньої й багаторівневої суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що в соціаль-
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них реаліях виявляється в різноманітті поведінкових форм, практика є 
втіленням, з одного боку, усталених культурою ціннісно-нормативних 
елементів, статусно-рольових особливостей вибору й застосування 
поведінкових патернів, з іншого – габітуальних напрацювань актора, 
відображенням його мотиваційної архітектоніки. Сполучення суспіль-
них й індивідуальних особливостей у структурі практики є одним із 
«перехресть», на якому відбувається взаємопроникнення усталеного й 
відмінного від нього, інноваційного.

Соціальні практики покликані спростити буденне життя, надати 
йому певної передбачуваності, предметної визначеності; навичок 
поводження, сформувати стереотипи мислення та дій, а сукупність 
закріплених у культурних формах реакцій на стандартні ситуації 
зумовлюють ритуалізацію й через неї легітимацію відповідних спосо-
бів соціальної дії. Практики слугують джерелом комплементарностей, 
завдяки яким в умовах нестандартної ситуації в разі потреби «добудо-
вується» поведінка.

Не менш важливим моментом в агентних діях є роль практик як 
окремих індивідів, так і груп, страт, організацій та інших спільнот, 
спрямованих на реалізацію чи принаймні полегшення досягнення 
соціальних змін. Відкритим залишається питання про ступінь усвідом-
лення спрямованості дій і характеру соціальних зсувів самими аген-
тами змін. Зауважимо, що процес дерутинізації є водночас процесом 
рутинізації нових практик, а зіткнення традиційних практик з інноваці-
ями найчастіше передбачає конфронтацію їх носіїв, хоча й не обов’яз-
ково через конфліктні форми прямого протистояння, але з неодмінним 
використанням певного виду тиску.

Дискурс категорії соціальних практик виводить на перший план і 
проблему міри, й пошуку критерію, відповідно до якого можна конста-
тувати перехід до нового стану інституціональної дійсності, що ґрун-
тується на реальних суспільних змінах, а не формальних переймену-
ваннях інститутів або перерозподілі їхніх функцій без підвищення 
ефективності як типовому способі втілення реформістського «зудіння». 
Розглядаючи питання агентських ознак стосовно сучасних українських 
реалій, важливо наголосити, що для транзитного суспільства типовим 
є еклектичне, суперечливе переплетіння старого й нового. Але соці-
альні зрушення просто не можуть відбутись не отримавши певного 
резонансу у сфері повсякденних практик, саме тому реалізація зусиль 
агентів змін у світ практик має таке принципове значення.

Наостанок зупинимось на питанні про порядок настання змін. 
Почнемо з так званого «вертикального» розрізу. В контексті здійсню-
ваних соціальних трансформацій потрібно відмітити долучення до 
класичної схеми «локальне-національне-інтернаціональне», власти-
вій культурі модерного суспільства, параметру глобального, що харак-
теризує сучасний постмодерний світ. Поліморфність сучасних соці-
альних практик не означає, що в кожній із них неодмінно присутні 
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елементи кожного з указаних рівнів, але комбінації їх поєднань, які 
виникають унаслідок підключення чинника глобалізації, розширює 
спектр і доступність відповідних ресурсів для соціального конструю-
вання. Зміст сучасних практик визначається не лише структурно-функ-
ціональними особливостями й не обмежується характеристиками 
властивостей взаємодіючих агентів чи культурним наповненням їх 
життєдіяльності, а й зумовлюється соціально-просторовою конфігура-
цією застосованих патернів. Сучасний світ, хочемо ми цього чи ні, став 
глобальним. Із часом процеси глобалізації поглиблюються, а глобальні 
виклики потребують глобальних відповідей, інтеграції зусиль у пошуку 
інноваційних рішень, нестандартних підходів до розв’язування загроз-
ливих ситуацій із непередбачуваними наслідками для всього людства, 
як ось, наприклад, події, спричинені пандемією коронавірусу.

Важливим є питання про «горизонтальний» поділ, тобто сектор 
діяльності, зміни в якому ініціюють лавиноподібну реакцію в інших. 
Звичайно, можна побудувати умоглядну схему зв’язку спелеологіч-
них технік із дитячим вихованням, однак насправді є, на наш погляд, 
низка своєрідних «зв’язок», зміни в яких унаслідок змін в інших 
наступають порівняно легше: наука й виробництво, культура й мисте-
цтво, організація й управління тощо, на перетині яких вірогіднішим 
є шанс на реальні зміни, а, отже, й можливість безпосередньо зіткну-
тись із діяльністю агентів змін.

Візьмемо, наприклад, науку й виробництво або, ширше, пізнання й 
бізнес. Сучасна наука не є долею невеликої групи професійних мисли-
телів, далеких від проблем повсякденного буття, зайнятих виключно 
розумінням таємниць світобудови й міркуваннями про «високі мате-
рії». Професія науковця стала масовою, а вчені беруть активну участь 
у суспільному житті, стаючи реальними агентами змін як державні 
діячі, парламентарі, члени урядів, перебуваючи у владних структу-
рах, у керівництві компаній, політичних партій тощо. Сьогодні наука 
проникає в усі сфери й системи життєдіяльності людини, створюючи 
нове середовище проживання й буття людини, перетворюючи і зміню-
ючи не тільки техніку й технології виробництва, але й повсякденне 
життя. Методи і прийоми наукової діяльності, практики генерації 
нового знання, прогнозування розвитку процесів й результатів діяль-
ності впроваджуються в інші сфери суспільного життя – політику, 
економіку (бізнес), освіту, навіть у стосунки.

Сьогодні питання взаємодії науки й бізнесу є особливо актуаль-
ним. Зростання масштабів і кількості наукових досліджень, почина-
ючи із другої половини ХХ століття, дозволило не тільки розробити, 
але й довести до промислового впровадження якісно нові техноло-
гії, створені на основі фундаментальних наукових розробок, і сфор-
мувати нові глобальні ринки товарів і послуг. Водночас виробництво 
багатьох нових видів продукції й послуг у таких сферах, як, напри-
клад, мобільний зв’язок, фармацевтика, «зелена енергетика», а остан-
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нім часом навіть космонавтика, все більше звільняється від держав-
ного регулювання й переходить у руки приватного бізнесу. Необхідний 
для втілення наукових результатів у конкретну продукцію час істотно 
скоротився, а сучасні засоби комунікації вдосконалилися настільки, 
що це дозволило бізнесу виключити з інноваційного ланцюжка різні 
посередницькі структури й вийти на прямі контакти з наукою, діючи у 
власних інтересах.

Ідеться не тільки про замовлення, але і про безпосереднє фінансу-
вання науки бізнесом. У розвинених країнах світу обсяг небюджетного 
фінансування науки у два рази перевищує бюджетне (державне), в той 
час як у бідних країнах і країнах, котрі розвиваються, низька затре-
буваність бізнесом наукових результатів гальмує розвиток не тільки 
самого бізнесу, а і країни загалом.

Що ж до бізнесу, то його багатоликість і різноплановість спричиняє 
деяку аморфність його визначення, яке в певному наближенні можна 
позначити як діяльність, спрямовану на систематичне отримання 
прибутку. Сфери бізнесу охоплюють переважну частину людського 
життя, поширюючись навіть на ті предмети, процеси і явища, що 
традиційно не включались до сфери бізнес-інтересів (науку, культур-
но-видовищні заходи, мистецтво, освіту, спорт, інформатизацію тощо). 
Бізнес відрізняється за масштабами (кількістю й обсягом виробле-
ного, задіяними ресурсами, кількістю працівників, структурою), поді-
ляючись на дрібний, середній і великий. Головними сферами бізнесу 
виступають виробництво, фінанси, торгівельно-комерційна діяльність, 
транспортні послуги, посередництво, страхування, засновані на інно-
ваційних технологіях, інформатизація, зв’язок, низка інших галузей.

Не менш складною є внутрішня структура бізнес-діяльності; згада-
ємо лише основні її напрями: виробництво, фінансування, бухгалтер-
ський облік, кадри, безпека, реалізація продукції й послуг, маркетинг, 
реклама, інноваційна діяльність (розробки й дослідження). Останніми 
десятиліттями до них долучились піар- та інформаційні технології, 
постало питання про соціальну відповідальність бізнесу. Кожен із цих 
напрямів, зі свого боку, може диференціюватись, розщеплюватись, 
водночас синтезуються нові утворення (як-от піар виник на стику 
реклами, збуту й менеджменту). Завдяки розгалуженості і специфіч-
ній умотивованості інститут бізнесу здатен «прилаштувати до діла» 
більшість наукових відкриттів. Тому він порівняно легко перетворю-
ється на полігон для випробування і впровадження наукових здобут-
ків, відшукуючи можливості потенційно прибуткового застосування 
отриманих у процесі пізнання нових знань і розроблених на їх основі 
технологій. Переслідуючи власну прагматичну мету, він опредмечує 
світоглядні зміни, створюючи тим самим умови для втілення іннова-
цій, а отже, сприяючи подовженню ланцюжка змін.

Висновки і пропозиції. Подібне «зрощення» пізнання й бізнесу не 
є виключною цариною змін, але відзначається порівняно вищою віро-
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гідністю їх генерації; часи, коли Томас Едісон був унікальним поєд-
нанням дослідника, винахідника й підприємця, давно минули, й зараз 
така різноплановість фактично є затребуваною рисою агента змін. 
Тож характерною для нинішньої епохи стає не тільки подальша дифе-
ренціація професійної діяльності, а й універсалізація умінь тих, що, 
пафосно кажучи, «рухають прогрес».
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Martynyuk I. O., Sobolieva N. I. Social changes and agents of changes in the 
modern world: sociological reflections

The article is devoted to the problem of conceptualization of social agency in 
the modern world, definition of theoretical coordinates of sociological research 
of agents of social changes. The relevance of the development of the issue of 
agency is substantiated, the peculiarities of the realization of its various forms in 
the conditions of rapid social transformations and the search for effective ways to 
achieve social balance are analyzed. The representation of this issue in modern 
sociological discourse, in particular domestic, is considered.

There are some differences in the conceptualization of the concept of “agency”of 
representatives of different sociological trends and the lack of more or less 
established and agreed theoretical conclusions on the scientific definition of social 
agency. Based on the theoretical substantiation of the concept of “social agent”, 
the key functions of change agents and the characteristics of change agents from 
the standpoint of activity parameters are identified. The turn of sociological theory 
towards the construction of models of interpretation of factors of practical life in the 
daily routine interaction of social actors at different levels marked a new perspective 
approach to identifying various combinations of dynamic components of social life 
as its formative circumstances and conditions.

Emphasis is placed on the importance in agent actions of both individuals 
and groups, strata, organizations and other communities of practices aimed at 
implementing or at least facilitating the achievement of social change. It is found 
that the practice as a social content, a kind of core of multilateral and multilevel 
subject-subject interaction, which in social realities is manifested in a variety of 
behavioral forms, is the embodiment, on the one hand, established by culture of 
value-normative elements, status -role features of the choice and application of 
behavioral patterns, on the other – the habitual work of the actor, a reflection of his 
motivational architecture. The combination of social and individual features in the 
structure of practice is one of the “crossroads” at which there is an interpenetration 
of established and different from it, innovative.

Key words: social development, social changes, agents of change, agents of 
influence, practices of social interaction.
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ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ НЕРІВНОСТІ

У статті висвітлено проблеми, пов’язані із транспортом як фактором 
конструювання та відтворення просторової нерівності.

У статті показано:
– що соціологія транспорту не може залишати поза увагою питання 

просторової нерівності та суміжних із нею питань;
– що розвиток транспортної мережі – один із факторів трансформації 

географічного (фізичного) простору в соціальний; 
– що транспортна мережа стає фактором конструювання нової (нетра-

диційної) просторової нерівності та її відтворення; 
– що просторова нерівність – важливий фактор соціального контролю;
– що є суперечність між національно-орієнтованою транспортною 

інфраструктурою та транспортною інфраструктурою, яка розвивається за 
методами колоніальної політики, адже розподіляє потоки людей і вантажів 
згідно з потребами колонізаторів тощо.

Важливо зазначити, що транспорт – один із чинників зв’язку простору/
часу в життєдіяльності людей. А оскільки цей зв’язок забезпечується за допо-
могою технічних засобів, то його соціальний вимір далеко не завжди прогля-
дається явно. Однак коли швидкість і напрями переміщення людей і ванта-
жів розглянути під кутом зору ринкових реалій, то виявиться, що тепер 
вони багато в чому залежать не стільки від культурних потреб населення, а 
скільки від вимог конкуренції, коли прагнення до підвищення швидкості пере-
сування в покритому транспортною мережею просторі стає засобом завою-
вання конкурентних переваг.

Отже, покриття транспортною мережею тих чи інших географічних 
просторів визначається не абстрактними потребами ринку, а потребами 
тих соціально-економічних суб’єктів, які прагнуть максимального скорочення 
витрат, часто незважаючи на можливі соціальні збитки. Тому не дивно, що, 
наприклад, у колонізованих країнах транспортна мережа стала одним із 
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найважливіших засобів конструювання та відтворення просторової нерівно-
сті тоді, як питання колоніальної політики поступово зникають із наукового 
й, зокрема, соціологічного дискурсу у вітчизняній соціології, незважаючи на 
реальні практики колонізації чужого життєвого простору.

Ключові слова: транспорт, соціологія транспорту, фізичний простір, 
географічний простір, соціальний простір, фізичний час, соціальний час, 
соціальні нерівності, колоніальна транспортна інфраструктура, колонізація 
життєвого світу, транспортний колоніалізм.

Постановка проблеми. Не можна не помітити, що в сучасній 
суспільній свідомості починає домінувати ілюзія втрати актуально-
сті того, що називається колоніальною політикою та її соціальними 
наслідками, наприклад, у транспортній сфері. А якщо вона й обгово-
рюється, то переважно в політичному, а не в соціологічному дискурсі. 
З огляду на сказане робимо висновок, що соціологія транспорту має, 
крім усього іншого, досліджувати й соціальні функції транспорту та 
їх практичну реалізацію методами колоніальної політики. Отже, є 
потреба розглянути: транспорт як фактор трансформації географіч-
ного простору в соціальний; як засіб конструювання та відтворення 
просторової нерівності на колонізованих географічних просторах і, 
насамкінець, як засіб соціальної диференціації та контролю. Такий 
підхід дає можливості показати, що колонізація (приватизація) чужого 
життєвого простору не зникає разом із колоніальною системою, коло-
ніалізм просто змінює свої форми.

Отже, проблема полягає в необхідності вийти за межі наявного 
знання про колоніалізм як систему практик політичного та економіч-
ного панування й подивитися на нього через соціологію транспорту, 
що, крім усього іншого, має ще звернути увагу й на структурні зміни 
в колонізованих країнах, котрі відбуваються під впливом відповідної 
розбудови транспортної мережі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі немає фунда-
ментальних праць із питань впливу транспортної інфраструктури, яка 
розвивається, на зміни в соціальних структурах суспільства. До того ж 
через ті тенденції, що склались в останні декілька десятиліть, питання 
колоніалізму та неоколоніалізму поступово випадають з уваги соціо-
логічного мейнстріму. Навіть у працях представників світ-системного 
аналізу (наприклад, Самір Амін [1]) хоча й піднімаються зазначені 
питання, але транспортна проблематика практично не обговорюється.

Провідним для нас стало поняття «колонізація життєвого світу», 
запропоноване Ю. Габермасом [2]. Воно означає культурну колоні-
зацію, що неодмінно супроводжує будь-яку колоніальну політику, 
включно із транспортною. Згідно з Габермасом, колонізація життєвого 
світу відбувається шляхом фрагментації свідомості, яка втрачає спро-
можність до просвіти. Ми ж наголошуємо, що зазначена фрагментація 
свідомості базується на фрагментації життєвого простору, що відбува-
ється й методами транспортної політики. Отже, колонізація життєвого 
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світу охоплює культурні, економічні, політичні, транспортні та всі інші 
можливі засоби колонізації. Вона означає не тільки захоплення світо-
вою ринковою (капіталістичною) системою життєвого світу перифе-
рійних країн та аборигенних народів, а й захоплення життєвого світу 
навіть мешканців метрополій, і передусім соціальних низів.

Треба зазначити, що в західних країнах можна знайти низку праць 
щодо проблем колонізації чужих країн та ролі транспорту в цій справі, 
що написані не соціологами, а фахівцями з інших дисциплін: економі-
стами, представниками політичної та економічної географії, соціо-еко-
номічної історії тощо.

Так, у книзі Е. Галеано «Розтин вен Латинської Америки: п’ять 
століть розграбування континенту» в розділі «Роль позик і залізниць 
у деформації економіки Латинської Америки» [3] знаходимо опис 
негативних наслідків тривалої колоніальної транспортної політики на 
теренах Латинської Америки.

Залізні дороги за Галеано не склали мережу, котра зв’язала між 
собою внутрішні райони країн Латинської Америки, і не сприяли 
становленню та розвитку внутрішнього ринку, а зв’язували центри 
виробництва з портами. І тому продукти виробництва країн Латинської 
Америки, не споживались мешканцями колоній, а вивозились у 
метрополії. 

Також він зазначає: «Поява залізниці викликала розпад сформо-
ваної структури населення, зайнятого в сільському господарстві, що 
призвело до занепаду землеробства і скотарства, оголило пасовища, 
знищило лісозахисні смуги, внаслідок чого місцевість обезлюділа» [3]. 
А передача територій у концесію “Brazil Railway Company”, «оберну-
лась підпалом хатин і вбивством або вигнанням селянських сімей, які 
проживали на них» [3].

Про схожі процеси, але вже на теренах Африки, пишуть європей-
ські та африканські автори. Наприклад, такі, як Джина Портер [4], 
Роберто Бонфатті та Стівен Поелхекке [5], Ремі Джедваб, Едвард Кербі 
та Александер Мораді [6], Ібрагім Халіл Абдуссалам [7], Шеху Тіджані 
Юсуф [8], Нвачукву Обіакор та Абуома Агаджелу [9], Барбара Нтомбі 
Нгвенья [10], та інші.

У центрі уваги цих праць ідеться переважно про зв’язок виробни-
цтва, торгівлі та транспортної мережі за умов здійснення колоніаль-
ної політики, що вступає у глибоку суперечність із життєвим світом 
аборигенних народів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є виявити об’єктивну 
логіку трансформації географічного простору в соціальний, де розбу-
дова транспортної мережі стає фактором конструювання та відтво-
рення нової просторової нерівності, й показати, що це відбувається у 
випадках, коли вона створюється не у згоді з уявленнями аборигенного 
населення про простір його проживання, а, отже, й не у згоді з його 
культурними потребами, а у згоді з уявленнями колонізаторів про раці-
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ональне освоєння нового для них простору як простору вияву їх соці-
альної, а вужче – виробничої активності, орієнтованої на збагачення.

Виклад основного матеріалу. В колишніх колоніях усе більше 
друкується праць щодо того, що транспортна інфраструктура, розбу-
дована в колоніальні часи, залишається фактором соціальної дифе-
ренціації, контролю та відтворення їх у часі. Вони також звертають 
увагу на те, що транспортна інфраструктура в ринкових суспільствах 
багато в чому нагадує собою колоніальну. Цей факт став підставою 
для введення Дароном Асемоглу та Джеймсом Робінсоном у науковий 
обіг понять «історичні колоніальні інститути» та «колоніальна спад-
щина» [11]. Виходить, що стара колоніальна залежність перетворилась 
у неоколоніальну, в якій значну роль відіграє і транспортна залежність, 
яку можна назвати транспортним колоніалізмом.

Справа в тому, що, наприклад, свобода пересування завжди була 
запорукою особистої свободи. Однак сама можливість пересування за 
допомогою транспортних засобів уже пов’язана із правом на пересу-
вання хоча б тому, що треба купити квиток. Отже, свобода пересування – 
щось більше, ніж право на пересування. Вона може як передбачати 
зняття статусних відмінностей у праві на пересування, так і розмеж-
овувати людей на групи, наприклад, за ознакою простору їх перебу-
вання в одному й тому ж транспортному засобі, що, як правило, лише 
закріпляє їх неоднакове становище в соціальних структурах. Чому так? 
Тому, що це розмежування і є емпіричним показником наявності соці-
альної структури права на ту чи іншу ступінь свободи пересування, 
а отже, й показником давно сформованої просторової нерівності, 
яка виявляє себе не лише на транспорті, а й формі, палаців та хатин, 
котеджних селищ, спальних районів і нетрів тощо.

Якщо так, то принцип «закон один для всіх» – не більше ніж міф, 
ідеологема, яка розкриває відомі положення про те, що право як форма 
суспільної свідомості не більше ніж одна з ідеологій, а право як соці-
альний інститут – один із засобів охорони конституйованого порядку 
як системи соціальних нерівностей.

Саме право як інститут захищає право на привілейоване пере-
бування у просторі (включно із простором транспортного засобу) 
одних груп людей та обмежує у праві на перебування у просторі 
інших груп людей. Одним воно дозволяє освоювати простір відпо-
відно до власних інтересів, а інших обмежує в такому праві, адже 
далеко не завжди забезпечено.

Так, у гостросюжетному художньому фільмі режисера Ектора 
Олівера під назвою «Ніч олівців» (1986), знятому на основі достовір-
них фактів, розповідається про боротьбу аргентинських студентів за 
право на безкоштовний проїзний квиток у міському транспорті, що для 
багатьох активістів закінчилось досить драматично.

Відомо, що залізниці – результат розвитку промисловості й військо-
вої справи, що вимагало й вимагає швидкого й масового перекидання 
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військ і техніки на великі відстані. Швидкісні залізниці виникають із 
тієї ж причини, оскільки сам процес виробництва давно став галуззю 
військової справи. Це породжує суперечності між прагненням до моно-
полізації, яка відкриває шлях до концентрації капіталу й супроводжу-
ється скороченням витрат на конкуренцію, та необхідністю націоналі-
зації транспорту як засобу зміцнення держави. Приватний власник, як 
бачимо, вступає в конфлікт із його ж власною державою й не так уже 
й рідко знаходить засоби контролю над державними органами і тим 
отримує конкурентні переваги над іншими приватними власниками.

Саме військова справа примушує державу до одержавлення основ-
ного транспорту у країні, тоді як приватні компанії прагнуть до безу-
мовного контролю над транспортною мережею, яка знижує, як уже 
було сказано, транспортні витрати.

Принцип «час – гроші» основоположний у ринкових умовах. Саме 
він визначає не тільки економічну, але й соціальну поведінку так 
званих підприємців. Він же є основним у мілітаризації їх свідомості 
й навіть промисловості. Тому тепер війни найчастіше йдуть не між 
державами, а між корпораціями, хоча нерідко втягують у них держави. 
Для прикладу можна згадати документальний фільм американського 
режисера Роберта Грінвальда «Ірак на продаж: ті, хто збагачуються на 
війні» (Iraq for Sale: The War Profiteers. 2006), де показано, як амери-
канські транснаціональні корпорації (Halliburton, Titan, CACI, KBR 
тощо) зініціювали війну та досі наживаються на ній.

Категорія транспорту – найбільш загальне поняття про будь-
які способи переміщення у просторі людей і вантажів за допомо-
гою технічних засобів. Соціологічна ж інтерпретація цієї категорії 
полягає в тому, щоби виявити те, яким чином переміщення у просторі 
людей і вантажів за допомогою технічних засобів впливає на суспільні 
відносини, наприклад, чи сприяє соціальній консолідації, чи, навпаки, 
розбиває населення на різностатусні групи.

Отже, соціологічна інтерпретація категорії транспорту передбачає, 
перш за все, аналіз того, яким чином географічний простір (він же й 
фізичний, тільки прив’язаний до ландшафту) трансформується в соці-
альний, а водночас яким чином фізичний час користуванням транспор-
том теж трансформується в соціальний. А це простір, у якому ми відчу-
ваємо себе високо- або низькостатусними особами не лише протягом 
відповідного часу, а протягом усього нашого життя, що, зрозуміло, не 
може не впливати на психічну та когнітивну сферу кожного з нас.

Якщо ж розглядати проблему транспорту в категоріях ринкової 
політичної економії, то виявиться, що зв’язок простору/часу, який 
забезпечується за допомогою технічних засобів, має не настільки 
явний соціальний вимір, адже швидкість переміщення й напрями 
переміщення людей і вантажів тепер будуть залежати не стільки від 
культурних потреб населення, котре проживає на тій чи іншій геогра-
фічній території, а чинником конкуренції, тобто прагненням до підви-
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щення швидкості завоювання переваг в освоєнні покритого транспорт-
ною мережею простору. До того ж навіть якщо говорити про культурні 
потреби населення, вони також формуються так званою культурною 
індустрією. Наприклад, туристичні маршрути створюються фірмами 
та затверджуються державою, скажімо, під час отримання ліцензії на 
підприємницьку діяльність.

Швидкість же, як ми знаємо з фізики, – векторна фізична величина, 
що характеризує швидкість переміщення й напрям руху матеріальної 
точки відносно обраної системи відліку.

Фізика, звісно, не бере до уваги соціальні чинники, від яких зале-
жить вибір системи відліку. В ринкових умовах основною точкою 
відліку є орієнтація на перемогу в конкуренції, тому що означає, що 
покриття транспортною мережею тих чи інших географічних просто-
рів визначається не абстрактними потребами ринку, а потребами тих 
соціально-економічних суб’єктів, які прагнуть до максимального 
скорочення витрат, навіть незважаючи на можливі соціальні збитки.

Інакше кажучи, транспортна мережа, що створюється в ринко-
вих умовах, нагадує собою освоєння завойованих просторів колоніза-
торами, яка не має нічого спільного із принципом свободи освоєння 
простору проживання та пересування в ньому простих людей.

Ми звикли до того, що, коли говорять про розвиток транспорту, неод-
мінно пов’язують його з розвитком пасажиропотоку, вантажообігу і, зрозу-
міло, торгівлі. Але чи так уже все це однозначно в соціальному відношенні?

Ось що писав з цього приводу К. Маркс у листі до  
М.Ф. Данієльсона. Читаємо: «Взагалі, залізниці дали, звичайно, 
величезний поштовх розвитку зовнішньої торгівлі; але у країнах, 
котрі вивозять головним чином сировину, ця торгівля посилила 
злидні народних мас; і до того ж не тільки тому, що тягар нової 
заборгованості, взятий на себе урядами через залізниці, збільшило 
тиск податкового пресу на народні маси, але ще й тому, що з того 
моменту, як будь-який продукт місцевого виробництва отримав 
можливість перетворюватись у космополітичне золото, багато това-
рів, що були раніше дешевими через відсутність широкого збуту, 
як, наприклад, фрукти, вино, риба, дичина тощо, стали дорогими і 
були, таким чином, вилучені з ужитку народу. Водночас, з іншого 
боку, і саме виробництво – я маю на увазі деякі спеціальні види 
продукції – також змінилось залежно від більшої чи меншої придат-
ності цієї продукції для вивезення, тоді як раніше воно пристосову-
валось переважно для місцевого споживання» [12, с. 292].

Вище вже зазначалось, що сьогодні вчені колишніх країн-колоній 
багато пишуть про транспорт як засіб соціального контролю, про те, 
що він багато в чому був і залишається інститутом зміцнення залежно-
сті від колишніх метрополій, про колоніальну політичну економію, в 
якій проблемі транспорту належить провідна роль тощо [7].

Простіше кажучи, зростання вантажообігу й розвиток торгівлі 
зовсім не означає автоматичне поліпшення життя мільйонів людей, 
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адже мета такого розвитку полягає в чомусь іншому, а саме – у 
зростанні прибутків завдяки цим мільйонам, включно із правом 
визначати спосіб проживання й переміщення мільйонів у покритих 
транспортною мережею просторів, що й має досліджуватися соціо-
логією транспорту.

Отже те, що ми звикли називати розвитком транспортної мережі, 
насправді не настільки однозначно в соціальному плані.

Колонізатори освоювали колонізований географічний простір 
методом будівництва автомобільних доріг та залізниць (а пізніше й 
авіамаршрутів) в орієнтації на свої потреби, а не з тим, щоб допомогти 
аборигенному населенню освоїти найкращим чином простір їх прожи-
вання. Навпаки, вони робили все для того, щоб ускладнити для місце-
вих людей робити те ж саме.

Тож виходить, що така колонізація означала фактичне привлас-
нення цього простору і трансформацію його у простір соціальний, на 
якому тепер проживають свої та чужі, вороже налаштовані одні до 
інших. Причому аборигенне населення стало чужим на власній землі. 
Паралельно й час фізичного життя колонізаторів та колонізованих 
став набувати соціального забарвлення, адже колонізовані залишалися 
приреченими жити спогадами про доколоніальний час, а колонізатори, 
відповідно, стали жити думками про забезпечення свого домінуючого 
положення й тому мали забезпечувати його інфраструктурно.

Найяскравіший прикладом колоніальної політики розбудови тран-
спортної інфраструктури є американська політика зв’язування заліз-
ничною мережею берегів Атлантичного та Тихого океанів, прокладе-
ною через прерії, не просто ігноруючи інтереси індіанців, але і шляхом 
їх прямого геноциду.

Те саме стосується й колоніальної політики розбудови промисло-
вої інфраструктури, об’єднаної транспортною мережею, під гаслами 
створення робочих місць. Але тим самим місцеве населення, відпо-
відно, змушене було заглибитись у себе і в цьому стані перебуває досі. 
В таких умовах неодмінно виникають колаборанти – етнічні родичі, 
орієнтовані на чужу культуру. Прикладом є, скажімо, індіанська полі-
ція в індіанських резерваціях.

Не секрет, що відсутність залізниць стримує економічний розвиток. 
Але чи таке вже і благо залізниці, коли вони побудовані не для віль-
ного пересування аборигенних народів, не для розвитку їх культури та 
зростання добробуту, а для безупинного пограбування країни-колонії 
шляхом вивезення сировини, корисних копалин, харчових продуктів, 
культурних цінностей тощо?

Щоправда, у разі зі США, на відміну, наприклад, від Африки, 
спостерігалося дещо інше. Тут колонізація чужого географічного 
простору відбувалась, так би мовити, на віки й тому торгівля пере-
важно з Європою розвивалась з огляду на більш ефективну колоніза-
цію прерій. Бенефеціари від колонізації Африки, як правило, прожи-
вали в метрополіях.
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Скажімо, Ремі Джедвеб, Едвард Кербі та Олександр Мораді 
вивчаючи, як колоніальні залізниці визначили економічну географію 
Африки, виявили три основні мотиви, якими керувалися колонізатори.

1. Воєнне домінування: лінії були побудовані для здійснення «ефек-
тивного контролю» в «Боротьбі за Африку» або для швидкого пересу-
вання військ із метою силового контролю над місцевим населенням.

2. Добуток корисних копалин: лінії були побудовані для транспор-
тування здобутих корисних копалин від шахт до портів.

3. Торгівля сільськогосподарською продукцією: лінії були побудо-
вані для з’єднання сільськогосподарських районів у єдину економічну 
систему [6].

Намагаючись укладати якомога менше коштів, колонізатори мали 
за намір отримати якомога більший прибуток.

Якщо говорити про військове домінування, то можна згадати про 
«війну» двох залізничних панафриканських проєктів: британського та 
французького.

Британський проєкт, запропонований Сесілом Джоном Родсом, 
передбачав побудову залізниці через усю Африку з півдня на північ: від 
Кейптауну до Каїру. Французький проєкт передбачав побудову залізниці 
через усю Африку із заходу на схід від Сенегалу до Джибуті. Обидва 
проєкти передбачали необхідність військового контролю над південним 
Суданом. У крайньому разі ця конкуренція між двома колоніальними 
імперіями призвела до Фашодської кризи (1898 р.), а пізніше – до дипло-
матичної поразки Франції. Але Велика Британія, навіть одержавши пере-
могу, так і не змогла повністю завершити свій проєкт.

Щодо використання залізних доріг для придушення повстань корін-
ного африканського населення, можна згадати про повстання племен 
гереро й нама (1904–1907 рр.) в Намібії проти німецької колоніаль-
ної адміністрації, у процесі якого німецькі колонізатори широко вико-
ристовували вузькоколійні військово-польові залізні дороги для тран-
спортування й забезпечення військ.

Щодо другого мотиву, можна згадати статтю Р. Бонфатті та  
С. Поелхекке під красномовною назвою «Від шахти до узбережжя: 
інфраструктура та напрям торгівлі в залежних країнах», у якій уже в 
анотації написано, що в колишніх колоніях транспортна інфраструк-
тура пов’язує шахти безпосередньо з узбережжям, оскільки вона 
«спочатку була покликана сприяти експорту природних ресурсів у 
колоніальні часи», тобто, «на користь закордонної торгівлі й на шкоду 
торгівлі із сусідами та регіональній інтеграції». Така «економічна спад-
щина колоніалізму» сприяє «сплеску китайських інвестицій в інфра-
структуру» [5] цих країн. Фактично вони говорять про нову, тепер уже 
китайську, а не євро-американську колонізацію Африки.

Щодо третього мотиву можна згадати дослідження боротьби між 
державами-колонізаторами за сировинні ресурси Африки, проведене 
А.М. Андрєєвим та Н.Р. Кельчевською. Читаємо: «Протягом першої 
половини XX століття Франція й Великобританія прискорювали коло-
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ніальний розвиток африканських територій. Європейські держави 
почали активно експлуатувати сільськогосподарські ресурси афри-
канських країн, формувати плантації, тим самим сприяючи перемі-
щенню трудових ресурсів у регіоні. Фактично європейські метропо-
лії створили в Африці перекручену структуру сільського господарства: 
воно було розподілене на дві складники – експортну, для вивезення до 
Європи так званих “колоніальних товарів”, і внутрішню – для забезпе-
чення продовольством місцевого населення» [13].

Усі три вищезазначені мотиви тією чи іншою мірою зберігають 
свою актуальність і в постколоніальній Африці. Так, гайанський істо-
рик і соціолог панафриканіст Уолтер Родні пише: «Допоки іноземці 
володіють землею, шахтами, фабриками, банками, страховими компа-
ніями, транспортними засобами, газетами, електростанціями тощо, 
доти багатство Африки перетікатиме в руки цих елементів. Інакше 
кажучи, за відсутності прямого політичного контролю іноземні інвес-
тиції гарантують, що природні ресурси та праця Африки приносити-
муть економічну цінність, яка втрачатиметься для континенту» [14].

І такий процес стосується не лише країн Африки, а і всіх країн пери-
ферійного капіталізму. Треба зазначити, що неоколоніальна тенденція 
панує навіть у нинішній Європі.

Після приєднання країн Східної Європи до Євросоюзу вся їхня 
важка промисловість (заводи, фабрики, електростанції тощо) й навіть 
крупне сільське господарство значно занепали, а то й були знищені, 
тим самим вони перетворились у сировинний придаток Старої Європи, 
а також у місце збуту сільськогосподарської продукції та промисло-
вих виробів. Таким чином, у країнах Східної Європи поступово почала 
деградувати стара залізнична інфраструктура, котра була побудована 
для обслуговування важкої промисловості, сільського господарства 
й була важливим фактором соціально-економічного та культурного 
розвитку. Але деякі нові члени Євросоюзу й самі почали себе відчу-
вати кимось на кшталт колонізаторів не лише щодо країн ще не приєд-
наних до Євросоюзу, а й приєднаних.

Інакше кажучи, транспорт, розглянутий у найзагальнішому його 
визначенні – це час, який інституціоналізований у правилах органі-
зації та засобах переміщення людей у фізичному просторі. Зазначені 
правила й засоби, як декларується, створені людьми і для людей, хоча 
насправді вони створені капіталістами, в інтересах капіталістів, тому 
примушують звичайних людей, підкорятись зазначеним правилам.

Як бачимо, фізичний простір та, відповідно, фізичний час, постійно 
обертаються в соціальний простір і соціальний час. Тому питання 
пересування у просторі/часі, розглядуване під цим кутом зору, показує, 
що люди нерівні, що вони займають різне соціальне становище, корис-
туються якісно різними засобами пересування й навіть у якійсь мірі 
пересуваються різними швидкостями й різноспрямованими векторами.

Причиною такого стану є соціальна структура суспільства й поло-
ження кожного в ній, а не якась міфічна доля. Саме внаслідок соціаль-
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ного положення хтось постійно літає літаком, а хтось може собі дозво-
лити лише користування маршрутним автобусом. Навіть перебування 
на одному кораблі або літаку людей із різними статусами не говорить 
про те, що вони в якомусь сенсі зрівняні за своїми статусами, адже одні 
з них перебувають у люксі або бізнес класі, а інші – в економ-класі. 
І якщо з якоїсь причини вони виявляються не у своєму оточенні, їх 
перебування там стає дуже некомфортним. А це вже перехід соціальної 
нерівності на психічний рівень, на рівень емоційної нерівності та на 
рівень нерівності вражень. Можна навести приклади мобільної дифе-
ренціації з індійських реалій, коли багатії їздять з усім комфортом в 
окремому вагоні, а величезна кількість найбідніших їде на даху інших 
вагонів. Одні відчувають себе господарями життя, а інші, відповідно, – 
соціальними вигнанцями.

Купуючи квиток, ви обираєте собі той спосіб пересування, який 
ви можете собі дозволити, і тим уже, – як пасажир, – включаєтесь у 
справу легітимації соціальної диференціації, не розуміючи, що ціна 
квитка – показник вашої соціальної ваги й засіб соціального контролю, 
здійснюваного вами ж самими над вашою ж мобільною поведінкою.

Висновки і пропозиції. Як бачимо, якщо ми виявимо зв’язок пере-
міщення людей у фізичному просторі/часі за допомогою транспортних 
засобів із соціальними статусами, то простір і час у момент знаходять 
безліч соціальних характеристик.

Соціальний час, як виявляється, – явище, похідне від статусного 
характеру освоєння простору, що негайно переходить і на статусне 
перебування кожного в часі, в якому настільки розрекламована свобода 
пересування – не більше ніж банальний міф.

Отже, і проблема соціальної справедливості тісно пов’язана з 
фізичним відчуттям та психічним переживанням наявної часово- 
просторової несправедливості: вона – щось більш вагоме, ніж це 
прийнято вважати соціологами, а транспортна проблема в її розв’я-
занні – не остання.

Усе сказане вище й дає підстави стверджувати, що транспортна 
інфраструктура є вагомим фактором конструювання та відтворення 
просторової нерівності в суспільствах із ринковою економікою.

Як бачимо, проблеми, що виникли у світі разом із активною коло-
ніальною політикою, не пішли в історичне небуття, а багато в чому 
визначають історичне обличчя сучасного світу. Це означає, що соці-
ологи не мають права замовчувати ці проблеми, а повинні шукати 
способи їх розв’язання.
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Nikolaenko V. L., Kornilov V. S. Transport as a factor of construction and 
reproduction of spatial inequality

The article highlights the problems associated with transport as a factor of 
construction and reproduction of spatial inequality.

The article shows:
– that sociology of transport cannot ignore the issue of spatial inequality and 

related issues;
– that the development of transport network is one of the factors of the 

transformation of geographical (physical) space into social;
– that transport network becomes a factor of the construction of a new 

(non-traditional) spatial inequality and its reproduction;
– that spatial inequality is an important factor of social control;
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– that there is a contradiction between the nationally-oriented transport 
infrastructure and transport infrastructure that is developed in accordance with the 
methods of colonial policy, because it distributes the flows of people and goods in 
accordance with the needs of the colonizers and so on.

It is important to note that transport is one of the factors linking space/time in 
people’s lives. And since this connection is provided by technical means, its social 
dimension is not always clearly visible. However, when the speed and direction of 
movement of people and goods are considered from the point of view of market 
realities, it turns out that now they largely depend not so much on the cultural needs 
of the population but on the competition requirements when the desire to increase 
the speed of movement in the space covered with transport network becomes a 
means of gaining a competitive advantage.

Thus, the coverage of certain geographical areas by transport network is 
determined not by the abstract needs of the market, but by the needs of those socio-
economic entities that seek to minimize costs, often regardless of the possible social 
losses. It is not surprising, therefore, that, for example, in colonized countries, 
transport network has become one of the most important means of constructing 
and reproducing spatial inequality, while colonial policy issues are gradually 
disappearing from scientific and, in particular, sociological discourse in domestic 
sociology regardless of real practices of colonization of someone else’s living space.

Key words: transport, sociology of transport, physical space, geographical 
space, social space, physical time, social time, social inequalities, colonial transport 
infrastructure, colonization of the lifeworld, transport colonialism.
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У статті зазначено про новітні ідентичності в постмодерному світі, 
який описаний як світ мінливостей та плинності. У світі постмодерну голов-
ною ареною, де розгортатимуться основні події, буде міський простір, навіть 
ширше – урбанізовані ландшафти. Міста постануть, власне, що вже можна 
спостерігати, значимішими просторами за державні як такі. Роль окремих 
міст, подій, котрі розгортатимуться на їхній території, постануть на пере-
дній план «спостереження» за реальністю і творення історії. Порядок денний 
визначатимуть міські ідентичності не менше, ніж політичні чи національні.

У межах поданої статті представлено авторське визначення новіт-
ніх типів міських ідентичностей, які є плинними й постають теоретичним 
конструктом для опису сучасних ідентичностей у містах постмодерну. Це 
такі типи, як урбанавт та урбаноїд. Обидва типи виникають із серії ситуа-
тивних (політичних, культурних та інших) подій чи особистих практик інди-
відів і змінюються теж ситуативно. Пропонована теоретична модель місь-
кої ідентичності є радше інструментом для розпізнавання і структурування 
типів містян, розставляння акцентів і формування концептуальної визначе-
ності в подальших розвідках чи технологіях.

Урбанавтом ми визначаємо тип містянина, який схильний до ідеї справед-
ливого міста, який вірить у місто рівних шансів, можливостей та прав, прагне 
розбудовувати спільноту мешканців, керується цінностями соціальної справед-
ливості, рівності, толерує різноманіття та гуртовність. Урбаноїд є типом 
містянина, який передусім цінує місто за той перелік комфорту, який воно йому 
надає, за можливості й шанси отримати бажаний сервіс, послуги та цінності, 
не надто схильний до об’єднання з іншими містянами, втім, здатний до коопе-
рації передусім у запиті на право захисту власних інтересів. Поєднує обидва 
типи прихильність до міста, як простору власного життя і свого майбуття.

Ключові слова: ідентичність, постмодерн, мінливість, урбанавт, 
урбаноїд.

Постановка проблеми. Ідентичність, а краще сказати у множині – 
ідентичності сучасного світу постмодернові, як і теоретична основа 
їхнього аналізу. Плинність просякла буденні практики та (само)свідо-
мість соціальних суб’єктів, що, зрештою, відобразилось не тільки у 
сценаріях повсякдення, але й на рівні прийняття глобальних рішень 
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і формуванні трендів майбутнього. Ідентичність, яка поціновувалась 
за сталість, натепер підривається дискретністю, гнучкістю, нестабіль-
ністю соціальних практик і процесів, а також невизначеністю. Вона 
стає множинною, ситуативною, вибірково-ймовірнісною. Ідентичність 
почасти стає тимчасовим, відносним, незавершеним конструктом, 
який отримує онтологічний статус проєкту чи тимчасового/ситуа-
тивного теоретичного постулату. В точковому часі плинної модерно-
сті (який саме таким визначив З. Бауман [2]) соціальні трансформа-
ції набувають фрагментарності, творять мозаїчний фрейм соціальної 
реальності. Від цього ідентичність соціальних суб’єктів не встигаючи 
оформитись, вже відчуває утиск бути знову трансформованою.

Проблема ідентичності в соціології досліджується досить широко: 
від особистісного масштабу до інституційного, від локального до 
глобального, від конкретно інституційного до системного. Саме 
поняття ідентичності фактично не потребує уточнення. Втім, здава-
лося б, стале розуміння її як встановленої тотожності, відповідності 
до речей і процесів, – про ідентичність виявилось складно однозначно 
зазначити як про знане явище в теорії постмодернової часовості.  
З. Бауман говорив про змінну ідентичність, коли проблема тожсамості, 
власне ідентичності, позбулась сталого поняття. Кожна людина протя-
гом життя «приміряє маски», шукаючи зручну до часу і простору чи 
вигідну до обставин подібність. І в цьому – її плинність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах постмодер-
ного суспільства з його багатомірністю топологічної диференціації 
(П. Бурдьє) ідентичності конструюються у взаємодії різноманітних, 
часом суперечливих дискурсів, практик і позицій у межах дискур-
сивних формацій, які лише назагал визначають, «що може й повинно 
бути сказане» (М. Фуко). Такі конструкти неминуче мультипліцитні, 
фрагментарні, постійно перебувають у процесі змін і трансформацій.

М. Кастельс розуміє під ідентичністю процес, через який соціаль-
ний актор упізнає себе й конструює смисли, головно на основі певної 
культурної властивості або сукупності властивостей, окрім ширшої 
співвіднесеності з іншими соціальними структурами. Він пропонує 
поглянути на ідентифікацію як на самобутність у постіндустріаль-
ному суспільстві, виділяючи три типи ідентичності: «легітимізуючу» – 
породжену індустріальним суспільством із його традиційним розумін-
ням громадянського суспільства й національної держави; ідентичність 
«спротиву» – пов’язану з переходом до нового типу цінностей, котрі 
створюються локальними спільнотами; та «проєктивну» ідентичність, 
яка визначається формуванням особистості, самого суб’єкта [4]. На 
думку М. Кастельса, «ідентичність спротиву» проявляється в нових 
соціальних рухах (жіночому, екологічному). Базовий принцип такого 
типу рухів – контроль за часом та постановка технологій на службу 
індивідам. Подібні рухи використовують технологію для горизонталь-
ної комунікації між людьми, пропагування цінностей спільноти, дола-
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ючи тотально об’єктивоване існування індивіда, спровоковане натис-
ком технологій.

Окрім зазначених авторів, міркуваннями щодо ідентичностей в 
епоху постмодерну варто зазначити, зокрема, Р. Сеннета, Р. Флориду, 
Ж. Атталі, У. Бека, Дж. Уррі, Е. Тофлера, а також П. Гілена.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення новітніх 
типів міських ідентичностей, які є плинними й постають теоретичним 
конструктом для опису сучасних ідентичностей у містах постмодерну.

Виклад основного матеріалу. Ідентичність має дві сторони прояву: 
статичну та динамічну, відповідно, здатна демонструвати зміни та 
трансформації. Нестійкість ідентичності, на нашу думку, проявляється 
тим, що вона, по суті бувши продуктом складних взаємодій культури, 
історії, множини результатів впливу факторів і процесів, – ще є наслід-
ком свідомих доцільних впливів та управління зі сторони соціальних 
суб’єктів. «Управління щодо ідентичностей означає, що вони можуть 
досить свідомо, цілеспрямовано проєктуватись, конструюватися, 
деконструюватись, форматуватись, переформатовуватись – інакше 
кажучи, змінюватись. У різні епохи таке управління переслідувало 
різні цілі. Сьогодні політика формування ідентичності використо-
вується (державою, церквою, елітою, ЗМІ, соціальними суб’єктами 
тощо) переважно як інструмент вибудови поля соціальної комунікації 
між носіями різних культур, релігій, цінностей, ідей, уподобань тощо, 
хоча не виключаються й інші цілі – наприклад, ствердження однієї 
ідентичності на шкоду іншої, аж до усунення носіїв останньої» [3]. 
Користуючись мінливістю світу, соціальні технології здатні штучно 
виробити підґрунтя, на якому формуватиметься чи наполегливо пропо-
нуватиметься та чи інша запроєктована ідентичність. Невизначеність 
соціальних перспектив, політичні конфлікти, економічні негаразди, 
релігійні суперечки та суперечності, відсталість і невідповідність 
новітнім трендам в освітніх практиках здатні бути використаними як 
обґрунтування пропонованим форматам самовизначення.

Водночас варто зазначити, що плинна сучасність демонструє й ради-
кальну індивідуалізацію. Індивіди звільняються від фреймів загальної 
культури визначених державою проєктів гомогенізації. Плинна сучас-
ність живе в умовах посткультури, де вона більше не означає культи-
вування певних визначених цінностей, проте є ринком культурного 
плюралізму, де «виграє» той, хто краще себе п(р)одав.

Ідентичність, не бувши стабільним осердям самості, а навпаки, 
такою, що артикулює неможливість інтегральної, гармонійної, зада-
ної на всі часи моделі, – відтак трансформується в таких межах, як 
ареал поширення, вернакулярність простору, темпоральна визначе-
ність форм прояву та атрибутації.

Постмодернова ідентичність виникає із серії ситуативних (політич-
них, культурних та інших) подій і змінюється теж ситуативно. Маркери 
ідентичності рухливі, вони зумовлюються безліччю чинників: геогра-
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фією культурних ареалів, історичними кордонами соціополітичних 
утворень, маргіналізацією або націоналізацією суспільства, трансфор-
маціями в будь-якому елементі соціокультурної системи тощо.

Така ідентичність є своєрідним інструментом для розпізнавання і 
структурування реальності в часі і просторі, розставляння в ній акцен-
тів і формування визначеності. Причому йдеться про визначеність 
швидше процедурну, ніж змістовну, визначеність маркування, нази-
вання людей, речей і відносин легалізованим чи узгодженим ім’ям.

У суспільстві мережевих структур складається далеко не гармо-
нічна структура, оскільки логіка груп із відмінною ідентичністю є 
взаємозаперечною, а їхнє існування – далеко не мирне. Еліту в суспіль-
стві мережевих структур, як правило, формують «громадяни світу», 
котрі володіють «найневиразнішою самобутністю». Одночасно з 
ними співіснують індивіди, які пручаються втраті своїх привілеїв у 
різних сферах суспільства й тяжіють до визначеної самобутності від 
суспільства.

Нестабільний стан індивіда – мабуть, перша причина того, що він 
трансформує власну самооцінку. Причому не факт, що зміна зовніш-
ніх обставин змінюватиме самооцінку індивіда. Він здатен уперто 
дотримуватись обраної самості, як своєрідного якоря. Проте в умовах 
постійних і досить швидкоплинних суспільних і соціальних трансфор-
мацій індивід, спостерігаючи й відчуваючи темп змін, перебуває в 
потоці рішень: бути тим, ким він себе має чи прагнути змінити став-
лення й оцінку себе, щоб пристосуватись до мінливого середовища.

Міркуючи над ідентичностями сучасного урбанізованого світу, над 
змінами, яких зазнає соціальний простір у поступі інформаційно-ко-
мунікативних технологій, які нерідко диктують форми відносин та 
взаємодій, – ми звернули увагу на трансформації міської ідентичності.  
К. Шульман зазначає, що місто «передбачає скупченість великої кіль-
кості людей на обмеженому просторі, на якому вони змушені домовля-
тись один з одним. Містяни приречені на <…> відстоювання своїх інте-
ресів та досягнення компромісів з іншими. Всі в місті ходять одними й 
тими самими вулицями, їздять на одному громадському транспорті чи 
на машинах одними й тими ж дорогами, й водночас це люди надзви-
чайно відмінні один від одного: з різним достатком, різними заняттями 
і вподобаннями, різним рівнем освіти, різною кваліфікацією й різним 
режимом дня. Людина, яка живе в місті, вчиться двом речам: взаємодії 
та толерантності» [5, с. 33].

Блогер Ілля Бейлін наївно й публіцистично озвучив метафори двох 
образів міських мешканців – «урбаноїда» та «урбанавта». Нас вони 
зацікавили і внаслідок міркувань над ними постала розроблена нами 
дуальна теоретична типологія міської ідентичності. Це уявлювані 
полярні образні категорії містян. Але ідея має потенціал для розробки 
емпіричних критеріїв. Поки що варто розібратись із її евристичними 
характеристиками.
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В основу словотворення та семантики даних типів покладено 
мовну етимологію. Суфікс «-НАВТ» походить від грец. Naus – «кора-
бель, судно»; «мореплавець, матрос» і надає значення відповідної 
основи. Таким чином, особа типу «урбанавт» нібито містоплавець, 
«міська Одісея» якого – це життєві мандри людини, яка виходить у 
простір міста в пошуках самої себе. Урбанавт позбавляється свого Его 
та водночас знаходить його, в цьому його втіха. Він почасти як пілі-
грим, який знає свої сили, проте в якісь моменти сумнівається в них.

Суфікс «-ОЇД» походить від грец. Eidos – «вид, образ», надає 
значення уподібнення, вказує на особу чи предмет, який подібний 
тому, що визначає базова основа. Тому «урбаноїд» – це суб’єкт місту(о)
подібний. Урбаноїд відправляється до тернів міста в пошуках чужого 
«Я», адже свого «Я» в нього немає, але не в тому сенсі, що він не 
виокремлює себе як особистість, а хіба в тому, що він не надто опіку-
ється проблемою власного самовизначення. Йому важливо зрозуміти, 
не хто він сам, але хто його оточує, чи здатен він серед інших знайти 
схожих на себе, щоб перебувати в умовах комфортного оточення. Він 
мисливець. Урбаноїд не шукає своє Его, але слухняно за ним іде; 
вважає, що знає свої сили.

В урбанавта немає бажання ранжувати, узагальнювати, він нама-
гається описати складки міста, в яких немає місця політичним і куль-
турним маніпуляціям. Тільки творчість. Урбанавт по-своєму любить 
місто, знаходячи принадність у його різноманітних дослідженнях, у 
самих процесах рецепцій. Іноді урбанавт – міський сталкер – шукач 
щастя і живих душ у містах.

Урбаноїд – це житель міста, в якому паливо й фастфуд або гастро-
вишуки – необхідний атрибут та натуральний антураж. Не варто 
вважати урбаноїда оспівувачем міста в його унікальності. А проте саме 
урбаноїд є кращим провідником міськими лабіринтами, ніж урбанавт. 
Урбаноїд живе в системі автоматичного керування, інстинктивно діє 
у вирах міста. Для нього місто – це даність, звабливий простір, але 
не той, що кортить прискіпливо й філософськи досліджувати; всі свої 
«урбаністичні молитви та ритуали» він здійснить у годину пік, повер-
таючись додому через гіпермаркет на автотранспорті, переважно влас-
ному (поки немає такого, він страждає у громадському). Урбаноїд – 
споживач міста, він не схильний до глибоких рефлексій, на відміну від 
урбанавта.

Урбанавт ідеалізує місто, він прагне бачити його ідеал у форматі 
гемайншафту – спільноти із сильними зв’язками – тісними, особи-
стісно визначеними зв’язками й ролями; він прихильник спільнот 
і всіма способами прагне їх розбудовувати, зокрема, користуючись 
методами партисипативності; для урбанавта – трагедія бути однаком, 
самотнім; самотність не вважає свободою, свобода – це вічний пошук.

Урбаноїд користується містом як лабораторією, не прагнучи об’єд-
нуватись у громади; цілком комфортно він почувається у форматі 
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гезельшафту – суспільства, де переважають слабкі зв’язки, котрі не 
потребують постійних контактів зі співмешканцями, де тимчасові, 
функціональні відносини; урбаноїд – прихильник індивідуалізму; 
урбаноїд – одинак, у самотності він бачить певне вираження свободи.

Урбанавт мультикультурний, він прагне знайти баланс, займаючи 
доброзвичайну терпимість до культур, котрі виключають будь яку 
симетричну терпимість.

Урбаноїд може бути толерантним, – готовим змиритись із певними 
речами, які активно не подобаються, проте в межах певних границь та 
до певних меж.

Способом домовитись для урбанавта є дискусія, обговорення, 
щораз пошук усередненого рішення. Спосіб домовитись, узгодитись 
для урбаноїда – це дотримуватись усіма містянами однаково закону і 
правил за мовчазної спільної згоди.

Урбанавт – політичний – він прихильник колективних рішень у 
місті. Натомість урбаноїд – аполітичний – (у давньогрецькому сенсі 
«ідіотичний») він приватний і замкнений. Його будинок має бути 
огороджений від чужинців, зівак-туристів, пияк та безпритульних.

Життя урбанавта – фланерське. Місто вабить його відчуття та 
почуття. Урбаноїд – споживач міста. Його рольова позиція в рубці 
креативного класу – це роль гурмана, який вимагає індивідуалізова-
ного обслуговування, комфорту, задоволення його особливих унікаль-
них смаків. Тоді як позиція урбанавта – це роль провідника, пропо-
відника, який прагне досить наполегливо впровадити власну віру, 
цінності, залучити до них оточення, легкий на підйом до зміни норм і 
традиційних правил.

Урбанавтом домінує стиль міського життя, урбаноїдом – спосіб 
міського життя.

«Право на місто» урбанавта – новоурбаністичне, іноді його світо-
глядна модель – романтично-консервативний урбанізм. «Право на 
місто» урбаноїда – нормативне право на послуги й сервіс від інфра-
структури міст. Урбанавт на борту свого корабля написав би: «Let’s 
go! Will be fan!», тоді як урбаноїд не написав би нічого, промовивши 
«Тільки не на моєму кораблі!».

Застосовуючи своє повне право на місто, вони реально здатні спів-
творити та змінювати космічний уклад міста, з усією його логікою 
й парадоксами. Суперечність тут є: іманентна логіка природи типів 
виштовхує урбанавта на цінності гезельшафту (права городян на місто 
у форматі Полісу вільних громадян), але він вибудовує свій ідеал міста 
на гемайншафт ідеалах, й відповідно, урбаноїд, здавалося б, мав праг-
нути гемайншафту (проживання у вузькій спільноті подібних), але він 
поціновує гезельшафт умови. Внутрішня боротьба постає як вічний 
двигун цього Всесвіту міського життя.

Е. Глейзер, прагнучи узгодити полярні міські ідентичності, зауважує: 
«Але як окремі міста можуть стати споживацькими містами та прива-
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бити кваліфікованих мешканців? Одна позиція, яка поділяється Ричардом 
Флоридою, підкреслює значення мистецтв, толерантності до альтернатив-
них стилів життя, а також необхідність наявності жвавого центру міста із 
множиною веселих заходів. Друга позиція фокусується на тому, що необ-
хідно підвищувати якість базових суспільних послуг, які завжди були в 
розпорядженні міст, – безпечних вулиць, швидкого транспорту, хороших 
шкіл. У керівників міста зазвичай обмежені ресурси, вони не можуть задо-
вільнити бажання кожного. Навіть якщо поділяти мою думку і вважати, 
що кожне місто має певною мірою підтримувати обидві ці концепції, 
завжди буде стояти питання, куди інвестувати доходи міського уряду та 
енергію його керівників» [1, с. 387].

Людина у ставленні до міста проходить шлях переходів між зазна-
ченими нами двома ідентичностями: урбаноїдною та урбанавтною.  
В окремих ситуаціях вона обирає для себе стратегію своєї поведінки, 
яка відповідає чи тій, чи іншій моделі ідентичності. Домінантою 
переходів є її поточний соціальний статус та процес життєдіяль-
ності, котрі визначають її стиль чи спосіб життя. Чи можлива уста-
лена стабільна модель усвідомлення себе в місті? Так, у разі, коли 
індивід проживає все життя в одному місті й, одного разу зупинив-
шись на зручній ідентичності, надалі вже не змінює її, демонстру-
ючи своєю поведінкою та висловлюючи в оцінках належність саме до 
неї протягом тривалого часу. Проте, як стверджується дослідниками 
ідентичності, її незмінної форми фактично не буває. Різниться лише 
час, за який вона себе виявляє. Процес соціалізації – мінливий, хоч і 
має визначену поетапність. Проте зміни, які його супроводжують, є 
нестабільними й залежать від політичних, культурних, економічних 
та інших суспільних факторів.

Висновки і пропозиції. Отже, ідентичність сучасного світу пост-
модернова, як і теоретична основа її аналізу. Плинність, яку помі-
тили і про яку міркували З. Бауман, М. Кастельс, Дж. Уррі, Р. Сеннет,  
П. Гілен та низка інших менш відомих теоретиків і аналітиків, 
насправді просякла буденні практики та (само)свідомість соціаль-
них суб’єктів, що, зрештою, відобразилось не тільки в портретах 
повсякдення, але й на рівні прийняття глобальних рішень і форму-
вання трендів майбутнього. Ідентичність, яка поціновувалась за 
сталість, натепер підривається дискретністю, гнучкістю, нестабіль-
ністю соціальних практик і процесів. Постає затребуваним пошук 
нових означень та понять, котрі описуватимуть сучасні тренди. 
У світі постмодерну, де міста відіграють чи не ключову роль як 
простори формування майбутнього, постають дві стратегії: життя 
та виживання. Міська ідентичність стала мінливою та ситуативною.  
В точковому часі соціальні трансформації набувають фрагментар-
ності, творять мозаїчний фрейм соціальної реальності. Від цього 
ідентичність соціальних суб’єктів, невстигаючи оформитись, уже 
відчуває утиск бути знову трансформованою.
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Petrenko-Lysak A. O. Urban identities in the context of postmodern fluidity
This article is about the newest identities in postmodern world. It is a variability 

and fluidity world. In postmodern world the urban space will be the main arena 
where the main occasions will take place. Even wider – urban landscapes. Cities 
will be spaces that are more important than state ones. This can already be observed.

The role of individual cities, the events that will happen on their territory will 
come to the fore “observation” of reality and the making of history. The agenda will 
be defined by urban identities no less than political or national ones.

This article presents the author’s definition of the newest types of urban 
identities. They are fluid and serve as a theoretical construct to describe modern 
identities in postmodern cities.

These are such types as urbanaut and urbanoid. Both types arise from a series 
of situational (political, cultural and other) events or personal practices and also 
change situationally.

The proposed theoretical model of urban identity is rather a tool for recognizing 
and structuring types of citizens, placing emphasis and forming conceptual certainty 
in further researches or technologies.

We define urbanist as the type of citizen who is inclined to the idea of a justice 
city, believes in a city of equal chances, opportunities and rights, seeks to build a 
community of residents, guided by the values of social justice, equality, tolerance of 
diversity and community.

Urbanoid is a type of a citizen who primarily values the city for the list of comfort 
it provides him, for the opportunities and chances to get the desired maintenances, 
services and values.

It is not very up to unite with other citizens, but is able to cooperate primarily in 
the request for the own interests` protection right.

Both types have the idea of commitment to the city as a space of their own lives 
and their future in common.

Key words: identities, postmodern, fluidity, urbanaut, urbanoid.
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У статті в контексті системної соціологічної аналітики подається процес 
формування соціального потенціалу організаційно-управлінських відносин у 
сучасному перехідному суспільстві. Водночас визначаються принципові засади, 
змістовні параметри, функціональний характер і специфічні особливості різно-
манітних типів організаційно-управлінських відносин, виокремлюються переду-
мови та ключові соціальні чинники концептуальної еволюції та розвитку цих 
відносин, а також виявляються механізми функціонування та відтворення 
певного типу організаційно-управлінських відносин у перебігу суб’єкт-об’єк-
тної взаємодії у процесі різноманітної соціальної діяльності на різних рівнях 
соціальної організації сучасного суспільства. Зокрема, аргументуються умови 
використання таких різновидів організаційно-управлінських відносин, як, напри-
клад, відносини керівництва та підпорядкування, субординації та координації, 
централізму та самостійності, дисциплінованості та відповідальності тощо.

Визначено, що одним із головних видів організаційно-управлінських відно-
син є відносини централізму та самостійності, котрі перебувають між 
собою в нерозривній і суперечливій діалектичній єдності. Причому відносини 
централізму являють собою форму взаємозв’язку між суб’єктами управління 
різних організаційних рівнів щодо реалізації визначених функцій, за якого один 
суб’єкт управління (вищий) наділяється правами й повноваженнями визна-
чати зміст і спрямованість діяльності іншого суб’єкта управління (нижчого) 
відповідно до загальної управлінської мети, тобто відповідно до загального 
інтересу. Щодо відносин самостійності, то вони припускають наявність у 
суб’єктів організаційно-управлінських відносин таких прав, повноважень і 
обов’язків, які дають їм можливість самим визначати зміст і спрямованість 
своєї діяльності. Якщо за відносин централізму вищий суб’єкт організацій-
но-управлінських відносин виступає як монопольний суб’єкт, вплив котрого 
носить переважно односпрямований характер, то за відносин самостійності 
всі суб’єкти, незалежно від рівня соціальної ієрархії, є рівноправними, тобто 
їхній взаємозв’язок будується на основі механізмів взаємоспрямованого орга-
нізаційно-управлінського впливу одне на одного.



110

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

У статті аналізується також практика застосування різних за 
типом організаційно-управлінських відносин у процесі функціонування 
соціальних організацій у різних сферах суспільного буття, а також 
пропонуються відповідні рекомендації щодо перебудови організацій-
но-управлінських відносин в умовах глобальних соціально-економіч-
них, політичних і соціокультурних змін, а також у перебігу суспільних 
трансформацій сучасного українського соціуму на засадах принципів 
демократії та вільного ринку.

Ключові слова: зміст, особливості, характер і потенціал орга-
нізаційно-управлінських відносин, типологія та функції організацій-
но-управлінських відносин, механізми становлення, функціонування, 
відтворення та розвитку організаційно-управлінських відносин.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми визначення соці-
ального потенціалу організаційно-управлінських відносин зумовлена, 
з одного боку, об’єктивними потребами істотної перебудови наявної 
системи соціального управління українського суспільства, а з іншого 
боку, динамічним розвитком теоретичних засад соціології управління 
як галузі сучасного соціологічного знання в умовах істотних глобаль-
них економічних, політичних, соціальних і соціокультурних трансфор-
мацій, пов’язаних зі становленням та розвитком нової інформаційної 
цивілізації. Йдеться про широке розгортання соціологічних дослі-
джень, спрямованих на вивчення складних організаційно-управлін-
ських явищ і процесів, котрі стосуються управління суспільством та 
утворюють його систему. Тобто потрібне якісно нове розуміння сутніс-
них ознак організаційно-управлінських відносин на всіх рівнях соці-
альної організації сучасного суспільства [13, с. 3–4].

Аналіз розробленості теоретичних засад організаційно-управ-
лінських відносин показує, що цій проблемі надається недостатня 
увага з боку соціологічної науки, незважаючи на те, що будь-які соці-
альні явища та процеси, які виникають у суспільстві, формуються, як 
правило, на основі організаційно-управлінських контактів, зв’язків і 
відносин між індивідами й соціальними групами. Причому особлива 
роль організаційно-управлінських відносин у розвитку сучасного 
суспільства постійно зростає завдяки їх всеохоплюючому характеру 
та активному впливу на впорядкування не тільки соціально-економіч-
ного, політичного й духовного життя суспільства, але і сталого функці-
онування й подальшого розвитку суспільної системи загалом.

У дослідженні організаційно-управлінських відносин, як показує 
аналіз, сформувалось кілька наукових підходів, спрямованих на вивчення 
їх змісту, структури та тієї ролі, яку вони відіграють у життєдіяльності 
суспільства. Наприклад, у межах першого – соціологічного – підходу 
організаційно-управлінські відносини розглядаються як визначаль-
ний структурний елемент усякого суспільства; в межах другого – 
економічного підходу – вони трактуються як ключовий чинник ефек-
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тивності матеріального виробництва; в перебігу третього – полі-
тико-правового підходу – розуміються як інструментальна основа 
державного управління у співвідношенні з політичними і правовими 
відносинами, а в контексті четвертого – соціально-психологічного 
підходу – ці відносини становлять організаційну структуру формаль-
них і неформальних стосунків і взаємодій керівників і підлеглих, тобто 
керуючих і керованих.

Це вказує на той факт, що й дотепер немає єдиної концепції органі-
заційно-управлінських відносин, яка б не тільки сприяла формуванню 
організаційного потенціалу вітчизняних управлінських кадрів, але й 
поряд із цим виступала визначальним чинником упорядкування орга-
нізаційно-управлінських взаємодій між керуючими суб’єктами різних 
ієрархічних рівнів у напрямі поглиблення демократичних перетворень 
та подальшого розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення сутності і 
змісту, а також з’ясування структури, типології та соціального потен-
ціалу організаційно-управлінських відносин як ключового чинника 
підвищення ефективності соціального управління, спрямованого на 
реалізацію загального та особливих інтересів індивідів і соціальних 
груп у транзитному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Стале функціонування всякого 
суспільства нерозривно пов’язане з його здатністю завдяки власним 
саморегулятивним механізмам забезпечувати визначений порядок 
організаційної взаємодії людей, спрямованої на досягнення спільної 
мети. Причому дане суспільство як системне утворення складається з 
керуючих і керованих людей зі сталими організаційно-управлінськими 
зв’язками, які в сукупності з іншими елементами утворюють певну 
організаційну систему соціального управління, на яку покладається 
відповідальна місія – своєчасно та адекватно реагувати на виклики 
зовнішнього середовища та відповідно до цих, часто-густо непередба-
чуваних викликів, виробляти та впроваджувати інноваційні стратегії 
суспільного розвитку [14, с. 5].

З огляду на це особливої ваги та значимості набувають організацій-
но-управлінські відносини, які об’єктивно складаються між людьми у 
процесі організації та здійснення будь-якої спільної діяльності, висту-
паючи водночас специфічною формою формально впорядкованих взає-
мозв’язків між ними [3, с. 524]. У ці відносини вступають не тільки 
ті люди, котрі професійно здійснюють певні організаційно-управлін-
ські функції, але й ті, що беруть безпосередню участь у різній трудо-
вій діяльності, оскільки кожний різновид спільної людської діяльно-
сті потребує визначених колективних дій заради досягнення спільної 
мети шляхом планування, організації, поділу між ними ролей, а також 
координації, мотивації й контролю за результатами тощо. Унаслідок 
цього, як свідчить аналіз, «суто управлінські відносини та їх нероз-
ривна органічна частина – організаційні відносини – якби пронизу-
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ють усі види суспільних відносин (економічні, соціальні, політичні, 
духовні)» [5, с. 64].

Натомість організаційно-управлінські відносини, як свідчить 
аналіз, за своїм змістом є нічим іншим як постійно відтворюваним 
процесом взаємодії керуючих суб’єктів і керованих об’єктів (тобто 
індивідів і соціальних груп) щодо здійснення ними певних рольових 
функцій у певному виді людської діяльності, головним чином щодо 
вироблення, ухвалення та реалізації організаційно-управлінських 
рішень. А залежно від характеру цієї взаємодії індивідів і соціальних 
груп об’єктивно виникають різноманітні види організаційно-управ-
лінських відносин, які в сукупності й утворюють їхню структуру. 
Водночас структура цих організаційно-управлінських відносин, а 
також їх видове різноманіття та взаємозв’язок визначаються, перш за 
все, соціальною структурою самого суспільства. Останнє являє собою 
складну соціальну систему, яка складається з різних форм і видів орга-
нізаційно-управлінської взаємодії індивідів і соціальних груп у різних 
сферах суспільної життєдіяльності. Причому самі індивіди та соціальні 
групи володіють не тільки різноманітними соціальними якостями, але 
й визначеним соціальним положенням, що впливають на формування 
їх особливих інтересів у межах спільної діяльності. Тому з особли-
востей відтворення та розвитку самої суспільної системи об’єктивно 
й виникає необхідність виконання її підсистемою соціального управ-
ління певних організаційно-управлінських функцій, що й зумовлює 
існування відповідної структури організаційно-управлінських відно-
син [6, с. 18–20].

Водночас необхідно зазначити, що одним із головних видів орга-
нізаційно-управлінських відносин є відносини централізму та само-
стійності, які перебувають між собою в нерозривній і суперечли-
вій діалектичній єдності. Причому відносини централізму являють 
собою форму взаємозв’язку між суб’єктами управління різних орга-
нізаційних рівнів щодо реалізації визначених функцій, за якого один 
суб’єкт управління (вищий) наділяється правами й повноваженнями 
визначати зміст і спрямованість діяльності іншого суб’єкта управління 
(нижчого), відповідно до загальної управлінської мети, тобто відпо-
відно до загального інтересу. Таке положення суб’єктів управління 
один щодо одного визначається, як правило, залежно від виконува-
них ними загальних або часткових (приватних) організаційних функ-
цій. Наприклад, відносини централізму існують між главою і членами 
уряду, а також між урядом і громадянами країни, причому кожний із 
цих соціальних суб’єктів (залежно від соціального статусу, тобто соці-
ального положення в суспільстві) може бути один щодо одного як 
вищим, так і нижчим [19, с. 32–33].

Щодо відносин самостійності, то вони припускають наявність у 
суб’єктів організаційно-управлінських відносин таких прав, повнова-
жень і обов’язків, які дають їм можливість самим визначати зміст і 



113

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

спрямованість своєї діяльності. Якщо за відносин централізму вищий 
суб’єкт організаційно-управлінських відносин виступає як моно-
польний суб’єкт, вплив котрого носить переважно односпрямований 
характер, то за відносин самостійності всі суб’єкти незалежно від 
рівня соціальної ієрархії є рівноправними, тобто їхній взаємозв’язок 
будується на основі механізмів взаємоспрямованого організаційно- 
управлінського впливу одне на одного. Такими суб’єктами організацій-
но-управлінських відносин у демократичному суспільстві є, зокрема, 
президент країни і парламент, між якими існують впорядковані відно-
сини взаємоспрямованого впливу одне на одного в межах законодавчо 
визначених повноважень.

Водночас проведений аналіз засвідчує, що відносини централізму 
й самостійності розглядаються часто-густо з погляду їх функціональ-
ного змісту, тобто без урахування соціального аспекту цих відносин, 
який істотно впливає на формування особливих інтересів учасників 
організаційно-управлінських відносин [4, с. 60]. Однак без аналізу 
цих інтересів неможливо визначити роль і механізми впливу суб’єктів 
організаційно-управлінських відносин на формування змісту загальної 
мети. Зокрема, відносини централізму визначають не тільки загальну 
соціальну спрямованість організаційно-управлінської діяльності, але 
й ті межі, в рамках яких ця діяльність буде адекватно відповідати 
змісту загальних інтересів. Водночас відносини самостійності нада-
ють можливість у визначених межах кожному суб’єкту організацій-
но-управлінських відносин обирати свій власний, специфічний шлях 
руху, який відповідає їх особливим інтересам. Але відносини центра-
лізму та самостійності мають бути не тільки тісно взаємопов’язані між 
собою, але й окрім цього ще й ретельно збалансовані, оскільки чим 
більше прав, повноважень та обов’язків буде в одних суб’єктів органі-
заційно-управлінських відносин, тим їх буде менше в інших суб’єктів 
цих відносин [8, с. 62].

Звідси випливає, що посилення централізму в системі організа-
ційно-управлінських відносин означає підвищення її монополізації, 
що, по-перше, суттєво звужує межі вибору суб’єктами цих відносин 
самостійного шляху руху, а по-друге, в такій централізованій системі 
відносин стає менше незалежних суб’єктів, оскільки централізм 
заснований на механізмах однобічного організаційно-управлінського 
впливу. Водночас посилення самостійності в цій системі приводить 
до розширення меж вільного вибору суб’єктами цих відносин свого 
специфічного шляху розвитку, що відповідає їх особливим інтересам. 
У цьому разі виникає, як правило, два суперечливих явища. З одного 
боку, розширюється поле для своєрідного розвитку суб’єктів органі-
заційно-управлінських відносин, оскільки їх особливий інтерес одер-
жує найбільшого відображення. А з іншого боку, знижується здатність 
організаційної системи управління до координації спільної діяльності 
та узгодження часто-густо не співпадаючих інтересів суб’єктів різних 
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рівнів, оскільки кожний із них намагається розвиватись, з огляду на 
свої особливі інтереси. В результаті відбувається загострення протиріч 
між суб’єктами організаційно-управлінських відносин і порушується 
життєдіяльність суспільної системи загалом, а в разі їх крайнього заго-
стрення фактично відбувається й руйнування цієї системи.

Тому взаємозв’язок відносин централізму й самостійності в 
системі організаційно-управлінських відносин припускає обов’яз-
кове встановлення ступеня їхньої відповідності між собою. 
Основною підставою для цього виступає необхідний характер 
єдності та незалежності особливих інтересів суб’єктів різних ієрар-
хічних рівнів. Централізм у системі організаційно-управлінських 
відносинах є виправданим лише тоді, коли він необхідний для 
збереження суспільства як цілісної системи, а також для визначення 
певних меж діяльності керуючих суб’єктів, які будуть забезпечу-
вати взаємну орієнтацію на досягнення загальної суспільної мети. 
А самостійність суб’єктів організаційно-управлінських відносин 
буде виправданою тільки в тому разі, коли вона сприяє їхньому 
всебічному саморозвитку та не порушує ефективності їхньої взає-
модії в організаційній системі управління.

Отже, припустимий рівень централізму в системі організацій-
но-управлінських відносин означає не тільки наявність кількох неза-
лежних спеціальних суб’єктів (наприклад, парламенту й уряду), 
здатних до взаємного впливу один на одного, але й наявність у грома-
дянського суспільства як суб’єкта організаційно-управлінських відно-
син необхідної кількості спеціальних і незалежних функцій (тобто 
визначених меж самостійності), що дозволяють йому впливати на стан 
цих незалежних спеціальних керуючих суб’єктів, тобто парламенту 
та уряду. Таким чином, визначені межі самостійності включаються 
до змісту всіх організаційно-управлінських функцій, котрі входять до 
управлінського циклу (процесу), що передбачає установлення припу-
стимого рівня централізму, який припускає розподіл цих функцій між 
всіма керуючими суб’єктами в організаційній систем управління. 
Причому ступінь розподілу організаційно-управлінських функцій 
відображає той рівень централізму, що є в тій чи іншій організаційній 
системі управління.

Однак нижчі суб’єкти організаційно-управлінських відносин, які 
перебувають у відносинах централізму та піддаються організацій-
но-управлінському впливу з боку вищого керуючого суб’єкта, завжди 
прагнуть до звільнення від його впливу, щоб повніше реалізувати 
свій особливий інтерес. Це означає фактичне звуження організацій-
но-управлінських функцій у вищого керуючого суб’єкта, або їхнє 
розширення в нижчого суб’єкта управління, тобто відбувається руйну-
вання меж централізму й розширення меж самостійності.

Цей процес, у своєму крайньому прояві, приводить не тільки до 
зникнення вищих суб’єктів організації управління, але й до руйну-
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вання відносин централізму, що вказує на абсолютне панування 
відносин самостійності між керуючими суб’єктами в організаційній 
системі управління. Відносини абсолютної самостійності в цьому 
разі, приводять не тільки до порушення балансу взаємодії між керу-
ючими суб’єктами різних рівнів, але й до розпаду самої організа-
ційної системи управління. З огляду на це особливості організацій-
но-управлінської взаємодії керуючих суб’єктів різних рівнів, залежно 
від стану відносин централізму та самостійності, можна схематично 
подати у вигляді трирівневої моделі пріоритетно-паритетних зон 
(рис.1), яка за своїми змістом являє сукупність організаційно-управ-
лінських функцій керуючих суб’єктів, які визначають характер їхньої 
взаємодії залежно від прав, повноважень і обов’язків у системі орга-
нізаційно-управлінських відносин. 

Зона І 

Зона ІІ 

Зона ІІІ 

Рис. 1. Трирівнева модель організаційно-управлінських відносин 
керуючих суб’єктів в організаційній системі управління

Перший рівень цієї моделі (зона I) охоплює головним чином 
зовнішню зону, що є зоною пріоритету вищого керуючого суб’єкта, 
в якій йому належить невід’ємне право здійснення однобічного орга-
нізаційно-управлінського впливу на нижчих суб’єктів, для чого він 
наділений відповідними правами та повноваженнями. Таким вищим 
керуючим суб’єктом є, наприклад, уряд країни як центральний орган 
державної виконавчої влади щодо територіальних органів держав-
ної влади. Цей вищий суб’єкт управління за допомогою організа-
ційно-управлінського впливу на нижчих суб’єктів, а також шляхом 
установлення законодавчо внормованих відносин координує їхню 
діяльність у різних сферах життєдіяльності суспільства для досяг-
нення загальної мети або реалізації загального суспільного інтересу.

Другий рівень цієї моделі (зона II) є середньою зоною чи зоною 
паритету, що припускає рівні права та повноваження між взаємоді-
ючими суб’єктами організаційної системи управління різних рівнів. 
Тобто під час реалізації своїх особливих інтересів вони взаємодіють 
між собою як рівні партнери. Зміст організаційно-управлінських функ-
цій у зоні паритету, як показує аналіз, є важливим із погляду реаліза-
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ції як загального інтересу, так і особливих інтересів даних суб’єктів. 
Наприклад, організаційна взаємодія між урядом та органами місце-
вого самоврядування, інтереси яких перетинаються в межах зони 
паритету, здійснюється на основі взаємного узгодження їх особливих 
інтересів. Щодо протиріч між керуючими суб’єктами різних рівнів, 
то вони розв’язуються не шляхом однобічного придушення інтересів 
один одного, а шляхом пошуку прийнятних для обох сторін підходів, 
які враховують як загальносуспільні, так і особливі інтереси кожного 
з них. Тим самим способи реалізації взаємозалежних цілей керуючих 
суб’єктів у зоні паритету вбирають у себе все різноманіття їхніх інте-
ресів, завдяки чому їхні організаційно-управлінські рішення набува-
ють багатоцільової спрямованості та спираються на взаємну зацікавле-
ність усіх учасників цього процесу, що підвищує ймовірність успішної 
реалізації як загального, так і особливих інтересів.

Наприклад, уряд для реалізації важливої для суспільства соціаль-
ної програми, яка вимагає значних фінансово-матеріальних витрат не 
може вилучити частину прибутку в органів місцевого самоврядування. 
Тут потрібна згода громадян та органів місцевого врядування, котрі 
мають побачити свій особливий інтерес щодо реалізації загальносус-
пільної програми, щоб активно залучити свої ресурси для її виконання. 
Таким чином, у зоні паритету відбувається пристосування керуючих 
суб’єктів різних рівнів до суперечливих ситуацій, що постійно зміню-
ються. Оскільки в мінливих умовах суспільної життєдіяльності має 
змінюватись не тільки зміст організаційно-управлінських функцій, але 
й сам механізм їхнього розподілу між керуючими суб’єктами різних 
рівнів, що не може бути заздалегідь передбаченим під час розмежу-
вання їх функціональних зон. Причому самоврядні керуючі суб’єкти, 
що не «сковані» втручанням зверху, пристосовуються до мінливих 
ситуацій шляхом пошуку нових способів організаційно-управлінської 
взаємодії з іншими керуючими суб’єктами. Таким чином, у зоні пари-
тету відбувається узгодження між суб’єктами різних рівнів своїх дій, 
пошук ефективних шляхів подолання протиріч, а також вироблення 
раціональних підходів до ухвалення спільних організаційно-управлін-
ських рішень.

Третій рівень моделі (зона III), які охоплює переважно внутрішню 
зону відповідальності керуючих суб’єктів, є зоною пріоритету, але 
вже не вищого, а нижчого керуючого суб’єкта. Останній тут повною 
мірою є самостійним суб’єктом, тобто незалежним від організацій-
но-управлінського впливу вищого керуючого суб’єкта, оскільки ухва-
лені ним рішення відображають, як правило, його особливий інтерес. 
Наприклад, органи місцевого самоврядування звільняються тут від 
дріб’язкової опіки вищого керуючого суб’єкта та здатні самостійно 
ухвалювати рішення, зважаючи на специфіку наявних умов, а також 
максимально співвідносити ці рішення з наявними можливостями та 
власно сформованими організаційно-управлінськими цілями.
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На практиці кількість функціональних зон організаційно-управ-
лінських відносин керуючих суб’єктів різних рівнів може охоплю-
вати різноманітні варіанти співвідношення пріоритету та пари-
тету, завдяки чому площа кожної функціональної зони може 
суттєво змінюватись. Наприклад, якщо звужується функціональна 
зона вищого керуючого суб’єкта (зона I), а за її рахунок розширю-
ється зона пріоритету нижчого суб’єкта (зона III), то вищий суб’єкт 
не тільки втрачає своє самостійне значення, але і здатність впли-
вати на нижчих суб’єктів, а також на реалізацію загальної суспіль-
ної мети. В цьому разі вищий суб’єкт утрачає важелі організацій-
но-управлінського впливу на нижчих суб’єктів і перетворюється, 
таким чином, на координаційний орган організації управління, що 
забезпечує головним чином координацію спільної діяльності керу-
ючих суб’єктів, але не ухвалює самостійних організаційно-управ-
лінських рішень. До того ж за умов максимального розширення 
зони незалежності самоврядних суб’єктів (зона III), з одного боку, 
а також за відсутності інших функціональних зон, з іншого боку, 
відбувається розпад організаційної системи соціального управління.

Однак за умов паритетної (рівноправної) взаємодії керуючих 
суб’єктів система організаційно-управлінських відносин між ними 
починає працювати завдяки узгодженню їхніх особливих інтересів. 
У цьому разі кожний керуючий суб’єкт максимальним чином впливає 
на ухвалення організаційно-управлінських рішень, а їхній взаємний 
вплив один на одного реалізується в повному обсязі. Завдяки цьому 
організаційна система соціального управління стає досить гнучкою, 
але водночас вона втрачає свою оперативність, оскільки унеможлив-
люється швидкість прийняття взаємоприйнятних рішень між рівно-
правними керуючими суб’єктами різних ієрархічних рівнів. Такий 
підхід до побудови організаційно-управлінських відносин міх керую-
чими суб’єктами є характерним для багатьох організаційних систем 
управління. Зокрема, він широко використовується в умовах конфеде-
ративного устрою державних утворень, а у федеративних та унітар-
них державах за цією моделлю головним чином діють представницькі 
органи державного управління.

Таким чином, максимальна оперативність виконання організацій-
но-управлінських функцій з’являється тоді, коли зона пріоритету само-
врядного суб’єкта (зона III) й зона паритету (зона ІІ) звужуються до 
мінімуму, а панує абсолютний пріоритет або абсолютний централізм 
вищого керуючого суб’єкта (зона І). Однак оперативність цього суб’єкта 
досягається завдяки «виживанню» суспільної системи, оскільки різко 
зменшується її здатність до врахування та реалізації особливих інте-
ресів індивідів і соціальних груп, а її адаптивні можливості пов’язані 
з пристосуванням до безперервних змін, що відбувається в зовніш-
ньому середовищі. Така оперативність є виправданою лише в надзви-
чайних ситуаціях, ліквідація наслідків яких завжди обмежена часовим 
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періодом. Отже, залежно від масштабів кожної з функціональних зон, 
котрі «належать» суб’єктам організаційно-управлінських відносин, 
змінюється і спосіб їхньої взаємодії в межах організаційної системи 
управління: від узгодження своїх особливих інтересів до взаємного чи 
однобічного їх придушення. Внаслідок цього виникає не тільки відпо-
відний тип організаційно-управлінського порядку, але й відповідний 
тип самої організаційної системи соціального управління. Й хоча те 
чи інше співвідношення функціональних зон паритету та пріоритету 
керуючих суб’єктів, їх зміст, склад організаційно-управлінських функ-
цій, прав, повноважень й обов’язків залежить від конкретних особли-
востей керованого об’єкта, а також від специфіки організаційно-управ-
лінської діяльності (тобто від характеру її мети й завдань). Однак 
досягнення загальної суспільної мети загалом вимагає від керуючих 
суб’єктів застосування такого організаційно-управлінського принципу, 
як принцип збалансованого пріоритету.

Натомість аналіз показує, що на практиці відносини централізму 
та самостійності реалізуються шляхом застосування інших органі-
заційно-управлінських відносин, зокрема таких, як відносини субор-
динації та координації. Відносини субординації не тільки відобража-
ють підпорядкованість одного керуючого суб’єкта іншому суб’єкту у 
процесі керівництва єдиним об’єктом, але й повною мірою забезпе-
чують реалізацію відносин централізму. Відносини субординації між 
керуючими суб’єктами викликані, з одного боку, необхідністю реалі-
зації загального суспільного інтересу, а з іншого боку, взаємозв’язку 
загального інтересу з особливими інтересами керуючих суб’єктів 
різних ієрархічних рівнів. Відповідно до відносин субординації вищі 
суб’єкти, які відображають загальний інтерес, установлюють згідно із 
цим інтересом цілі діяльності для нижчих суб’єктів, а також визнача-
ють спрямованість дій для всіх інших учасників організаційно-управ-
лінського процесу, що підпорядковані їм за характером виконуваних 
функцій і завдань [18, с. 90–98].

У найбільш «чистому» вигляді відносини субординації втілю-
ються в основному в лінійних організаційних структурах управління, 
в яких супідрядність організаційно-управлінських ланок здійсню-
ється за принципом «знизу нагору» та носить характер однозначного 
вертикального зв’язку. Тобто коли кожний нижчий керуючий суб’єкт 
контролюється вищим суб’єктом та підпорядковується останньому. 
Причому організаційно-управлінський вплив вищого суб’єкта здійс-
нюється зверху вниз, за принципом організаційної ієрархії. Така супі-
дрядність буває не тільки між керівними ланками в організаційній 
системі управління, але й на індивідуальному рівні, тобто між керівни-
ками різних ієрархічних рівнів, а також між керівниками й підлеглими 
їм працівниками.

Іншим видом структурного розмаїття організаційно-управлін-
ських відносин є відносини керівництва та підпорядкування, котрі 
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являють собою відображення субординаційних зв’язків на рівні 
персоніфікованого керуючого суб’єкта [7, с. 59–64]. Відносини керів-
ництва та підпорядкування реалізуються в організаційно-управлін-
ській практиці за допомогою ще одного виду організаційно-управ-
лінських відносин, такого, як відносини єдиноначальності [16, с. 79]. 
Відносини єдиноначальності надають керівнику право здійснювати 
функцію розпорядництва, головним чином за допомогою прямих мето-
дів організаційно-управлінського впливу на підлеглих у формі нака-
зів і розпоряджень. Завдяки цим відносинам фактично й відбувається 
організаційно-управлінська взаємодія керуючих суб’єктів в організа-
ційній системі соціального управління, а також усувається стихійність 
у діяльності всіх учасників організаційно-управлінського процесу. 
Водночас кожний керівник за своїм соціальним положенням не тільки 
відображає загальний інтерес, але й формує мети для підлеглих йому 
працівників у такий спосіб, щоб вони могли їх реалізувати з ураху-
ванням своїх особливих інтересів. Звідси випливає, що всі суб’єкти 
організаційно-управлінських відносин,які входять до складу організа-
ційних систем управління, перебувають у тому чи іншому ланцюжку 
вертикальних субординаційних зв’язків і відносин.

Натомість самостійність керуючих суб’єктів (як самоврядних вираз-
ників своїх особливих інтересів) реалізується за допомогою ще одного 
виду організаційно-управлінських відносин, такого як відносини коор-
динації. Причому останні характеризують взаємозв’язок несупідряд-
них керуючих суб’єктів організаційно-управлінської діяльності, зміст 
яких відображає процес узгодження їх особливих інтересів та сполу-
чення їхніх дій у процесі реалізації власної мети. В межах відносин 
координації керуючі суб’єкти налагоджують між собою організацій-
но-управлінську взаємодію відповідно до складності та різноманіття 
своїх цілей, завдань і видів організаційно-управлінської діяльності. На 
основі відносин координації встановлюються горизонтальні зв’язки 
між керуючими суб’єктами, які входять до складу певної системи орга-
нізаційно-управлінських відносин. Відносини координації встановлю-
ються між окремими суб’єктами, що виконують самостійні органі-
заційно-управлінські функції на різних лініях субординації в межах 
сукупного керуючого суб’єкта, наприклад, між керівниками держав-
них підприємств однієї чи різних галузей економіки або між керівни-
ками функціональних підрозділів одного чи різних підприємств. Такі 
координаційні відносини виникають і між іншими незалежними керу-
ючими суб’єктами, зокрема, між керівниками приватних підприємств, 
лідерами політичних партій, громадських організацій тощо.

На основі координаційних відносин відбувається впорядкування 
спільних дій, а також формування загальних цілей незалежних суб’єк-
тів управління, котрі будують свої зв’язки за допомогою паритет-
них відносин. Це дає можливість не тільки здійснювати зіставлення 
та узгодження тих напрямів діяльності, що відповідають особливим 
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інтересам кожного окремого керуючого суб’єкта, але й виробляти 
єдині підходи до розуміння розв’язуваних завдань, а також оперативно 
усувати об’єктивно виникаючі між ними протиріччя. Унаслідок цих 
відносин відбувається взаємне пристосування керуючих суб’єктів один 
до одного, а також спільне формування загально-групової мети, що 
виступає організуючим початком не тільки зіставлення їхніх особли-
вих інтересів, але й забезпечення спрямованості спільних дій щодо 
їх реалізації. Отже, завдяки цим відносинам здійснюється взаємне 
узгодження особливих інтересів керуючих суб’єктів заради досяг-
нення загальної суспільної мети. Прикладом застосування координа-
ційних відносин може слугувати, наприклад, формування політичних 
коаліцій чи блоків, пов’язаних із проведенням виборів. У цьому разі 
перемога того чи іншого кандидата на виборах виступає як групова 
мета кількох суб’єктів політичного процесу.

Водночас в організаційно-управлінській практиці на основі субор-
динаційних і координаційних відносин (у їх, так би мовити, «чистому» 
вигляді) можуть утворюватись і змішані види організаційно-управ-
лінських відносин, коли ті ж самі керуючі суб’єкти у процесі реаліза-
ції єдиної загальної мети можуть одночасно перебувати між собою у 
відносинах і субординації, і координації. Причому потреба в утворенні 
гнучких, адаптивних організаційних структур управління викликана, 
насамперед, необхідністю використання переваг того чи іншого виду 
організаційно-управлінських відносин для ефективного досягнення 
загальної суспільної мети. Субординація забезпечує керуючим суб’єк-
там оперативність ухвалення та виконання організаційно-управлін-
ських рішень через їх визначену супідрядність, а координація – сприяє 
гнучкості застосовуваних ними дій у процесі взаємодії з мінливим 
зовнішнім середовищем. Отже, завдяки сполученню цих двох якостей 
(оперативності та гнучкості) формуються адаптивні організацій-
но-управлінські структури, до яких на добровільних засадах уходять 
формально несупідрядні керуючі суб’єкти, але які підпорядковуються 
загально-цільовим настановам вищого керуючого суб’єкта, спеці-
ально створюваного ними для ефективного досягнення загальної мети. 
Таким чином, на відміну від «чистих» координаційних відносин, за 
яких керуючі суб’єкти самостійно регулюють свої дії, за умови зміша-
них субординаційно-координаційних відносин, що притаманні адап-
тивним організаційним структурам управління, такі регулятивні дії 
здійснюються вищим керуючим суб’єктом. Водночас нижчі суб’єкти 
зберігають за собою незалежність і, за певної необхідності, можуть 
самі координувати свої дії, оскільки основним принципом форму-
вання змішаних субординаційно-координаційних зв’язків є програм-
но-цільовий підхід, на основі якого вибудовується програмно-цільова 
організаційна структура управління [16, с. 370].

Конкретною формою реалізації програмно-цільового підходу на 
практиці є, наприклад, політичний рух, який має значно більшу сталість 
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порівняно з політичною коаліцією, що функціонує, як правило, на 
«чистих» координаційних зв’язках. Отже, усталене відтворення орга-
нізаційно-управлінських відносин централізму та самостійності, а 
також субординації та координації здійснюється не тільки за допомо-
гою організаційно-управлінських впливів між керуючими суб’єктами, 
котрі визначають цільову спрямованість діяльності, але й за допомо-
гою взаємного організаційно-управлінського впливу, який зумовлює 
сам процес і результат їхньої організаційно-управлінської діяльно-
сті. Такий взаємний вплив, як показує аналіз, здійснюється головним 
чином завдяки ще одному виду організаційно-управлінських відносин, 
а саме – відносин дисципліни та відповідальності [1, с. 273–282].

Відносини дисципліни та відповідальності являють собою взаємо-
зв’язки між керуючими суб’єктами щодо виконання ними взаємних прав 
і обов’язків у процесі реалізації загальної мети. По суті, відносини дисци-
пліни та відповідальності виступають тут як форма об’єктивної взаємної 
залежності суб’єктів організаційно-управлінських відносин у межах здійс-
нення спільної діяльності, спрямованої на досягнення загальної суспіль-
ної мети. Об’єктивною основою формування відносин відповідальності 
є, насамперед, особливі інтереси суб’єктів організаційно-управлінських 
відносин. Адже відносини відповідальності між ними реально існують 
там і тоді, де й коли керуючі суб’єкти володіють здатністю до взаємного 
впливу на особливі інтереси один одного, а також коли від рівня вико-
нання прийнятих взаємних зобов’язань залежить реалізація їхніх особли-
вих інтересів. Невиконання або неналежне виконання взаємних зобов’я-
зань часто-густо завдає відчутних збитків їхнім особливим інтересам, і 
навпаки, якісне виконання взаємних зобов’язань приносить їм заплано-
вану вигоду. Отже, відносини відповідальності, «впливаючи» на особливі 
інтереси керуючих суб’єктів і сприяючи їх зацікавленості в досягненні 
загальної мети, є головним чинником механізму взаємного узгодження 
їхніх особливих інтересів із загальносуспільним інтересом [15, c. 58].

Водночас механізм реалізації відносин відповідальності, як засвід-
чує аналіз, охоплюють окремі види, форми, принципи й методи, що 
характеризують певні вимоги до вироблення і здійснення організа-
ційно-управлінських впливів. До видів відповідальності відносять, 
зокрема, юридичну, політичну, економічну (матеріальну), адміністра-
тивну (дисциплінарну), моральну та кримінальну відповідальність. 
Юридична відповідальність – це відносини між керуючими суб’єк-
тами щодо виконання ними правових норм, що пов’язана із засто-
суванням установлених законом примусових санкцій, як правило, 
кримінального та адміністративного характеру. Адміністративна 
відповідальність, зі свого боку, передбачає встановлення між керую-
чими суб’єктами визначених відносин, пов’язаних із виконанням деле-
гованих їм функцій та завдань. Основними формами адміністративної 
відповідальності є насамперед накладання дисциплінарних стягнень 
або штрафів, пониження в посаді тощо [16, с. 111–112]. 
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В основі політичної відповідальності суб’єктів управління лежать 
такі норми, що регламентують здійснення владних повноважень або 
функцій. Основними формами політичної відповідальності є такі, як 
позбавлення депутатських прав, повноважень або займання політич-
них посад, можливості брати участь у виборах тощо. Матеріальна 
відповідальність наступає за шкоду, вчинену неправомірними діями 
або невиконанням чи неналежним виконанням службових обов’яз-
ків, а кримінальна відповідальність наступає за вчинення посадових 
злочинів. Щодо моральної відповідальності, то вона спирається, як 
правило, на моральні норми, котрі регулюють відносини між людьми 
в суспільній системі.

Необхідно також підкреслити, що відносини відповідальності 
виконують у системі організаційно-управлінських відносин низку 
важливих функцій. Зокрема, за допомогою відновлюваної функції керу-
ючі суб’єкти повертаються до необхідного стану, встановленого визна-
ченими нормами для тих або інших видів організаційно-управлінської 
діяльності. За допомогою каральної функції здійснюється примусовий 
вплив на тих суб’єктів, котрі наносить їм певного збитку. Превентивна 
функція відображає ту роль, яку відіграють відносини відповідально-
сті в попередженні протиправних дій керуючих суб’єктів різних ієрар-
хічних рівнів. Водночас усі функції відносин відповідальності знахо-
дяться між собою в органічному діалектичному зв’язку. Наприклад, 
каральна функція, що передбачає застосування негативного впливу 
на особливі інтереси керуючого суб’єкта, забезпечує повернення його 
протиправних дій до необхідного стану, тобто відновлює необхідний 
стан організаційно-управлінської діяльності, а також створює умови 
для використання превентивної функції тощо [10, с. 201–212].

Таким чином, відносини відповідальності як форма об’єктивної 
залежності керуючих суб’єктів завдають їхнім діям необхідної соціаль-
ної спрямованості, оскільки відповідальність одного суб’єкта завжди 
спрямована у сторону іншого суб’єкта, що визначальним чином впли-
ває не тільки на його положення, але й на його можливості щодо реалі-
зації своїх особливих інтересів. Водночас відносини відповідально-
сті, з одного боку, завжди мають подвійну спрямованість і подвійну 
залежність одного керуючого суб’єкта від іншого, що виступає ключо-
вою умовою їх ефективної організаційно-управлінської взаємодії в 
організаційній систем управління. А з іншого боку, для забезпечення 
ефективності власної діяльності відносини відповідальності керую-
чого суб’єкта мають бути також спрямованими у сторону керованого 
об’єкта, виразником інтересів котрого є цей суб’єкт за своїм соціаль-
ним положенням.

Водночас аналіз показує, що відносини відповідальності завжди є 
суперечливими, оскільки ті протиріччя, які лежать в основі організа-
ційно-управлінської взаємодії керуючих суб’єктів, зумовлені їх різно-
манітними особливими інтересами, наприклад, статусними відмінно-
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стями цих суб’єктів у системі організаційно-управлінських відносин, 
наявністю в окремих із них егоїстичних і корисливих інтересів, проти-
ставленням своїх особливих інтересів загальним інтересам тощо. В 
результаті окремі керуючі суб’єкти намагаються перевищити свої 
права та повноваження, а також відійти від належного виконання своїх 
професійних обов’язків. Причому ефективне розв’язання цих протиріч 
відбувається, як правило, на основі взаємоспрямованої відповідально-
сті між керуючими суб’єктами в межах системи організаційно-управ-
лінських відносин. Якщо в цій системі переважає односпрямований 
характер відповідальності, наприклад, від нижчих до вищих суб’єктів 
організаційно-управлінських відносин, то порушується сам механізм 
взаємодії їхніх особливих інтересів. Це, наприклад, може привести до 
того, що представницькі органи державного управління починають 
довільно змінювати закони, регулюючи, зокрема, економічну сферу 
або необґрунтовано втручатись у діяльність підприємств, приймаючи 
суб’єктивні організаційно-управлінські рішення, оскільки не несуть 
прямої відповідальності за свої протиправні чи політично ангажовані 
дії [14, с. 126–128].

Висновки і пропозиції. Отже, розгляд змісту, спрямованості та 
соціального потенціалу організаційно-управлінських відносин у 
сучасному соціумі дозволяє зробити наступні висновки.

Соціальні закономірності організаційно-управлінської діяльно-
сті в сучасному соціумі зумовлюють не тільки суб’єкт-об’єктний та 
суб’єкт-суб’єктний характер, але і структуру, зміст, типи соціальні 
преференції організаційно-управлінських відносин у системах соці-
ального управління різних рівнів. Остання являє собою сукупність 
взаємозалежних видів організаційно-управлінських відносин, котрі 
відображають різноманітні форми взаємодії керуючих, спрямованої на 
виконання ними своїх організаційно-управлінських функцій у процесі 
реалізації загальної суспільної мети.

Організаційно-управлінські відносини централізму, самостій-
ності, субординації та координації визначають функціональні зв’язки 
та взаємне положення керуючих суб’єктів, межі їхньої організацій-
но-управлінської діяльності та характер їх супідрядності в організацій-
ній системі соціального управління. Всі види організаційно-управлін-
ських відносин у перебігу взаємодії керуючих суб’єктів перебувають 
у нерозривній діалектичній та суперечливій єдності. Водночас спів-
відношення видів організаційно-управлінських відносин відображає 
конкретний стан взаємного впливу керуючих суб’єктів один на одного, 
єдність та відмінність їх особливих інтересів, а також способи їх 
узгодження в перебігу організаційно-управлінської взаємодії в системі 
соціального управління.

Залежно від масштабів кожної з функціональних зон, які «нале-
жать» суб’єктам організаційно-управлінських відносин, виникає той 
чи інший спосіб їх взаємодії, зокрема, взаємного чи одностороннього 
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придушення або узгодження своїх особливих інтересів, що відпові-
дає певному типу соціально-управлінського порядку в організаційній 
системі соціального управління. Визначальним принципом форму-
вання структури організаційно-управлінських відносин у системі 
взаємодії керуючих суб’єктів із погляду досягнення ними загальної 
суспільної мети, є принцип збалансованого пріоритету цих відносин.

Процес і результат реалізації суб’єктами організаційно-управлін-
ських відносин своїх організаційно-управлінських функцій зумов-
лені станом розвитку відносин відповідальності, котрі є не тільки 
формою соціальної залежності керуючих суб’єктів, але й механізмом 
їх взаємного узгодження загального та особливих інтересів. З огляду 
на принципи необхідності та достатності, відповідності та соціаль-
ної спрямованості відносин відповідальності визначаються вимоги до 
функціонального призначення керуючих суб’єктів у межах організа-
ційної системі соціального управління, а також механізми поділу між 
ними видів відповідальності, її величини та спрямованості.

Загалом різні види організаційно-управлінських відносин характе-
ризують взаємозумовлену сукупність зв’язків між елементами органі-
заційної системи соціального управління, котрі забезпечують її відтво-
рення та розвиток як цілісного соціального організму. Наприклад, 
реалізація відносин централізму неможлива без установлення відно-
син субординації, а реалізація відносин самостійності – без установ-
лення відносин координації.

Підтримання належного стану функціонування організацій-
но-управлінських відносин залежить від стану відносин відповідаль-
ності, оскільки єдність відносин централізму та самостійності, а також 
відносин субординації та координації реалізується тим ефективніше, 
чим ефективніше поділені види відповідальності між суб’єктами 
організаційно-управлінських відносин, а також їхня величина і спря-
мованість. Тим самим структура цих відносин виступає як комплекс 
об’єктивних взаємозв’язків, які відображають істотні параметри соці-
ально-управлінського порядку в організаційній системі соціального 
управління, а також зумовлюють соціальний зміст загальної мети та 
узгоджені дії керуючих суб’єктів, спрямовані на реалізацію як загаль-
ного, так і особливих інтересів.
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Tulenkov M. V., Bech V. P. Organizational and management relations in the 
focus of sociological analysis

The article in the context of systemic sociological analysis considers the 
process of forming the social potential of organizational and managerial 
relations in a modern transitional society. At the same time, the basic principles, 
content parameters, functional nature and specific features of various types of 
organizational and managerial relations are determined, preconditions and key 
social factors of conceptual evolution and development of these relations are 
singled out, and mechanisms of functioning and reproduction of certain types of 
organizational and managerial relations object-object interaction in the process 
of various social activities at different levels of social organization of modern 
society. In particular, the conditions for the use of such types of organizational 
and managerial relations as arguments such as relations of leadership and 
subordination, subordination and coordination, centralism and independence, 
discipline and responsibility, etc. are argued.

It is determined that one of the main types of organizational and managerial 
relations is the relationship of centralism and independence, which exist among 
themselves in an inseparable and contradictory dialectical unity. Moreover, the 



126

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

relationship of centralism is a form of relationship between the subjects of management 
of different organizational levels on the implementation of certain functions, in 
which one subject of management (superior) is endowed with the rights and powers 
to determine content and direction of another entity (subordinate) in accordance 
with the general management goal, ie in accordance with the general interest. As 
for the relationship of independence, they assume that the subjects of organizational 
and managerial relations have such rights, powers and responsibilities that allow 
them to determine content and direction of their activities. If in the relations of 
centralism the superior subject of organizational and managerial relations acts as 
a monopoly subject, the influence of which is mostly one-way, then in the relations 
of independence all subjects regardless of the level of social hierarchy are equal, ie 
their relationship is based on mechanisms of mutually directed organizational and 
managerial influence on each other.

The article also analyzes the practice of applying different types of organizational 
and managerial relations in functioning of social organizations in various spheres 
of public life, and offers relevant recommendations for restructuring organizational 
and managerial relations in the context of global socio-economic, political and 
sociocultural changes. the course of social transformations of modern Ukrainian 
society on the basis of the principles of democracy and the free market.

Key words: content, features, nature and potential of organizational and 
managerial relations, typology and functions of organizational and managerial 
relations, mechanisms of formation, functioning, reproduction and development of 
organizational and managerial relations.
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СВІДОМОСТІ ПЕРЕХІДНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

У статті досліджено змістовні особливості соціальних установок щодо 
корупції і корупційних практик в масовій свідомості перехідного українського 
суспільства. Обґрунтовано сутність корупції в перехідному суспільстві, 
яка полягає у легітимізації і інституціоналізації неформальної нормативної 
системи, яка породжує корупційні відносини на макрорівні (держава, соці-
альні підсистеми), мезорівні (організації, установи, підприємства) і мікрорівні 
(корупційні взаємодії індивідуальних акторів – побутова корупція). Виникнення 
та інституціоналізація корупційних практик здійснюється під впливом бага-
тьох чинників, вага яких може варіюватися в залежності від цивілізаційного 
і суспільного розвитку країни, політичної системи, культурних і ментальних 
особливостей. Визначено, що вплив корупціогенних факторів, а точніше їхня 
взаємодія, в умовах транзитивного суспільства створює умови для інститу-
ціоналізації корупції на різних рівнях функціонування суспільства і соціальної 
взаємодії, що відображається у виникненні і домінуванні певних видів і форм 
корупційних практик і відносин. А отже, неформальна нормативна система 
у вигляді корупційних трансакцій і обміну охоплює різні сфери суспільного 
життя. Представлено результати соціологічного дослідження соціальних 
установок населення України щодо поширення корупції і корупційних прак-
тик в різних суспільних сферах, що дозволило визначити наступні змістовні 
особливості: 1) на рівні когнітивного компонента соціальних установок пере-
важають уявлення про корупцію, з одного боку як деструктивне соціальне 
явище, а з іншого – можливість отримати соціальну вигоду і послугу в певних 
соціальних ситуаціях, що є подвійним стандартом у розумінні корупції;  
2) на емоційно-оцінному рівні розуміння і сприйняття корупції також відо-
бражає домінування подвійних стандартів у ставленні до поширення коруп-
ційних практик в українському суспільстві; 3) на конотативному рівні соці-
альні установки проявляються як домінуючий тип і модель поведінки щодо 
корупції – пасивність і відчуття безпорадності у протидії поширення цього 
явища в суспільстві (активна позиція притаманна представникам окремих 
соціальних груп, а більше 50% населення готові використовувати корупцію 
як неформальну соціальну практику взаємодії із надавачами публічних, адміні-
стративних і соціальних послуг). 

Ключові слова: корупція, корупційні практики, чинники корупції і коруп-
ційних практик, перехідне (транзитивне) суспільство, соціальні установки. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасному укра-
їнському суспільстві, що знаходиться в умовах демократичного тран-
зиту, склалася досить нестабільна соціально-політична і соціально- 
економічна ситуація, яка обумовлена низкою чинників – недоскона-
лість національного законодавства, неефективність діяльності держав-
них інституцій, низький рівень політико-правової культури, усталеність 
неформальних соціальних практик у взаємодії держави і суспільства – 
що породжують таке негативне соціальне явище як корупція. Найбільш 
проблемною характеристикою явища корупції стало те, що воно почало 
сприйматись на повсякденному рівні як суспільна норма, хоча на рівні 
вербальних висловлень більшість населення декларативно підтримує 
думку про небезпечність цього явища. Тому усестороннє вивчення суті 
корупції, причин її виникнення і стійкого відтворення, ставлення і уста-
новок населення до форм прояву корупційних дій і практик в сучасному 
українському суспільстві є важливою проблемою для соціально-гумані-
тарного знання і реалізації державної політики щодо подолання корупції 
в українському суспільстві на всіх рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Складність і актуальність 
вивчення корупції як соціального феномена обумовлює підвищений 
інтерес з боку дослідників до даної проблеми. Її вивченням займається 
цілий ряд соціальних і гуманітарних наук: економіка, соціологія, полі-
тологія, історія, юридичні науки та інші. В останні роки почав посту-
пово зростати інтерес до наукового комплексного осмислення корупції, 
число наукових публікацій різко зросло. Поглибленому дослідженню 
цьому феномену присвячені роботи Л. Аркуші, Л. Багрій-Шахматова, 
В. Борисова, Ю. Бауліна, В. Байдука, П. Геги, О. Гіди, М. Гончаренка,  
О. Дульського, А. Закалюка, В. Зеленецького, О. Кальмана, В. Клименка, 
М. Корнієнко, М. Мельника, Н. Матюхіної, М. Михальченка, Є. Нев- 
мержицького, С. Омельченка, А. Редька, А. Сафоненка, О. Свєтлова, 
В. Сіренка, В. Тація, О. Терещука, М. Хавронюка, Ф. Шульженка,  
В. Чеховича. 

Осмисленню змісту і сутності корупції, її джерел і детермінантів 
значну увагу приділили зарубіжні вчені – К. Абдієв, Г. Аврек, І. Аверкієв, 
С. Барсукова, М. Бартошин, А. Бистрова, А. Буров, Б. Волженкін,  
Д. Галицький, Л. Габріель, Л. Гевелинг, С. Гурієв, Р. Гринберг,  
П. Джерелі, О. Дудоров, П. Кабанов, Г. Калугін, А. Кирпичніков,  
І. Клямкін, В. Комісарова, В. Комровский, С. Кордонський,  
Н. Кузнєцова, С. Ліпсет, В. Лукомський, С. Максимов, О. Нікелін, 
М. Нюхіна, О. Паченков, С. Перегудов, С. Пундель, Л. Петтер,  
С. Римський, С. Роуз-Аккерман, О. Попов, Г. Сатаров, Дж. Скотт,  
І. Семененко, А. Соловйов, Л. Тимофєєв, А. Чуклінов, Ф. Шульженко. 
Проте, не зважаючи на велику кількість публікацій щодо проблеми 
корупції, слід відзначити недостатність досліджень, які б передбачали 
комплексне вивчення соціальних установок щодо корупції як соціаль-
ного явища. 
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження є виявлення 
змістових особливостей соціальних установок громадян України щодо 
поширення корупції як соціального явища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Корупцію як соці-
альне явище в сучасній соціологічній науці пов’язують насамперед 
із дисфункціональністю соціальних процесів в перехідних або тран-
зитивних суспільствах, яка може охоплювати всі сфери соціального 
простору, що виражається в соціальному феномені, за твердженням 
О. Стегнія [1, с. 9], «всеохоплюючої корупції». Саме в транзитивних 
суспільствах (до якого належить і українське суспільство) корупція 
досягає найвищого рівня розповсюдженості. 

Корупція – багатогранне поняття, що включає в собі безліч аспек-
тів економічного, правового, політичного характерів, а тому його слід 
розглядати в міждисциплінарному контексті. Тому важливо відзна-
чити, що до визначення корупції існує різноманіття підходів. Багато 
хто з дослідників називають це явище кримінологічним, хоча є і така 
точка зору, що «корупція – поняття не стільки правове, скільки соці-
альне і моральне» [2, с. 91]. 

Професор Н. Кузнецова пропонує розглядати корупцію не тільки 
як правове, а й як соціальне, економічне та моральне явище, що завдає 
шкоди нормальному функціонуванню моральних та правових відно-
син у суспільстві й державі [3, с. 32]. Цей підхід вважається найвда-
лішим, бо корупцію не можна розглядати тільки в правовому аспекті. 
Адже, ігноруючи інші сторони корупції, які характеризують її як соці-
альне, політичне, економічне явище, неможливо повністю визначити 
природу походження терміну «корупція». 

Схоже визначення дає М. Мельник: «Корупція – це багатоаспек-
тне соціально-економічне, політичне, правове та моральне явище, що 
складається з цілого комплексу протиправних дій і неетичних вчинків. 
Корупція – це не стільки юридична, скільки соціальна та економічна 
проблема. Як правова категорія корупція – збірне правове поняття, яке 
охоплює сукупність взаємопов'язаних правопорушень» [4, с. 34]. 

Соціологічний підхід до теоретичного аналізу корупції передбачає 
аналіз різноманіття нормативних систем і соціальних факторів, що спри-
чиняють корупційну поведінку, та дає змогу показати диференційованість 
оцінок цього феномена різними суб’єктами. Корупція в соціологічної 
інтерпретації усвідомлюється як форма соціальних відносин, передба-
чає аналіз її як форми взаємодії суб’єктів, що володіють різним обсягом 
ресурсів у межах різноманітних інститутів як нормативних систем. 

Так, класична соціологічна думка (Е. Дюркгейм, М. Вебер,  
Т. Парсонс, Р. Мертон) виділяє три основні моменти в розумінні коруп-
ції як соціального явища: по-перше, як певних моделей поведінки, що 
мають обумовленість в ненормальних формах розподілу праці, виник-
нення опосередкованих надлишкових ланок; по-друге, в дефіциті або 
привласненні інституційних ресурсів в ситуації дисфункціональності 
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соціальних інститутів; по-третє, у використанні іллегальних практик 
для досягнення визнаної в суспільстві легітимної мети. 

Некласична соціологічна думка розглядає корупційні практики в 
контексті діяльнісного підходу. Згідно П. Бурд’є, корупція не субстан-
ціональна, а є конфігурацією відносин між індивідуальними і колектив-
ними акторами. Оскільки люди переслідують різні інтереси в соціаль-
них полях, то і корупція приймає різноманітні форми. Але основним є 
те, що корупція є конкретна боротьба між агентами і представляє меха-
нізм капіталізації не тільки легітимних, але і не легітимних засобів [5]. 

В концепції Ю. Габермаса корупція розглядається як «вид стратегічних 
дій, в яких два або більше учасників зобов'язуються обмінюватися відно-
синами шляхом успішної передачі грошей або влади, яка відбувається в 
обхід існуючих законів і нормативних відносин» [6, с. 244]. Коррупція 
пояснюється через категорію життєвого світу Життєвий світ в концеп-
ції Ю. Габермаса виступає в плані комунікативної раціональності, тобто 
форми пізнання світу, орієнтованої на розуміння. Не менший інтерес 
для вивчення корупції, ніж концепція Ю. Габермаса, представляє теорія  
Е. Гіденса. Особливістю концепції Е. Гіденса є те, що ті або інші елементи 
структури (інститути, групи або ціннісно-нормативні комплекси) є як 
результатами, так і умовами системного відтворення, яке припускає 
постійну трансформацію інститутів в просторі і в часі. 

Отже, погляду соціологічних концепцій Ю. Габермаса і Е. Гіденса будь-
яка поведінка суб'єкта в системі соціальних відносин припускає її відтворю-
ваність, тобто наявність в системі визначених практик, які підтримують її і 
обумовлюють її необхідність. Необхідність корупційного акту обумовлена 
обмеженістю ресурсів суб'єкта і неможливістю подолати подібну обмеже-
ність в рамках існуючих загальновизнаних норм. Вибір суб'єктом корупцій-
ної поведінки є формою ризикової поведінки як результату низької довіри 
до соціальних інститутів, а також недостатньої міжособистісної довіри 
клієнта до суб'єктів нормативної системи, що породжує корупцію. 

Сучасні дослідники виділяють різноманітні фактори виникнення 
корупції в сучасному українському суспільстві. Так, Л. Білінська 
виділяє такі групи факторів і умов розвитку корупції:1) економічні 
(несприятливий режим діяльності підприємств; відсутність прозоро-
сті багатьох економічних процесів); 2) правові (відсутність цілісної 
системи антикорупційних засобів, невизначеність відповідальності за 
корупційні діяння, формальний характер чинної системи декларування 
доходів тощо); 3) організаційно-управлінські (відсутність чіткої регла-
ментації діяльності посадових осіб, поширеністьу кадровій політиці 
випадків заміщення посад через знайомство (фаворитизм, кронізм, 
непотизм) тощо); 4) соціально-психологічні (нерозвиненість грома-
дянської свідомості, корислива спрямованість державних службовців, 
професійна та моральна деформація посадовців тощо) [7, с. 140]. 

Соціокультурні і соціально-психологічні чинники корупцій-
них практик в перехідному українському суспільстві виділяють  
О. Креденцер, В. Лагодзінська, О. Ковальчук: 1) наслідки радянського 
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типу соціальної взаємодії в системі «влада (номенклатура, чиновники, 
керівники) – громадяни»; 2) особливості традиційного українського 
менталітету, традиційної ціннісно-нормативної системи; 3) кризовий 
стан суспільної свідомості – високий рівень аномійної деморалізова-
ності населення; 4) виникнення нових соціальних груп – деформація 
соціальної структури суспільства тощо [8, с. 48-55]. 

Таким чином, сутністю корупції в перехідному суспільстві висту-
пає легітимізація і інституціоналізація неформальної нормативної 
системи, яка породжує корупційні відносини на макрорівні (держава, 
соціальні підсистеми), мезорівні (організації, установи, підприємства) 
і мікрорівні (корупційні взаємодії індивідуальних акторів – побутова 
корупція). Виникнення та інституціоналізація корупційних практик 
здійснюється під впливом багатьох чинників, вага яких може варію-
ватися в залежності від цивілізаційного і суспільного розвитку країни, 
політичної системи, культурних і ментальних особливостей. Для пере-
хідних суспільств, де відбувається трансформація соціальної, еконо-
мічної і політичної системи на всіх рівнях, на нашу думку, характерний 
комплексний і системний вплив різних груп чинників, що формують 
неформальні норми і правила суспільних відносин і відповідну соці-
альну структуру, яка підтримує їх легітимізацію. 

Описовим конструктом сприйняття і ставлення корупції як соціаль-
ного явища може виступати категорія соціальної установки. Вивчення 
проблематики соціальних установок було започатковано соціологами 
У. Томасом і Ф. Знанецьким, які визначали її як психологічний процес, 
що розглядається щодо соціального світу й береться, перш за все, у 
зв’язку із соціальними цінностями. «Цінність є об’єктивною стороною 
установки. Відповідно, установка є індивідуальною (суб’єктивною) 
стороною соціальної цінності» [9, с. 364]. «І в цьому сенсі установка 
виступає своєрідною формою зв’язку між індивідом і суспільством, 
будучи одночасно як елементом психічної структури особистості, так і 
елементом системи соціальних цінностей суспільства» [10, с. 41]. 

Зауважимо, що варто розмежовувати термін «установка» як суто 
психологічний, що позначає стан готовності суб’єкта діяти в тому 
чи іншому напрямі, і термін «соціальна установка», що використову-
ють у соціальній психології та соціології на позначення стійкого став-
лення особистості до когось або до чогось і який виявляється в думках, 
емоціях і соціальній діях. 

Найбільш повне й загальне визначення соціальної установки запро-
понував сучасний американський соціолог Г. Саммерс: «соціальна уста-
новка – це стійка система поглядів та уявлень, що готує індивіда до певних 
дій і може бути виражена у формі відрефлексованих суджень» [11, с. 178]. 
В цьому контексті сучасні науковці виділяють три основні структурні 
компоненти соціальних установок – когнітивний, емоційно-оціночний і 
поведінковий (конативний), що дозволяє нам операціоналізувати поняття 
соціальної установки щодо корупції в українському суспільстві у вигляді 
трьохкомпонентної структури: 1) когнітивний компонент – когнітивні 
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уявлення, судження, мисленеві конструкти в суспільній свідомості щодо 
розуміння корупції; 2) емоційно-оціночний компонент виражається у 
вигляді емоційного ставлення до корупції як соціального явища (пере-
важно як негативне, нейтральне і позитивне); 3) конативний (поведінко-
вий) компонент пов’язаний із готовністю індивіда виявляти певний напря-
мок діяльності по відношенню до проблеми корупції, тобто відображає 
тип поведінки щодо поширеності корупції в українському суспільстві. 

Для дослідження змістових особливостей соціальних установок щодо 
поширеності корупції в транзитивному українському суспільстві було 
проведено масове соціологічне опитування серед населення України 
(n=2000, листопад 2019 р. – лютий 2020 р. ). Для відбору респондентів 
використовувалась квотна, багатоступенева вибірка що дозволило статис-
тично відобразити населення України. В якості квот виступали вік, стать, 
професійна приналежність респондентів, регіон проживання. 

Когнітивний компонент соціальних установок в масовій свідомо-
сті щодо розуміння сутності корупції було застосовано метод незакін-
чених речень. Респондентам було запропоновано закінчити речення 
«Корупція в українському суспільстві – це…». Всього було отри-
мано 1876 висловлювань респондентів. За допомогою контент-аналізу 
висловлювань було виділено 6 категорій факторів, які обумовлюють 
розуміння корупції як соціального явища (рис. 1). 
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Корупція як низька якість публічних послуг 
та низька ефективність функціонування 

державних інституцій загалом 

Подвійні стандарти у розумінні корупції 

Ситуативне визначення корупції 

Вимушений характер корупції 

Стереотипне маркування окремих сфер 

Персоніфікація корупції 

27,6% 
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Рис. 1. Розуміння корупції як соціального явища  
(результати контент-аналізу)
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Формування розуміння корупції, перш за все, визначається існу-
ванням кількох фреймів масової свідомості, які фіксують найбільш 
поширені в українському суспільстві стереотипи пояснення корупції 
та факту її існування. Розглянемо виділені семантичні категорії і наве-
демо типові висловлювання опитаних. 

1. Корупція – це низька якість публічних послуг та низька ефек-
тивність функціонування державних інституцій загалом (27,6% всіх 
висловлювань). Типові висловлювання: «вади системи», «загальне 
правило взаємодії з чиновниками», «недобросовісне виконання поса-
довцями і чиновниками своїх обов’язків», «праця чиновників завжди 
передбачає хабарі» тощо. Таким чином, корупція пов’язується із самою 
бюрократичною системою управління в Україні, де якість надання 
публічних адміністративних і соціальних послуг передбачає коруп-
ційні відносини із їх надавачами. 

2. Подвійні стандарти у розумінні корупції (23,2% всіх вислов-
лювань). Аналіз висловлювань в семантичному просторі виділе-
ної категорії дозволив виділити таку тенденцію у розумінні коруп-
ції. З одного боку корупція засуджується і вважається негативним 
явищем, а з іншого – знаходитися маса виправдань для її існування. 
Дана тенденція є досить поширеною: більшість корупційних прак-
тик пояснюються традицією – так прийнято у суспільстві, так всі 
роблять і це не нікому шкодить, коли пояснюється особиста пове-
дінка; і вважається злочином, коли пояснюються корупційні дії 
інших осіб. Типові висловлювання: «корупція вважається суспільно 
не прийнятною, вона засуджується засобами масової інформації», 
«в нашому суспільстві в більшості випадків корупція – це тільки 
певна вдячність чи надання необхідної допомоги», «ми звикли до 
того що треба «дати», щоб отримати те, що ми хочемо», «деякі 
корупційні дії входять в наше життя як щось звичне і не сприйма-
ються як злочин…». Отже, в суспільній свідомості існує подвійне 
сприйняття і розуміння корупції як соціального явища – як засу-
дження корупційних дій і практик, так і її виправдовування, як 
«нормального явища», що спрощує соціальну взаємодію в деяких 
суспільних сферах (особливо в ситуаціях взаємодії із державними 
органами влади. 

3. Ситуативне визначення корупції (16,1% всіх висловлювань).  
В масовій свідомості корупція асоціюється з певними корупційними 
ситуаціями, корупційним досвідом, в які опитані найчастіше потра-
пляли самі або їхні родичі, знайомі. Типові висловлювання відобража-
ють такі смислові пояснювальні конструкти: 1) корупція виникає, коли 
чиновники створюють умови або вимагають хабаря за надання публіч-
них послуг; 2) поділ корупції на «велику корупцію» і «побутову коруп-
цію»; 3) корупція як спрощення процедури отримання публічних послуг

4. Вимушений характер корупції (14,9% всіх висловлювань). Даний 
стереотип сприйняття корупції нагадує наведений вище виправдову-
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вальний підхід до розуміння корупції. Таким чином корупція сприйма-
ється як незаконна діяльність, однак, яка носить вимушений характер у 
зв’язку з тим, що у суспільстві створена така система, яка змушує осіб 
вдаватися до корупційних практик. 

5. Стереотипне маркування окремих сфер (9,7% всіх висловлю-
вань). При аналізі висловлювань були виявлено чіткі тенденції щодо 
стереотипного маркування окремих сфер та інституцій, які асоцію-
ються в масовій свідомості з корупцією. Серед таких інституцій виділя-
ються заклади освіти, медичні установи, суди, правоохоронні органи, 
органи самоврядування різних рівнів. Слід зауважити, що на основі 
таких тверджень формується думка про високий рівень та розповсю-
дженість корупції в суспільстві в цілому. 

6. Персоніфікація корупції (8,5% всіх висловлювань). Дана тенден-
ція виражається в асоціюванні корупції у певній сфері з певною відо-
мою персоною, або з узагальненим образом (наприклад, «президент», 
«депутати», «політики», «судді», «влада», «поліція» тощо). 

На емоційно-оціночному рівні більшість опитаних негативно сприй-
мають корупції (69% вважають її негативним і деструктивним явищем. 

Особливої уваги заслуговує виявлення типової моделі поведінки 
населення щодо корупційних дій і практик в суспільстві. Так, на  
рис. 2-3 представлено показники самоставлення опитаних до корупції 
і найбільш поширений тип поведінки. 

Відповідно до результатів дослідження, конативний компонент 
соціальних установок переважно відображає пасивний тип реакції на 
корупційні діяння, сприйняття таких ситуацій як усталених і незмін-
них. Активна позиція на думку респондентів притаманна представни-
кам окремих соціальних груп, причому опитані вважають, що більше 
50% населення готові використовувати корупцію як неформальну соці-
альну практику взаємодії із надавачами публічних, адміністративних і 
соціальних послуг. 
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Рис. 2. Самооцінка ставлення населення до корупції
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати 
соціологічного дослідження соціальних установок населення України 
щодо поширення корупції і корупційних практик в різних суспіль-
них сферах дозволили визначити наступні змістовні особливості:  
1) на рівні когнітивного компонента соціальних установок переважа-
ють такі семантичні конструкти розуміння корупції як соціального 
явища – корупція визначається через низьку ефективність діяльності 
державних інституцій (і відповідно якості публічних послуг); в масо-
вій свідомості корупція визначається, з одного боку, як деструктивне 
соціальне явище, а з іншого – можливість отримати соціальну вигоду 
і послугу в певних соціальних ситуаціях, що є подвійним стандар-
том у розумінні корупції; 2) на емоційно-оцінному рівні розуміння і 
сприйняття корупції також відображає домінування подвійних стан-
дартів у ставленні до поширення корупційних практик в українському 
суспільстві; 3) змістовні особливості конотативного компоненту соці-
альних установок відображають тип і модель поведінки щодо коруп-
ції, причому переважає пасивність і відчуття безпорадності у проти-
дії поширення цього явища в суспільстві – респонденти вважають, що 
20% населення взагалі не виявляють таких активних форм і проявів 

Рис. 3. Тип поведінки по відношенню до корупції  
в українському суспільстві

 

74% 

37% 

12% 

7% 

65% 

23% 

52% 

50% 

57% 

26% 

2% 

6% 

25% 

21% 

3% 

1% 

5% 

13% 

15% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%120%

Пасивне очікування змін, 
невтручання в ситуацію 

Бажання скористатися 
ситуацією по максимуму, 

вирішуючи власні проблеми 

Критика, публічний протест 
від участі в корупційних 

практиках 

Співробітництво з органами 
влади, офіційні скарги, 

активна позиція протидії 

Невдоволення ситуацією, але 
водночас відчуття 

неспроможності змініти 
існуючий стан речей 

Характерно для 
більшості населення 

Характерно для 
деяких соціальних 
груп 
Не характерно 
взагалі нікому 

Важко відповісти 



136

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

поведінки як співробітництво з державними органами влади, критика, 
публічні виступи, протести і офіційні скарги. 

Перспективним напрямком досліджень може виступити виокрем-
лення соціальних механізмів протидії корупції і корупційних практик 
в українському суспільстві. 
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Chumachenko D. S. Features of social attitudes towards corruption and 
corrupt practices in the mass consciousness of the transitional Ukrainian 
society: a sociological analysis

The article examines the substantive features of social attitudes towards 
corruption and corrupt practices in the mass consciousness of the transitional 
Ukrainian society. The essence of corruption in a transitional society, which is 
to legitimize and institutionalize the informal regulatory system, which generates 
corruption at the macro level (state, social subsystems), meso-level (organizations, 
institutions, enterprises) and micro-level (corruption interactions of individual 
actors - domestic corruption). The emergence and institutionalization of corrupt 
practices is influenced by many factors, the weight of which can vary depending on 
the civilizational and social development of the country, political system, cultural 
and mental characteristics. It is determined that the influence of corruption-causing 
factors, or rather their interaction, in a transitional society creates conditions for 
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institutionalization of corruption at different levels of society and social interaction, 
which is reflected in the emergence and dominance of certain types and forms of 
corrupt practices and relations. Consequently, the informal regulatory system in 
the form of corrupt transactions and exchanges covers various spheres of public 
life. The results of sociological research of social attitudes of the population of 
Ukraine on the spread of corruption and corrupt practices in various social spheres 
are presented, which allowed to determine the following substantive features:  
1) at the cognitive component of social attitudes prevail perceptions of corruption, 
on the one hand as a destructive social phenomenon - the opportunity to receive 
social benefits and services in certain social situations, which is a double standard 
in understanding corruption; 2) at the emotional and evaluative level, the 
understanding and perception of corruption also reflects the dominance of double 
standards in relation to the spread of corrupt practices in Ukrainian society; 3) at 
the connotative level, social attitudes are manifested as the dominant type and model 
of behavior regarding corruption - passivity and helplessness in counteracting the 
spread of this phenomenon in society (active position is inherent in certain social 
groups, and more than 50% of the population are ready to use corruption as informal 
social practice with providers of public, administrative and social services). 

Key words: corruption, corrupt practices, factors of corruption and corrupt 
practices, transitional society, social attitudes. 
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УЯВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ ПРО МАЙБУТНЮ 
ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КАР’ЄРУ

Нові вимоги сучасного ринку праці призводять до необхідності онов-
лення системи підготовки молоді до професійної діяльності та перегляду 
принципів профорієнтації. Система профорієнтації повинна допомогти 
кожній людині визначитися з професією та підготуватися до неї. Зміни в 
галузі праці, професійної структури, системи освіти призводять до того, 
що самовизначення стає безперервним процесом.

З метою вивчення переваг старшокласників у виборі професії та уточ-
нення їх уявлень про свої можливості у професійно-трудовій сфері у жовтні 
2019 року було проведено опитування серед старшокласників м. Харкова.  
В опитуванні взяли участь 423 школяра.

Запорукою професійного самовизначення є орієнтація особистості на 
вибір професії. Дослідження показало, що більшість старшокласників у 
своєму майбутньому професійному виборі зосереджуються на сферах «люди-
на-людина» або «система-людина-знак».

На думку опитаних студентів, найпрестижнішими та найпопулярні-
шими професіями зараз є ті, які пов’язаними з інформаційними технологіями. 
Ієрархія популярних професій у майбутньому майже збігається з ієрархією 
популярних професій серед респондентів сьогодні. Старшокласники вважа-
ють, що ІТ-спеціальності збережуть лідируючі позиції.

Для успішної кар’єри потрібні особливі особисті якості. На думку студен-
тів, це, перш за все, працездатність, особиста активність, бажання не зупи-
нятися, здатність чітко висловлювати свої думки, впевненість у собі.

Засобами, за допомогою яких старшокласники планують набути або 
вдосконалити ці навички, є самоосвіта, спеціальне навчання, курси підвищення 
кваліфікації, навчання в університеті чи закладі середньої професійної освіти.
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Усі без винятку студенти мають досвід відвідування різних організацій 
(спортивних секцій, курсів, творчих та театральних колективів тощо), що 
допомагає їм розвиватися.

Загалом респонденти задоволені організаціями, в яких їм довелося розви-
вати свої знання та навички. Ворогами розвитку старшокласників, як пока-
зало дослідження, є, перш за все, брак часу та сили волі.

Ключові слова: старшокласники, професія, професійні орієнтації, профе-
сійні навички, гнучкі навички.

Постановка проблеми. Нові вимоги сучасного ринку праці, заго-
стрення конкуренції, розширення форм зайнятості та поява нових 
професій, збільшення кількості пропозицій потенційної робочої сили, 
наявність потреби суспільства у збалансованій структурі кадрів призво-
дять до необхідності оновити систему підготовки молоді до професій-
ної діяльності та переглянути принципи професійної орієнтації. 

За своїм призначенням профорієнтаційна система, з одного боку, 
повинна здійснити вплив на раціональний розподіл трудових ресурсів, 
а з іншого, допомогти кожній окремій людині визначитися з професією 
та адаптуватися до неї. Питання професійного самовизначення пов’я-
зано, в першу чергу, з життєвим самовизначенням, вибором професії 
та способу життя, успішним входженням молодої людини в профе-
сійну групу за допомогою певного набору якостей. 

Спеціально організована система професійної орієнтації молоді в 
сучасному українському суспільстві повинна відповідати запитам ринку 
праці та враховувати потреби роботодавців у працівниках, які володіють 
інформаційними технологіями, вміють знаходити вихід із складних еконо-
мічних та політичних ситуацій, проявляють творчу активність, критично 
ставляться до інформаційних повідомлень, вміють робити самостійний 
вибір у непередбачуваних ситуаціях. Тому завдання профорієнтаційної 
системи – орієнтувати молодь у швидкозмінних запитах сучасного ринку 
праці, впливати на формування у неї адекватних професійних спрямувань 
та створювати умови для її професійного самовизначення. 

Питання профорієнтації та професійного самовизначення молоді 
активно обговорюються науковим співтовариством протягом остан-
нього півсторіччя. Вивченню чинників, що обумовлюють вибір профе-
сії, були присвячені роботи Є.І. Головахи, Д.Л. Констянтиновського, 
О.Б. Курлова, М.Х. Тітми, Ф.Р. Філипова В.М. Шубкіна. Тематика 
престижу та вибору професії була близька Р. Вудвортсу, К Левіну,  
С. Ліпсету, К. Сваластозі, Л. Тайлеру. Уявлення молоді про професію 
вивчалися О.В. Запорожцем, Л.М. Митіною, С.В. Зибровою. Сучасні 
українські вчені В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова звертають увагу на 
місце професійного самовизначення молоді в системі соціалізації. 
Зміст і педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення 
учнівської молоді в умовах освітнього процесу теоретично обґрун-
товують Л.А. Гуцан, О.Л. Морін, З.В. Охріменко, О.М. Пархоменко,  
Л.І. Гриценок, І.І. Ткачук. 
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Незважаючи на велику кількість дослідницьких робіт, присвяче-
них професійній орієнтації та професійному самовизначенню молоді, 
ця проблематика залишається актуальною й досі. Зміни у сфері праці, 
професійній структурі, системі освіти призводять до того, що самови-
значення перетворюється на безперервний процес, в якому постійно 
міняються цілі й умови реалізації, що зумовлює необхідність постій-
ного вивчення цієї проблеми.

Метою статті є виявлення переваг сучасних старшокласників 
щодо вибору професії та з’ясування їх уявлення про свої можливості у 
професійно-трудовій сфері.

Виклад основного матеріалу. Професія, професійна орієнта-
ція, професійне самовизначення – терміни, які міцно входять у життя 
людини ще у школі. До закінчення середнього навчального закладу 
у випускників формуються певні уявлення про професії, їх затребу-
ваність, престижність, а також певні уявлення про те, в яких сферах 
професійної діяльності вони хотіли б самореалізуватися. У цей період 
йде процес інтенсивного професійного самовизначення.

Професійне самовизначення розглядається А.А. Русановою як 
спрямованість на певний рід і вид занять, на вибір конкретної профе-
сії, рівня освіти, потенційного місця роботи [1].

Я.В. Дідківська, описуючи професійне самовизначення молоді, 
підкреслює, що це «процес її інтеграції в соціально-професійну струк-
туру суспільства, який реалізується на особистісному рівні через 
ціннісний вибір ... варіантів професійного розвитку» [2, с. 133].

Найбільш актуальною проблема професійного самовизначення, 
впевнені В.Л. Погрібна та І.В. Підкуркова, стає у юному віці, коли 
старшокласники – випускники школи вперше обирають професію. 
У цей час у молодих людей актуалізуються такі пошукові етапи, як: 
первинна орієнтація у професіях, формування професійної готовності 
до самовизначення, формування професійних намірів, розвиток інте-
ресів та схильностей, конкретний професійний вибір. 

Відповідно, чинниками успішного професійного самовизначення є: 
поінформованість про те, які у суспільстві існують професії та які до 
них висуваються вимоги; знання об’єктивних потреб у різних видах 
праці у суспільстві; оцінка своїх якостей та здібностей і співвідно-
шення їх з вимогами професії тощо [2].

Професійне самовизначення знаходиться під впливом великої кіль-
кості факторів, які можна поділити на внутрішні і зовнішні. До внутріш-
ніх факторів, на думку С.І. Капіци, відноситься все, що пов’язано з побу-
довою структури особистості, в їх числі: ціннісні орієнтації, життєві 
установки, вимоги, особистісний потенціал, загальні уявлення про 
престиж професій, практичний досвід дій на ринку праці і застосування 
своїх здібностей у сфері професійного навчання і зайнятості, ставлення 
до цього досвіду та інше. До зовнішніх факторів впливу відносяться 
фактори: а) мікрорівня, тобто найближчого соціально-економічного 
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оточення (соціокультурне середовище спілкування, традиції, соціаль-
ний статус сім’ї, її матеріальне становище, групи однолітків, референтні 
групи тощо ); б) мезорівня (діяльність освітніх установ, релігійних і 
громадських об’єднань, профспілок, бізнес-структур, органів місцевого 
самоврядування тощо); в) макрорівня (стан економіки, підприємни-
цтва, політична ситуація, вплив політичних партій, соціальна структура 
суспільства, держава, громадська думка в цілому, ЗМІ) [4].

Із метою вивчення переваг старшокласників щодо вибору професії 
та з’ясування їх уявлень про свої можливості у професійно-трудовій 
сфері в жовтні 2019 р. за участю авторів було проведено дослідження 
серед учнів старших класів м. Харкова. В анкетному опитуванні взяло 
участь 423 школяра. Серед них 34% юнаків і 66% дівчат. В 11 класі 
навчаються 40% опитаних, в 10 та 9 класах – по 30%. За успішністю 
в цьому навчальному році респонденти розподілилися таким чином: 
10-12 балів мали 34%, 7-9 балів – 64%, 4-6 балів – 2%. Більше поло-
вини респондентів (58%) визначили свою школу як одну з найкращих 
в місті, таку, що має високий рейтинг, 36% як звичайну школу, як одну 
серед більшості шкіл і 6% як непопулярну школу з низьким рейтингом. 
На високе матеріальне становище своєї родини вказало 23% опитаних, 
середнє – 65%, нижче середнього – 12%.

Ключовим у професійному самовизначенні є спрямованість 
особистості на вибір професії. Ще на початку минулого століття  
М. Вебер так визначив професію: «Це така специфікація, спеціалі-
зація і комбінація функцій індивіда, які складають основу постійної 
можливості забезпеченості або заробітку» [5, с. 12]. Пізніше профе-
сія стала розглядатися соціологами як рід діяльності, що вимагає 
спеціальних знань і підготовки в досить широкій області матері-
ального або духовного виробництва і накладає на представників 
цього роду діяльності відповідальність за ефективність виконання 
обов’язків в системі суспільного розподілу праці [5]. Усі професії 
відрізняються одна від одної предметом праці, метою праці, засо-
бами праці та її умовами. Є.О. Клімов запропонував таку класифі-
кацію професій виходячи з предмета праці:

1. Людина-техніка – група професій, що пов’язані з виробництвом, 
обслуговуванням і проектуванням будь-якої техніки. Особливість 
технічних об’єктів в тому, що вони можуть бути точно виміряні і 
прораховані, тому професія цієї групи вимагають поєднання практич-
ного складу розуму і творчих здібностей, точності, доброго здоров’я.

2. Людина-людина – професії, які мають особливу соціальну значу-
щість, в їх основі лежить ефективна взаємодія між людьми. Від людей 
цієї професії потрібно терпіння, вміння брати відповідальність на себе, 
контролювати емоції.

3. Людина-природа – група професій, які пов’язані з живою і нежи-
вою природою. Люди цієї професії займаються дослідженням, вивчен-
ням та використанням природних ресурсів.
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4. Людина-знак – всі професії, що пов’язані з використанням усного та 
писемного мовлення, роботою з документами і цифрами. Для представни-
ків цієї професії важливо вміти абстрагуватися від реальних властивостей 
предметів і при цьому розуміти характеристики реальних явищ і об’єктів.

5. Людина-художній образ – це професії, пов’язані з образотвор-
чою, музичною, акторсько-сценічною діяльністю. Для освоєння цієї 
професії необхідні творчі здібності, талант [6].

Отримані дані свідчать про те що, у своєму майбутньому профе-
сійному виборі опитані школярі орієнтуються на професії групи 
«людина-людина» частіше за інші (39%). Майже чверть (27%) опита-
них бачить себе в майбутньому у професіях типу «людина-знакова 
система». Кожен п’ятий хотів би обрати професію з групи «людина-ху-
дожній образ». У професії «людина-техніка» бачить себе тільки кожен 
10-й респондент, а професії з групи «людина природа» взагалі цікавить 
тільки 4% опитаних (рис. 1).

Респонденти-жінки більше, ніж респонденти-чоловіки, бачать 
себе в майбутньому у професії «людина-людина» та «людина-худож-
ній образ». Протилежна картина спостерігається у професіях «люди-
на-техніка» та «людина-знакова система». Майже однаковий низький 
відсоток опитаних чоловіків та жінок бачить себе у професії «люди-
на-природа» (3% та 5% відповідно).

Із тих респондентів, хто визначив своє матеріальне становище 
нижче середнього, ніхто не бачить себе в майбутньому в професії 

Рис. 1. Переваги респондентів щодо майбутньої професії
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«людина-природа». Найбільша кількість (40%) опитаних з цієї групи 
хотіли б працювати за професією «людина-людина». Респондентів, 
які визначили матеріальне становище своєї родини вище середнього, 
однаково приваблює професії, що відносяться до груп «людина-лю-
дина» та «людина-знакова система» (35% та 31% відповідно). Опитані 
школярі, що за їх визначенням, мешкають в сім’ях з середнім статком, 
менш за все бачать себе в майбутньому в професіях «людина-природа» 
та «людина-техніка» (5% та 7% відповідно).

Треба відзначити, що всередині цієї групи доля тих, хто бачить 
себе в професії «людина-техніка», найнижча (7%) у порівняні з двома 
іншими. В групі з матеріальним статком нижче середнього таких 
респондентів 20%, в групі з середнім матеріальним статком – 14%. 
За іншими характеристиками респондентів: успішність, рік навчання, 
престижність школи, в якій вони навчаються, суттєвих відмінностей 
виявлено не було (табл. 1). 

Таблиця 1
Сфери професійної діяльності, в яких респонденти  

різної статі та різного матеріального статку  
планують працювати у майбутньому

Сфери професійної 
діяльності

Стать Матеріальний статок

Чоловіки Жінки Нижче 
середнього

Середній Вище 
середнього

Людина-природа 3% 5% 0% 5% 2%
Людина-техніка 20% 5% 20% 7% 14%
Людина-знакова 
система 32% 24% 20% 27% 31%

Людина-людина 32% 44% 40% 41% 35%
Людина-художній 
образ 14% 22% 20% 20% 18%

У ході аналізу отриманих даних була з’ясована оцінка школярами 
ступеня важливості низки навичок для майбутньої роботи, а також 
ступінь розвиненості цих навичок у самих респондентів. Ступінь 
важливості розвиненості в особистості навичок для майбутньої 
роботи оцінювалась респондентами за п’ятибальною шкалою, де 1 – 
не важливо, 5 – дуже важливо. 

Найбільш важливими навичками для майбутньої роботи на думку 
опитаних є такі:

– «працездатність» (4,37 бал.);
– «особиста активність, бажання не зупинятися на досягнутому» 

(4,37 бал.); 
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– «вміння чітко висловлювати свої думки» (4,31 бал.);
– «впевненість у собі» (4,31 бал.). 
Менш важливими за інші виявились навички «здатність викону-

вати доручення, дисциплінованість» (3,83 бал.). Слід зазначити, що 
різниця в оцінках значущості цих навичок дуже мала, і всі вони знахо-
дяться в межах оцінки «4», тобто скоріше потрібні. 

На рисунку 2 також можна побачити оцінку ступеня розвиненості 
згаданих навичок у самих респондентів. Виявилось, що за самооцін-
кою майже всі ці навички в опитаних школярів недостатньо розви-
нуті для їх майбутньої професії. Виняток складають три навички, які, 
на думку респондентів, у них розвинені більше, ніж потрібно для їх 
майбутньої роботи: 

– «здатність виконувати доручення, дисциплінованість» – 3,99 бал.;
– «доброзичливість, відкритість» – 4,2 бал.; 
– «здатність працювати в команді, бачити спільну мету» – 4,01 бал. 
Отримані дані показали, що більшість навичок, які є у респонден-

тів, потребують подальшого розвитку. У зв’язку із цим було важливо 
з’ясувати, яким чином опитані старшокласники планують розвивати 
навички (рис. 3). Було визначено, що вони це будуть робити, в першу 

 Рис. 2. Порівняння міри важливості навичок для майбутньої роботи  
зі ступенем їх розвиненості у респондентів (за самооцінкою)
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чергу, через самоосвіту (56%), спеціальні тренінги, навчальні курси 
(43%), а також під час навчання у ВНЗ або у закладі середньо-про-
фесійної освіти (39%). Деякі з опитаних сподіваються, що необхідні 
навички зможуть розвинутися автоматично під впливом виховання 
в сім’ї (31%) або після працевлаштування, під час виконання профе-
сійних обов’язків (30%), через участь у громадських об’єднаннях, у 
шкільному самоврядуванні (29%). Від школи та гуртків з секціями 
очікують допомоги у розвитку навичок 26% та 20% опитаних відпо-
відно. Мало хто сподівається, що навички можуть розвинутися самі 
з віком або під впливом друзів, наставника після працевлаштування  
(по 13%). Серед опитаних є і ті, хто вважає, що усі необхідні навички 
у них вже розвинуті, таких виявилось 14%. 

Всі без винятку опитані школярі мають досвід відвідування різних 
організацій, які допомагають розвитку дитини. Це спортивні секції 
(71%), курси, які поглиблюють знання зі шкільних предметів (64%), 
творчі гуртки та театральні секції (58%). Як можна побачити, школярі 
на даний час удосконалюють фізичні, творчі, загальноосвітні навички. 

 Рис. 3. Вибір респондентами шляхів для розвитку soft skills
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Потреба учнів у курсах з поглибленого вивчення шкільних предме-
тів свідчить про недостатність або обмеженість знань та навичок, які 
вони отримують у школі. Навчальні курси за іншими напрямками, не 
пов’язаними зі шкільними предметами, наприклад, фотографію, робо-
тотехніку, комп’ютерну графіку відвідують або відвідували чверть 
респондентів.

Аналіз відповідей юнаків та дівчат показав, що дівчата частіше за 
хлопців поглиблюють свої знання зі шкільних предметів на курсах, 
відвідують творчі гуртки, театральні та спортивні секції, беруть участь 
у громадських молодіжних об’єднаннях. Юнаки частіше за дівчат 
відвідують навчальні курси за напрямками, що не пов’язані зі шкіль-
ними предметами (рис. 4).

Загальна оцінка, яку поставили респонденти рівню своєї задоволе-
ності від відвідування вищеперелічених організацій за 10-ти бальною 
шкалою, становить 8,1 бали. Дівчата задоволені більш хлопців – 8,2 та 
7,9 відповідно (рис. 5).

На думку опитаних школярів, престижними та популярними 
професіями зараз є ті, які пов’язані з інформаційними технологіями 
(46%). Більшість респондентів не конкретизували свою відповідь і 
вказували просто «айтішник». Ті, хто дав більш детальну відповідь по 
цій групі професій, називали такі: програміст, розробник комп’ютер-

 Рис. 4. Організації, які респонденти відвідують  
для розвитку своїх навичок
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них ігор, фахівець з кібербезпеки, фахівець з комп’ютерної графіки, 
графічний дизайнер.

Значно менш престижною та популярною за IT-професію серед 
опитаних виявилась професія лікаря (18%). Серед напрямів лікарської 
діяльності респонденти згадували стоматолога, логопеда, хірурга, 
косметолога, гінеколога, ембріолога.

На третьому місці за частотою згадування респондентами (11%) 
були професії, які ми об’єднали в групу «юрист». Уточнення по цій 
групі були або суддя, або адвокат.

Творчі професії, куди увійшли такі, як фотограф, дизайнер, 
зірка-музикант, актор, архітектор, займають у респондентів четверте 
місце (9%). 

Нещодавно популярні економіст та банкір посідають п’яте місце 
(5%). Серед престижних професій також називались перекладач, 
вчитель, викладач ВНЗ, політик, маркетолог та брокер але всі разом 
вони набрали не більше 15% згадувань респондентів (рис. 6). 

Ієрархія професій затребуваних у майбутньому, за оцінками опита-
них, майже збігається з ієрархією популярності професій у респон-
дентів на сьогодні. Старшокласники вважають, що IT спеціальності 
збережуть лідируючи позиції (51%), не зміниться і потреба у ліка-
рях (19%), але творчі професії будуть затребувані трохи більше, ніж 
юридичні (6%). Інші професії серед яких: журналіст, психолог, блогер, 
SMMщик, економіст, маркетолог, перекладач тощо стануть менш необ-
хідними (рис 7).

У ході дослідження було зроблено аналіз відповідей на питання: 
«Які вміння та знання необхідні для побудови успішної кар’єри?». Всі 
відповіді респондентів були згруповані на п’ять блоків: особистісні 
якості, професійні знання, іноземна мова, навички саморозвитку, 

 Рис. 5. Рівень задоволеності респондентів від відвідування 
організацій, де вони розвивають свої різні навички
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знання основ правознавства. Виявилось, що, на думку респонден-
тів для успішної побудови кар’єри, в першу чергу необхідні особливі 
особистісні якості (69%), серед яких працьовитість, цілеспрямова-
ність, наполегливість, вміння працювати у команді, відповідальність, 
гнучкість, уважність, самостійність, вміння швидко адаптуватися до 

Рис. 6. Престижність професій на думку респондентів  

 Рис. 7. Оцінка респондентами затребуваності професій  
у майбутньому 
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змін, комунікабельність, відкритість, терпіння, посидючість, відвер-
тість, витривалість, вміння конкурувати, холоднокровність, жорсткість, 
вміння відстоювати свою точку зору, толерантність, винахідливість, 
красномовство, креативність.

Професійним знанням та навичкам, як необхідним для успіш-
ної кар’єри, опитані старшокласники відвели другу сходинку (14%). 
Третю сходинку посіла іноземна мова (9%) (рис. 8).

Для отримання цих вмінь та знань респондентам не вистачає часу 
та сили волі (рис. 9). Це відмітило 27% та 25% опитаних відповідно. 
Приблизно однаковій кількості респондентів не вистачає грошей (12%) 
та інформації про існування різноманітних курсів (11%). 

Висновки. Таким чином, дослідження показало, що більшість стар-
шокласників у своєму майбутньому професійному виборі орієнтується 
на сфери «людина-людина» або «людина-знакова система». Причому 
дівчата більше за хлопців орієнтовані на сферу «людина-людина», а 
хлопці, навпаки, – на сферу «людина-знакова система». 

На думку респондентів, важливішими для майбутньої роботи є такі 
навички, як працездатність, особиста активність, бажання не зупиня-
тися на досягнутому, вміння чітко висловлювати свої думки, впевне-
ність в собі. 

Усі наявні навички школярів, за їх самооцінкою, не дотягують до 
необхідного для майбутньої роботи рівня, тому потребують розвитку. 
Виключення складають здатність виконувати доручення, дисципліно-
ваність, доброзичливість, відкритість, здатність працювати в команді – 
ці якості, на думку опитаних школярів, розвинуті у них достатньою 
мірою. 

Засобами, за допомогою яких старшокласники планують отри-
мувати або вдосконалювати свої навички, є самоосвіта, спеціальні 
тренінги, навчальні курси, а також навчання у ВНЗ або в закладі серед-
ньо-професійної освіти. 

Рис. 8. Необхідні вміння та знання для побудови  
успішної кар’єри на думку респондентів
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 Рис. 9. Ресурси, яких не вистачає респондентам,  
для отримання необхідних знань

Усі без винятку опитані школярі мають досвід відвідування різних 
організацій (спортивні секції, курси, які поглиблюють знання зі шкіль-
них предметів, творчі та театральні гуртки тощо), що допомагає їм 
розвиватись. 

У цілому респонденти задоволені організаціями, в яких їм доводи-
лось розвивати свої знання та навички. Загальна середня оцінка рівня 
задоволеності ними відвідування таких організацій становить 8,1 бали. 

Найпрестижнішими та найпопулярнішими професіями сьогодні, на 
думку респондентів, є IT-професії. Вони, як вважають опитані школярі, 
будуть затребуваними і в найближчому майбутньому. 

Старшокласники вважають, що для побудови успішної кар’єри їм, 
у першу чергу, необхідно розвивати особистісні якості, серед яких – 
працьовитість, цілеспрямованість, наполегливість, вміння працю-
вати в команді, відповідальність, гнучкість, уважність, самостійність, 
вміння швидко адаптуватися до змін, комунікабельність, відкритість, 
терпіння, відвертість, витривалість, вміння конкурувати, холоднокров-
ність, жорсткість, вміння відстоювати свою точку зору, толерантність, 
винахідливість, красномовство, креативність. Ворогами, що стають на 
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заваді отримання необхідних для побудови успішної кар’єри знань, на 
думку старшокласників, є, перш за все, брак часу та сили волі.
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Baidak T. M., Bolotova V. O. Modern schoolchildren’s idea about future 
professional activity and career

New requirements of the modern labor market lead to the need of updating the 
system of training young people for professional activities and revising the principles of 
vocational guidance. The career guidance system should help each individual to decide 
on a profession and prepare for it. Changes in the field of labor, professional structure, 
education system lead to the fact that self-determination becomes a continuous process.

In order to study the preferences of high school students in choosing a profession 
and clarify their ideas about their opportunities in the professional and labor sphere 
in October 2019 was conducted a survey among Kharkiv high school students.  
423 schoolchildren took part in the survey.

The key to professional self-determination is the orientation of the individual to 
choose a profession. The study showed that most high school students in their future 
professional choices focus on the areas of “man-man” or “man-sign system”.

According to the surveyed students, the most prestigious and popular 
professions now are those related to information technology. The hierarchy of 
popular professions in the future, according to respondents, almost coincides with 
the hierarchy of popular professions among respondents today. High school students 
believe that IT specialties will retain a leading position.

Successful career demands special personal qualities. Іn student’s opinion, the 
ability to work, personal activity, the desire not to stop, the ability to clearly express 
their thoughts, self-confidence are more important than others.

The means by which high school students plan to acquire or improve these 
skills are self-education, special training, training courses, study at a university or 
secondary vocational education institution.
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All students, without exception, have experience of visiting various organizations 
(sports sections, courses, creative and theater groups, etc.), which helps  
them to develop.

In general, respondents are satisfied with the organizations in which they 
had to develop their knowledge and skills. The enemies of high school student’s 
development are, above all, lack of time and willpower.

Key words: high school students, profession, professional orientations 
professional skills, soft skills.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИКИ 
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

У СВІТЛІ БЕЗПЕКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

У статті представлено деякі результати емпіричного дослідження, 
яке виконувалося в рамках проєкту «Ефективне функціонування та розви-
ток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації 
як запорука національної безпеки України», що мало на меті визначення 
особливостей соціокультурної ситуації в обласних центрах Півдня України 
(Одеса, Миколаїв, Херсон) за умов нинішньої «гібридної війни» в контек-
сті проблематики соціальної складника національної безпеки в даному 
регіоні України. Таке дослідження за колективної участі соціологів Півдня 
України проводилося вперше. Гіпотезою дослідження стало припущення 
про те, що соціокультурні традиції та практики містян Півдня, найбільш 
помітною особливістю яких є широке вживання російської мови в повсяк-
денному спілкуванні, суттєво не впливають на їхньої рівень проукраїнської 
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ідентичності та за сучасних умов не становлять загрози національній 
безпеці у зазначеному регіоні.

За результатами анкетного опитування жителів зазначених міст було 
сформовано уявлення про відчуття ними безпеки життя в сучасній Україні 
як країні проживання та конкретно у своїх містах; варіації ідентичності 
порівняно з українським громадянством; прояви міжетнічної та міжгрома-
дянської нетолерантності, мовні практики в офіційних та в побутових ситу-
аціях, варіації релігійності, зокрема православної, а також ставлення до 
здобуття визнаної у світі незалежності української православної церкви.

Як підсумок, наголошено на тому, що соціокультурні особливості жите-
лів обласних центрів регіону загалом (за виключенням виявленої проблеми 
недостатнього рівня міжетнічної та міжгромадянської толерантності) 
корелюють із маркерами «проукраїнської» ідентичності; водночас не може 
не насторожувати виявлений рівень відчуття городянами небезпеки прожи-
вання, що є особливо важливим на тлі викликів сучасної «гібридної війни».

Отримані результати варто використовувати як індикатори соціальної 
безпеки функціонування регіонального соціуму, що є особливо актуальним з 
огляду на геополітичні виклики та загрози, з якими нині стикається Україна, 
зокрема й Південь (Причорноморський регіон), який має й матиме для України 
стратегічне значення.

Ключові слова: Південь України, «гібридна війна», ідентичність, безпека / 
небезпека, соціокультурні традиції та практики, національні меншини, мова, 
релігійність.

Постановка проблеми. Користуючись певними обставинами, 
які виникли внаслідок бурхливих подій зими 2013–2014 рр., відо-
мих як Революція Гідності, Російська Федерація розпочала «гібридну 
війну» проти Української держави як такої, що призвело до анексії АР 
Крим і поставлення під контроль значних частин східних областей 
України, включно з обласними центрами. Причому наміри були значно 
ширшими, оскільки Російська Федерація, яку зараз нерідко характери-
зують як потенційну неоколоніальну імперію, прагнула розповсюдити 
свій прямий чи опосередкований вплив на весь Південно-Східний 
регіон України – на підставі того, що все голосніше називає своїм 
«історичним правом».

Отже, безпековий стан українського Півдня виявився особливо 
проблемним після початку сучасної «гібридної війни».

Сучасні керівники РФ мали на меті поставлення під свій контроль 
(якщо не пряме захоплення) як Східного, так і Південного регіону 
України під гаслом захисту прав російськокультурного та російсько-
мовного населення. Й саме ці обставини сучасності визначили необхід-
ність спеціальних соціокультурних і соціально-політичних досліджень 
щодо реальних ментальних утворень мешканців регіону, жителів його 
ключових міст, насамперед обласних центрів регіону, їхніх маркерів 
ідентичності, соціальних уявлень, ставлень (attitudes), соціокультур-
них практик, соціально-психологічних відчуттів тощо, зважаючи на 
історичні соціокультурні особливості регіону, через які він у менталь-
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ному плані довго вважався проросійським (особливо враховуючи домі-
нуючу російськомовність в його обласних центрах). Такий соціологіч-
ний моніторинг ментальних особливостей містян передбачав вивчення 
їх ставлень, цінностей та соціальних уявлень порівняно із соціокуль-
турними традиціями краю, важливою ознакою яких є вживанням пере-
важно російської мови у спілкуванні.

Нескладно передбачити, що є певний зв’язок між соціокультур-
ними традиціями населення та потенційними можливостями досяг-
нення безпечного стану в регіоні. Але переконливе знання можна 
отримати тільки за допомогою конкретних соціологічних досліджень, 
зокрема анкетних опитувань, у річищі яких місцеві жителі на умовах 
анонімності висловлюють свої думки (оскільки часто вони не повні-
стю осмислюються й до того ж не вербалізуються публічно).

Науковий колектив кафедри соціології Чорноморського національ-
ного університету імені Петра Могили разом із науковою громадські-
стю Одеси та Херсону (О.В. Лісеєнко, В.К. Коробов, М.О. Гоманюк та 
інші), у співпраці з Південноукраїнським відділенням Соціологічної 
асоціації України та на замовлення Міністерства освіти й науки 
України здійснював соціологічне опитування жителів обласних 
центрів Півдня України (мм. Одеса, Миколаїв та Херсон) у рамках 
проєкту «Ефективне функціонування та розвиток регіонального соці-
окультурного середовища в умовах децентралізації як запорука націо-
нальної безпеки України» (науковий керівник проєкту – зав. кафедри 
соціології ЧНУ імені Петра Могили І.А. Мейжис).

Проєкт реалізовувався протягом трьох років (2017–2019 рр.); 
зазначене опитування було здійснено восени 2018 р. Його респонден-
тами виступили мешканці обласних центрів Півдня України (N=801: 
м. Одеса – 425 осіб, м. Миколаїв – 218 осіб, м. Херсон – 158 осіб; 
дані щодо складу постійного населення міста, зокрема відсотковий 
розподіл за районами проживання, було визначено за інформацією, 
представленою на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, 
статево-вікова структура – на офіційному сайті Державного комітету 
статистики; вибірка репрезентувала доросле населення вказаних міст 
за соціально-демографічними ознаками та за місцем проживання; 
похибка становить не більше 3,5%). Опитування проводилось за допо-
могою особистого формалізованого інтерв’ю (face to face) за стандар-
тизованою анкетою.

Таке дослідження за колективної участі соціологів Півдня України 
проводилося вперше.

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що соціокуль-
турні традиції та практики містян Півдня, найбільш помітною особли-
вістю яких є широке вживання російської мови в повсякденному 
спілкуванні, суттєво не впливають на їхньої рівень проукраїнської 
ідентичності та за сучасних умов не становлять загрози національній 
безпеці в зазначеному регіоні.
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Мета статті. Головною метою цієї роботи є представлення тих 
результатів анкетного опитування жителів трьох обласних центрів 
Півдня України (Одеси, Миколаєва та Херсона), які показують відчуття 
ними безпеки/небезпеки власної життєдіяльності, порівняно з деякими 
маркерами місцевих ідентичностей та соціокультурних практик.

У поданій статті висвітлено лише окремі результати опитування 
із проблемних питань соціокультурних особливостей, відчуттів та 
маркерів ідентичності міських громад Півдня; загальні результати 
висвітлено в межах спеціальної збірки, яка готується до публікації. 
Теоретики-методологічні засади проєкту «Ефективне функціонування 
та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах 
децентралізації як запорука національної безпеки України» ілюструє 
колективна монографія «Соціокультурний розвиток регіонального 
соціуму у контексті національної безпеки: міждисциплінарний вимір», 
видана у 2018 р. [1].

Виклад основного матеріалу. Перед початком викладення 
результатів емпіричного дослідження варто наголосити на такому. 
«Неоімперські» наміри ґрунтувались на підставах «історичного права» 
ще царської Росії на ці землі, що були завойовані під час російсько- 
турецьких воєн кінця ХVІІІ ст. Приводом для сучасного втручання 
Росії та «гібридної війни» став саме захист прав «проросійського» 
(російськомовного, російськокультурного, нарешті, російськоіден-
тичного) населення регіону: на думку сучасного російського керів-
ництва, широке вживання російської мови могли сприяти її діям на 
Півдні України. За такими розрахунками могло спрацювати таке:

1. Перший фактор – власне історичний: приєднання Північного 
Причорномор’я до Росії внаслідок її війни з Османською імперією, 
коли, відповідно до імперських указів, Катерини ІІ й були засновані 
Херсон, Миколаїв та Одеса.

Хоча одразу варто зауважити: ці міста почали розвиватись завдяки 
зростанню багатонаціональних міських общин, тому і для городян 
мовою спілкування природно стала мова імперії. Після приєднання 
зазначених території наприкінці XVIII ст. до Росії офіційна влада остан-
ньої запросила представників Німеччини оселятись на вільних землях 
Півдня й надала їм необхідну допомогу з організацією господарств. 
Також заходи з обмеження прав євреїв на проживання в Російської 
імперії з визначеною «межею оселення» теж значно вплинуло на 
формування багатонаціональних міських громад Півдня, оскільки 
єврейським общинам залишили право оселятись саме в містах регіону.

Отже, широке розповсюдження російської мови не в останню чергу 
пов’язане з тим, що вона природним чином стала мовою міжетнічного 
спілкування багатонаціональних міських громад.

2. Другий фактор, на який, імовірно, розраховувала сучасна РФ, – 
це так звані «утиски» російської мови у традиційно російськомов-
ному регіоні України. На думку «неоімперських стратегів», можливі 
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насильницькі форми переходу на українську мову могли б спричинити 
невдоволення населення та його прагнення опинитись знову «в обій-
мах Росії».

Однак мова – це лише один із маркерів ідентичності й не єдиний. 
Прорахунок сучасних російських стратегів якраз і полягав в тому, що 
російськомовне населення «автоматично» не є ані росіянами за націо-
нальністю, ані «проросійським» у сенсі носія ідей «російського світу».

Тому завданням соціологічного дослідження, результати якого 
презентовано в цій статті, стало виявлення тих складників соціокуль-
турного життя міських общин, які б могли свідчити про прихильність/
неприхильність російськомовних городян українського Півдня до 
ідей «російського світу», і про те, наскільки соціокультурні традиції 
Півдня з широким поширенням російської мови в побутовому спілку-
ванні впливають на безпекову ситуацію в регіоні з огляду на її сучасні 
виклики в умовах «гібридної війни».

Так, одним із важливих питань у дослідженні було зіставлення 
показників належності жителів Півдня до громадянства своєї держави 
та інших різних форм громадянства (від «громадянина міста» до 
«громадянина Європи» і «громадянину світу» до належності до громад 
свого міста й етносу). Результати опитування свідчать про те, що біль-
шість опитаних уважає себе насамперед громадянами України (серед-
ній показник вибірки – 38%). Найбільша частка тих, хто насамперед 
уважає себе громадянином України, виявилась у Миколаєві – 51,6%, 
дещо менша в Херсоні – 40,8% і найменша в Одесі – 32% (табл. 1).

Таблиця 1 
Ідентичність городян Півдня як відчуття ними належності  

до держави Україна й до свого міста, у %
Ким Ви себе вважаєте, 

перш за все? Миколаїв Одеса Херсон

Жителем Вашого міста 18,8 32,5 33
Громадянином України 51,6 32 40,8
Жителем Півдня 12,7 4,4 16,6
Громадянином Європи 3,8 3,9 2,5
Громадянином світу 8,9 18,6 5,7
Представником етносу 1,4 4,4 0,6
Важко відповісти 1,9 2,6 0

Перед респондентами стояло завдання обирати між укра-
їнським громадянством та іншими маркерами ідентичності. 
Зрозуміло, що міська та космополітична («громадянин світу») 
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ідентичність завжди пов’язана з рівнем популярності й відомо-
сті міста не тільки у країні, але й у світі. Тому й відповідні іден-
тичності можуть корелювати з популярністю власного міста, його 
знанністю в навколишньому світі, особливо коли місто відоме 
своєю культурною чи іншою знаковою спадщиною.

Тому й не дивно, що, наприклад, в одеситів спостерігається вищий 
рівень міської ідентичності, ніж у миколаївців, у яких більш високими 
є показники «українського громадянства»: миколаївці відчувають 
себе перш за все громадянами України (51,6%), а вже потім жителями 
свого міста. На наш погляд, такі показники зумовлені низкою соціо-
культурних факторів: від довгого перебування у статусі «закритого» 
міста за радянських часів та його недостатньою «популярності» в 
навколишньому світі – й до міграційних процесів останніх десятиліть, 
котрі призвели до суттєвого оновлення складу жителів Миколаєва.  
У херсонців та одеситів показник місцевої ідентичності значно вищий: 
у Херсоні 33,1% опитаних, і 32,5% – в Одесі вважають себе. перш за все, 
городянами своїх міст, – водночас у миколаївців – 18,8%. Значні показ-
ники міської та регіональної ідентичності херсонців можуть непрямо 
свідчити скоріше про сталість населення міста та складу його городян.

Ці результати підтверджуються прямою кореляцією з показ-
никами того складника міської ідентичності, яка проявляється як 
бачення відмінностей від інших городян інших міст того ж Півдня. 
Респондентам пропонувалось питання: «Як Ви вважаєте, чи відріз-
няються жителі Вашого міста від мешканців інших міст/регіонів 
України?» Наведені дані свідчать, що всі городяни міст Півдня мають 
достатньо високий рівень міської ідентичності в поєднанні з відчуттям 
своєї відмінності від інших містян Півдня, на що вказують 66% усіх 
опитаних (табл. 2).

Таблиця 2
Ідентичність городян як відчуття своєї відмінності  

від інших жителів Півдня, у %

Місто Так, відріз-
няються

Ні, не 
відрізня-

ються
Важко 

відповісти Інше

Миколаїв 57,3 39,0 3,8 -
Одеса 68,4 25,1 6,3 0,2
Херсон 71,3 26,1 2,5 -
Загалом у регіоні 66 29 4,9

Найменшу відмінність тут озвучили, як і в попередньому питанні, 
знову таки миколаївці.
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У межах поданого дослідження не ставилось завданням виявлення 
того, в чому саме бачать відмінності жителі того чи іншого міста.  
З досліджень, які проводились у регіоні в попередні роки, відомо, що 
саме жителі Херсона завжди більше відчували себе українцями, ніж 
інші жителі Півдня, й можна припустити, що це природно випливає з 
географічного розташування міста, яке розкинулося по обидва береги 
Дніпра – найбільш старовинного місця проживання слов’ян, почина-
ючи із VІ ст. н.е.

Щодо відчуття безпеки/небезпеки в городян обласних центрів 
Півдня України можна насамперед припустити наступне. За сучасних 
умов воно пов’язане, з одного боку, з географічним розташуванням цих 
міст у близькості до конфліктогенних зон сучасної «гібридної війни» 
(так, той же Херсон межує з анексованим Росією Кримом, а Одеса – із 
проросійським Придністров’ям, де раніше ще й базувалась 14-та армія 
РФ), а з іншого, – із, власне, настроями містян. 

Отже, питанням відчуття безпеки/небезпеки жителями обласних 
центрів Півдня України було присвячено декілька питань анкетного 
опитування, серед яких найбільш важливими були такі:

– думка респондентів про те, чи є Україна як така безпечною краї-
ною (для проживання);

– відчуття респондентами безпеки конкретно у своїх містах. 
Загальні результати представлено у табл. 3 та табл. 4.

Таблиця 3
Результати опитування з питання «Україна –  

це безпечна країна для життя», у %
Україна – це 

безпечна країна 
для життя)

Повністю 
погоджуюсь Погоджуюсь Важко 

відповісти
Не пого-
джуюсь

Повністю 
не пого-
джуюсь

Миколаїв 7,5 25,8 16,4 36,2 14,1
33,9 50,3

Одеса 20 24,6 15,1 25,5 14,8
44,6 40,3

Херсон 7 28 9,6 36,9 18,5
35 55,4

Загалом у 
регіоні 14,1 25, 6 14,4 30,6 15,4

За результатами опитування виявилося таке. Респондентів, котрі 
вважають Україну безпечною країною, в Одесі найбільша частка – 
44,6%, а в Миколаєві та Херсоні таких людей, навпаки, значно менше, – 
приблизно біля третини опитаних.
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У Миколаєві половина опитаних городян (50,3%) також уважають, 
що стан країни є далеким від безпеки. І тільки в Одесі ця цифра не 
сягнула половини опитаних (хоча теж є достатньо високою – 40,3%): 
у цьому місті його жителі відчувають стан безпечності країни загалом 
більше, ніж в інших містах регіону.

А ось у Херсоні рівень тривожності передбачено виявився найви-
щим у регіоні: більшість городян Херсону (55,4%) не погодились із 
твердженням «Україна – це безпечна країна». Таким чином, саме 
Херсон продемонстрував найбільш напружене самопочуття своїх 
жителів серед містян Півдня України, напевно, не в останню чергу 
тому, що це місто розташовано найближче як до Криму, так і до зони 
військових дій на Сході України; очевидно, що й біженців з окупова-
них територій у Херсоні більше, ніж в інших містах Півдня. Про це 
не прямо, але ж таки свідчить і мала кількість опитаних, які обрали 
відповідь «важко відповісти» (9,6%). Усі ці обставини і впливають на 
відповіді херсонців, для яких ситуація небезпеки в умовах «гібридної 
війни» виявляється більш очевидною, ніж для інших містян Півдня.

Розмірковуючи над певними розбіжностями соціальних уявлень 
городян про безпеку в регіоні, можна припустити, що на відповіді 
одеситів вплинув також і той фактор, що більшість військовослужбов-
ців області проживають у передмісті: саме там розташована ще з радян-
ських часів найбільша кількість військових підрозділів та командування 
Південною військовою групою. І якщо під час збору емпіричного мате-
ріалу в Миколаєві члени родин військовослужбовців брали участь в 
опитуванні, то в Одесі більша частина з них опинилась за межами цього 
дослідження, що й не могло не відбитись на його результатах.

Далі наведено ті результати опитування, де респонденти мали 
висловити своє ставлення до твердження «Моє місто є безпечним 
для життя».

Тут отримані дані показують, що одесити більше за інших горо-
дян Півдня України відчувають упевненість у безпечному стані міста 
(припускаємо, що межування із Придністров’ям не спрацьовує як 
фактор напруження, як це було ще у 2014–2015 рр.).

Найбільший же рівень тривожності демонструють миколаївці, 
38,5% яких не погоджуються із твердженням «Моє місто є безпеч-
ним для життя». Це – найбільша кількість опитаних у містах регі-
ону: в Одесі таких 25,7%, а в Херсоні – 32,5%. Одним із припущень 
щодо такої якості відповідей може бути таке: в Миколаєві традиційно 
присутні багато дійсних і колишніх військових – на відміну від тієї 
ж Одеси, де військовослужбовці зосереджені та проживають разом 
із сім’ями в передмісті. Саме значна кількість сучасних і колишніх 
військовослужбовців Миколаєва визначила, на наш погляд, найбільшу 
частку (сумарно 38,5%) респондентів, незгодних із твердженням про 
безпечність свого міста на сучасному етапі його життя. І це значно 
вплинуло на його відмінність від інших міст регіону.
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Таблиця 4
Результати опитування за питанням  
«Моє місто безпечне для життя», у %

Моє місто безпечне 
для життя 

(Якою мірою Ви 
погоджуєтесь або не 
погоджуєтесь із цим 

твердженням)
П
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Миколаїв 9,4 33,8 18,3 26,8 11,7 38,5
3-е місце за рейтин-
гом відчуття безпеки 
городянами

43,2 38,5

Одеса 23,2 36 15,1 17,6% 8,1 25,7
1-е місце за рейтин-
гом відчуття безпеки 
городянами

59,2 25,7

Херсон 15,3 41,4 10,8 28 4,5 32,5
2-е місце за рейтин-
гом відчуття безпеки 
городянами

56,7 32,5

Загалом у регіоні 18 36,5 15,1 22,1 8,4 30,5

Середні показники 54,5 15, 1 30,5

Отже, щодо Миколаєва, де виявилась найвища сумарна кількість 
тих, хто не погоджується з тим, що їх місто є безпечним для життя, 
то, скоріше за все, це пояснюється низкою факторів: від великої 
кількості колишніх і дійсних військовослужбовців до наявності 
діючого військового аеродрому поблизу міста, коли прості людські 
контакти дозволяють містянам бути в курсі справ щодо оборонної 
справи сучасності.

Важливим, на погляд колективу дослідницького проєкту, була 
фіксація ставлення городян до представників національних меншин. 
Південь України традиційно є багатонаціональним регіоном, і його 
етнонаціональний склад, як відомо, далеко не зводиться до дихотомії 
«українці – росіяни». За умов сучасної «гібридної війни» етнонаціо-
нальна строкатість, а також значна кількість іноземних громадян, які 
традиційно охоче відвідують український Південь або ж працюють тут 
у міжнародних бізнес-структурах, потенційно може стати фактором 
напруження, а то й дестабілізації ситуації.
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Отже, в цьому контексті респондентам – жителям обласних центрів 
було поставлено такі питання:

«Чи доводилось Вам бути свідком негативного ставлення до пред-
ставників національних меншин?»;

«Чи доводилось Вам бути свідком негативного ставлення до інозем-
ців?». Узагальнені результати опитування представлено в табл. 5 та табл. 6.

Таблиця 5
Чи доводилось Вам бути свідком негативного ставлення  

до представників національних меншин?

Місто Так Ні Важко 
відповісти

Миколаїв 26,3% 65,3% 8,5%
Одеса 29,5% 64,7% 5,6%
Херсон 5,7% 87,9% 6,4%
Загалом у регіоні 24,% 69,4% 6,5%

Отримані в опитуванні дані свідчать про те, що з толерантним став-
ленням до тих, кого іноді називають «інородцями» серед жителів Півдня 
України, є певні проблеми: виявляється, що кожний четвертий спосте-
рігав негативне ставлення до представників національних меншин. 
Причому в Миколаєві таких виявилось 26,3%, а в Одесі – 29,5%. 
Найбільшу ж толерантність продемонстрували херсонці: тут лише 
незначна кількість опитаних (5,7%) указала, що була свідком негатив-
ного ставлення до людей у зв’язку з їх національною належністю.

Це корелює також із даними про ставлення городян Півдня України 
до іноземців. Тут трохи більше 70% опитаних не були свідками відпо-
відного негативного ставлення; водночас найбільший показник нега-
тивного ставлення до іноземців був отриманий знову таки в Одесі: 
напевно, це не в останню чергу пов’язано з тим, що в цьому великому 
портовому місті, культурному та рекреаційному центрі й самих інозем-
ців традиційно більше.

Таблиця 6
Чи доводилось Вам бути свідком негативного  

ставлення до іноземців?
Миколаїв Одеса Херсон Серед. показ

Так 19,2% 25,1% 9,6% 20,5%
Ні 72,8% 67,3% 82,8% 71,8%
Важко відповісти 8% 7,7% 7,6% 7,7%
Всього 100%
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У межах поданого дослідження важливе місце посіло питання 
мови порівняно з безпечним станом Південного регіону, адже ще 
одним важливим показником соціокультурного стану міських громад 
на Півдні України є питання повсякденного використання мов 
(зокрема української та російської) як у суспільних, так і в міжосо-
бистісних стосунках. Особливості соціокультурних традицій жителів 
Півдня у вживанні російської та української мов можна відстежити 
у відповідях на два питання анкети: «Якою мовою Ви розмовляєте 
на роботі / в навчальному закладі, тощо?» та «Якою мовою Ви пере-
важно спілкуєтесь у побуті?». Отримані дані ілюструє узагальнюючі 
табл. 7 та табл. 8 відповідно.

Так, «українською та переважно українською мовою» 
найбільше користуються в Миколаєві – майже 20%, тоді, як в 
Одесі – 14%, а в Херсоні – тільки 12,1%. Майже третина опита-
них (30,75%) користуються російською або українською в залеж-
ності від того, якою мовою користуються в ситуації ділового спіл-
кування співрозмовники.

Таблиця 7 
Якою мовою Ви розмовляєте на роботі,  

в навчальному закладі тощо?, у %
Якою мовою Ви розмовляєте 

на роботі, в навчальному 
закладі тощо?

Миколаїв Одеса Херсон
Середній 
показник 
у регіоні

Тільки українською 6,6 3,7 7 5,1
Переважно українською 13,1 9,3 5,1 9,5
Українською або російською 
залежно від ситуації 38 26,9 31,2 30,75

Переважно російською 24,4 24,6 40,8 27,7
Тільки російською 17,4 33,6 15,9 25,8
Іншою мовою - 1,1 - 1,1

Однак загалом обласні центри регіону як були, так і залишаються 
російськомовними: якщо зіставити узагальнюючі сумарні результати 
користування обома мовами в середовищі суспільних відносин, то 
виявляється, що російськомовних – 52%, україномовних – 13,3%.

Аналогічна картина спостерігається й у даних опитування щодо 
мови в побутовому спілкуванні (дані табл. 8). Побутує спілкування 
російською у «природних», тобто, в позаробочих побутових ситуа-
ціях – наприклад, у сфері обслуговування, на вулицях, у транспорті, 
в закладах культури й освіти тощо, і, звичайно ж, у спілкуванні в колі 
свого соціального оточення (сім’я, друзі та знайомі).
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Таблиця 8
Якою мовою Ви переважно спілкуєтесь у побуті?, у %

Якою мовою Ви 
переважно спілкуєтесь 

у побуті?
Миколаїв Одеса Херсон

Середній 
показник 
у регіоні

Тільки українською 4,7 4,4 12,1 6
Переважно українською 16,4 12,1 11,5 13,1
Українською або росій-
ською, залежно від 
ситуації

40,4 26,9 56,1 36,2

Переважно російською 26,8 30,2 14 26,1
Тільки російською 11,7 25,5 4,5 17,7
Іншою мовою 0,9 1,9 0,9

Середній показник вживання обох мов у побуті в регіоні вищій, ніж 
у діловому спілкуванні (приблизно на 5%). У розрізі міст найбільша 
частка «природно» російськомовних виявилась в Одесі (55,7%), значно 
менше – в Миколаєві (38,5%) і найменше в Херсоні – лише 18,5%. 
Україномовних виявилось більше за все в Херсоні – 23,6%. Водночас 
херсонці, а також і миколаївці у своїй більшості (56,1% та 40,4% відпо-
відно) зізнались, що користуються «українською або російською, 
залежно від ситуації»; одесити ж чітко визнали свою «природну» росій-
ськомовність; і «природно» україномовних найменше виявилось в Одесі, 
де лише 16,5% зізнались у використанні української мови в побуті.

Аналіз відповідей респондентів щодо причин вибору мови спілку-
вання вдома / в побуті показав, що найчастіше обирались такі варіанти 
відповіді: «цією мовою я розмовляю з дитинства» (40,1%); «це мова є 
найбільш поширеною там, де я живу» (22,1%); «так заведено в колек-
тиві, я прилаштовуюсь» (19,5%). Варіант відповіді, який був пов’язаний 
із відчуттям належності до певного народу («це мова народу, до якого 
я належу») та варіант, який передбачав свідоме використання мови як 
громадського обов’язку («це мова моєї держави, розмовляти нею – мій 
обов’язок») обирались доволі рідко (10,0% і 5,2% відповідно).

Серед чинників, які впливають на вибір мови спілкування на роботі / в 
навчальному закладі, респонденти найчастіше називали такі: «цією мовою 
я розмовляю з дитинства» (30,5%); «так заведено в колективі, я прилашто-
вуюсь» (23,9%); «це мова є найбільш поширеною, де я живу» (20,5%). 
Кількісне значення вибору варіанту відповіді «це мова народу, до якого я 
належу» практично залишилось незмінним (9,6%), а варіанту «це мова моєї 
держави, розмовляти нею – мій обов’язок» більше майже удвічі (10%).

У розрізі окремих міст, зазначимо наступне. Респонденти з 
Одеси частіше респондентів з інших міст обирали такі варіанти 
відповіді, як: «цією мовою я розмовляю з дитинства» (43,9%); «це 
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мова є найбільш поширеною, де я живу» (24,8%). Респонденти ж із 
Миколаєва та Херсону частіше обирали варіант «так заведено в колек-
тиві, я прилаштовуюсь» (по 23,7%). А варіанти відповіді, пов’язані з 
патріотичними відчуттями респондентів («це мова народу, до якого я 
належу», «це мова моєї держави, розмовляти нею – мій обов’язок») 
у кількісному вимірі більше представлені знову-таки, в респонден-
тів із Херсону (12,2% і 7,2% відповідно). Повний розподіл відповідей 
ілюструють табл. 9 та табл. 10.

Таблиця 9
Чинники, які визначають вибір мови спілкування

Варіанти відповіді
Вибір мови 

спілкування  
вдома / в побуті (%)

Вибір мови 
спілкування 
на роботі / в 

навчальному 
закладі (%)

Цією мовою я розмовляю з 
дитинства 40,1 30,5

Це мова народу, до якого я належу 10,0 9,6
Це мова є найбільш поширеною 
там, де я живу 22,1 20,5

Це мова моєї держави, розмовляти 
нею – мій обов’язок 5,2 10

Так заведено в колективі, я 
прилаштовуюсь 19,5 23,9

Усе вищезазначене 2,2 3,1
Інше 0,3 1,2
Важко відповісти 0,6 1,2

Таблиця 10
Чинники, які визначають вибір мови спілкування, в розрізі міст

Варіанти Чинники 
вибору мови 
спілкування

Вибір мови спілкування 
вдома / в побуті

Вибір мови спілкування 
на роботі / в навчальному 
закладі

Міста (%) Міста (%)

Миколаїв Одеса Херсон Миколаїв Одеса Херсон
1 2 3 4 5 6 7

Цією мовою я 
розмовляю з 
дитинства

36,2 43,9 36,6 31,3 32,1 25,3

Це мова народу, до 
якого я належу 11,1 8,3 12,2 10,7 9,1 9,1
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1 2 3 4 5 6 7
Це мова є 
найбільш пошире-
ною, де я живу

19,5 24,8 19,3 20,3 21,2 19,5

Це мова моєї 
держави, розмов-
ляти нею – мій 
обов’язок

4,9 4,6 7,2 6,3 7,8 20,7

Так заведено 
в колективі, я 
прилаштовуюсь

23,7 15,2 23,7 24,8 24,5 21,2

Усе вищезазначене 3,3 2,3 0.7 5,4 2,6 1,3
Інше 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 1,2
Важко відповісти 1,0 0,6 0,0 0,9 1,1 1,7

Отже, двохсотрічні традиції вживання російської мови на всіх рівнях 
соціальної взаємодії залишилось достатньо впливовими. Мовою як 
суспільного, так і побутового спілкування жителів обласних центрів Півдня 
України, особливо одеситів, залишається здебільшого російська мова.

Однак виявлена ситуаційність у використанні російської та української 
мови в побуті дає також підстави стверджувати і про те, що українська мова 
має серед містян Півдня, особливо м. Херсону, доволі міцні позиції.

Одним із завдань дослідження стало визначення релігійної належності 
респондентів. Для цього до анкети було включено блок із двох питань:

«До якої релігії Ви себе відносите?»;
«До якої саме православної церкви Ви себе відносите?» (на це питання 

відповідали лише ті респонденти, які, відповідаючи на перше питання, 
віднесли себе до православ’я).

Опитування проводилось ще до утворення ПЦУ, тому у варіантах 
відповідей, відокремлюються церковні структури, що існували станом 
на осінь 2018 р. Розподіл відповідей респондентів представлений у 
табл. 11 та табл. 12.

Таблиця 11
До якої релігії Ви себе відносите?

Варіанти відповіді %, до всіх респондентів
1 2

Православ’я 49,2
Я просто християнин 23,8
Римо-католицизм 0,1
Протестантські та євангелiчнi церкви 0,7

Продовження таблиці 10
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1 2
Греко-католицизм 0,6
Нехристиянськi релiгiї (іслам, будизм 
тощо) 0,2

Не належу до жодної, але є віруючою 
людиною 9,2

Не належу до жодної й не є віруючою 
людиною 8,4

Інше 1,0
Важко відповісти 6,6

Таблиця 12
До якої саме православної церкви Ви себе відносите?*

Варіанти відповіді % до тих, хто відповів про свою 
належність до православ’я 

Українська православна церква 
(Київський патріархат) 28,7

Я просто православний 53,8
Українська православна церква 
(Московський патріархат) 11,9

Українська автокефальна православна 
церква (УАПЦ) 1,3

Важко відповісти/не знаю 4,1
Немає відповіді 0,3

*На це питання відповідали лише ті респонденти, які віднесли себе 
до православ’я

Як можна побачити, більшість міського населення Півдня України 
(49,2%) відносять себе до православних віруючих. Зі свого боку, із 
православних віруючих більшість (53,8%) не відносять себе до якоїсь 
конкретної церкви, натомість 28,7% відносять себе до Української 
православної церкви Київського патріархату, що більше, ніж удвічі 
перевищує кількість тих, хто є прихожанами до Української православ-
ної церкви Московського патріархату 11,9%.

У дослідженні порушувалося також питання ставлення респон-
дентів до повноцінного (тобто, визнаного у православному 
світі) утвердження автокефалії української православної церкви,  
у зв’язку із чим до анкети було включене питання «Чи підтриму-
єте Ви надання автокефалії (незалежності) Українській право-
славній церкві?». Розподіл відповідей респондентів представлено  
у табл. 13.

Продовження таблиці 11
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Таблиця 13
Чи підтримуєте Ви надання автокефалії (незалежності) 

Українській православній церкві?
Варіанти відповіді % до всіх опитаних

Так 37,8
Ні 22,5
Важко відповісти 39,7

Як можна побачити. порівняній більшості респондентів (39,7%) 
було важко відповісти на це питання; водночас прихильників цього 
кроку виявилося більше, ніж супротивників – 37,8 % проти 22,5%.  
В розрізі окремих міст Півдня України розподіл виглядає так  
(табл. 14):

Таблиця 14
Чи підтримуєте Ви надання автокефалії (незалежності) 

Українській православній церкві?, в розрізі окремих міст
Місце 

проживання
Ступінь підтримки, у %

Так Ні Важко відповісти
Херсон 43,3 14,0 42,7
Одеса 36,7 25,3 38,1
Миколаїв 36,2 23,0 40,8

Виявляється, найбільша кількість опитаних (43,3%) підтри-
мує надання автокефалії православній церкві України в Херсоні та 
найменша кількість (14%) виступає проти; показники в Одесі та в 
Миколаєві дещо менші та майже не відрізняються між собою.

Одержані тут показники корелюють із відповідями на «мовний» 
блок анкети. Можна припустити, що є певний зв’язок між міцнішими 
позиціями україномовності та підтримкою незалежності української 
церкви серед херсонців.

Висновки із проведеного дослідження. Загалом, проведене дослі-
дження соціокультурних самоідентифікацій та практик, порівняно 
з відчуттями безпеки/небезпеки городян трьох великих міст Півдня 
України, дозволяють зробити такі висновки

По-перше, зафіксовано доволі значне відчуття респондентами 
небезпеки як до країни загалом, так і до міст свого проживання зокрема, 
що можна пов’язати з безпековою ситуацією на Півдні України в 
умовах «гібридної війни». Рівень відчуття небезпеки виявився біль-
шим у жителів Херсону, який безпосередньо межує із Кримом та 
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знаходиться доволі близько від території Донецької області, де зараз 
точаться реальні бойові дії.

По-друге, у плані взаємодії городян із представниками «не свого» 
етносу та з іноземцями спостерігається певний рівень напруженості: 
респонденти засвідчили випадки негативного ставлення до «іноетніч-
них» та до іноземців, причому в Одесі та в Миколаєві кількість таких 
відповідей коливалася від 19 до 29%, а більш «толерантними» в цьому 
плані виявились херсонці.

По-третє, соціокультурні особливості, зокрема мова спілкування в 
різних ситуаціях соціальної взаємодії, свідчать про збереження впливу 
історичних традицій російськомовності великих регіонів, однак водно-
час українська мова також має доволі міцні позиції: її використовують 
близько 15% респондентів безпосередньо, й більше третини респон-
дентів – ситуаційно, що можна вважати доволі високим показником для 
традиційно російськомовного міського середовищі. До того ж мешканці 
Херсону демонструють ще більшу поширеність використання україн-
ської мови (як стабільного, так і ситуаційного) у своєму місті.

По-четверте, релігійна ситуація як немаловажливий складник соці-
окультурної ідентичності свідчить про перевагу «проукраїнської» 
позиції: більшу кількість ідентифікації себе з УПЦ КП (згодом вона і 
стала ядром сучасної Православної Церкви України, що одержала авто-
кефалію від Вселенського Патріарху на початку 2019 р.) щодо УПЦ 
МП (яку часто кваліфікують нині як Російську Православну церкву 
в Україні) та перевагу прихильників незалежності української право-
славної церкви як такої над її супротивниками. Знову-таки, найбільш 
міцні позиції «проукраїнської» релігійної ідентичності продемонстру-
вали херсонці.

Отже, звичайно, не можна заперечувати історичний вплив Росії на 
соціокультурні традиції та соціальні практики мешканців Південного 
регіону сучасної України (так само, як було б недоречним заперечу-
вати вплив Римської імперії на соціокультурні традиції країн сучасної 
Південної та Західної Європи). Однак це не можна кваліфікувати як 
відданість мешканців Півдня України, його обласних центрів геополі-
тичним ідеям «російського світу», на що, очевидно, сподівалось керів-
ництво сучасної РФ.

Загалом, соціокультурна ситуація в містах Півдня України, що 
вирисовується за результатами поданого дослідження, виглядає 
достатньо передбачуваною та не несе в собі якихось особливих ризи-
ків, які можна було б використати як прямий фактор збурення, спря-
мованого проти української державності; здається, фактор російсько-
вності таким не є.

Водночас не може не насторожувати доволі значний рівень 
«нетолерантності» щодо «іноетнічних» та до іноземців: саме тут 
криється потенційна загроза тих чи інших проявів дестабілізації 
безпекової ситуації.
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Отже, отримані результати варто використовувати як індикатори 
соціальної безпеки функціонування регіонального соціуму, що є 
особливо актуальним з огляду на геополітичні виклики та загрози, з 
якими нині стикається Україна, зокрема й Південь (Причорноморський 
регіон), який має й матиме для України стратегічне значення.

Список використаної літератури
1. 1. Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті націо-

нальної безпеки: міждисциплінарний вимір : колективна монографія / за заг. ред.  
І.А. Мейжис, Л.А. Ляпіної. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могилі, 2018. 312 с.

Meizhys I. A., Liapina L. A., Ivanova I. F., Fesenko A. M., Chorna V. O. 
Sociocultural features and practices regional centers of Southern Ukraine in 
the light of security issues

This article presents some results of an empirical study carried out within 
the project “Effective functioning and development of regional socio-cultural 
environment in decentralization process as a pledge of Ukraine national 
security”. It aimed to determine the features of socio-cultural situation in 
regional centers of Southern Ukraine (Odessa, Mykolaiv, Kherson) in the context 
of the current “hybrid war” and the social component of national security 
problem in this Ukrainian region.

This is the first time such a study has been conducted with the collective 
participation of sociologists from the South of Ukraine. The hypothesis of the study 
was that socio-cultural traditions and practices of the South, the most notable 
feature of which is the widespread use of Russian in everyday communication, do not 
significantly affect their level of pro-Ukrainian identity and in modern conditions do 
not threaten national security in the region.

According to the results of a questionnaire survey of residents of these cities next 
ideas was formed: safety feeling of life in modern Ukraine as a country of residence 
and specifically in the cities; variations of identity in its relation to Ukrainian 
citizenship; manifestations of interethnic and inter-civilian intolerance, language 
practices in official and domestic situations, variations in religiosity, in particular 
Orthodox, and attitudes towards the Ukrainian Orthodox Church’s recognition of 
independence in the world.

As a result, it was emphasized that the regional centers residents’ socio-cultural 
features in general (with the exception of the identified problem of insufficient level of 
interethnic and inter-civic tolerance) correlate with the markers of “pro-Ukrainian” 
identity. At the same time, the level of citizens’ sense of life’s danger, which is 
especially important on the background of the modern “hybrid war” challenges, 
may be alarmed.

The obtained results should be used as indicators of social security of the 
functioning of the regional society, which is especially relevant given the geopolitical 
challenges and threats currently facing Ukraine, including the South (Black Sea 
region), which is and will be of strategic importance for Ukraine.

Key words: Southern Ukraine, “hybrid war”, identity, security/danger, socio-
cultural traditions and practices, national minorities, language, religiosity.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТІВ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

СІМНАДЦЯТИ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

У статті розглянуто поняття сталого розвитку та історію його 
імплементації до міжнародних документів, імплементованих ООН. 
Персоніфіковано 17 цілей сталого розвитку ООН на період із 2016–2030 років. 
Проаналізовано особливості досягнення глобальних цілей сталого розвитку в 
умовах України та вплив на трансформацію інституту українського суспіль-
ства. В межах статті проаналізовано вплив трьох пріоритетних глобальних 
цілей сталого розвитку в контексті трансформації сучасного українського 
суспільства.

Значна увага в межах дослідження зосереджена на заходах щодо подо-
лання бідності, що є глобальною метою ООН. На думку автора, подолання 
бідності в Україні залежить від трансформації кількох соціальних інсти-
тутів. Від трансформації української економіки та фінансової системи до 
питань соціально-економічної етики. Оскільки більшість галузей української 
економіки не є технологічно модернізованими та мають високий рівень енер-
госпоживання, що робить її неконкурентоспроможною на міжнародних 
ринках за відсутності більшості галузей економіки національних ринків, які 
могли б задовольнити вітчизняних виробників.

Автор аналізує проблему розвитку сільського господарства та подо-
лання голоду. Ця проблема є глобальною метою ООН. У межах роботи запро-
поновано шляхи вирішення проблеми в контексті сучасного українського 
суспільства.

Автор аналізує проблему забезпечення високого рівня здоров’я та добро-
буту, що є третьою глобальною метою сталого розвитку ООН. Проблема 
ранньої смертності, особливо з погляду чоловіків, є однією з основних причин 
дисфункціонального розвитку таких соціальних інститутів, як економіка, 
сім’я, виховання, що, зрештою, унеможливлює досягнення сталого розвитку 
українського суспільства. В межах роботи структуровано 17 глобальних 
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цілей сталого розвитку ООН на три блоки, а також побічно розглянуто 
вплив кожної з них на досягнення сталого розвитку в межах сучасного укра-
їнського суспільства.

Ключові слова: соціальні інститути, трансформація інститутів сучас-
ного українського суспільства, сталий розвиток,шляхи досягнння сталого 
розвитку, глобальні цілі сталого розвитку ООН.

Постановка проблеми. Проблема сталого розвитку сучасного укра-
їнського суспільства є широко дискусивною як у межах соціології, так 
й інших наук, які є дотичними як до функціонування суспільства зага-
лом так і до окремих соціальних інститутів. Як показує ретроспектив-
ний аналіз розвитку українського суспільства, за всі роки української 
незалежності розвиток більшості показників соціально-економічного 
розвитку України не досягли показників часів СРСР. Одним із показ-
ників, що є вироком ефективності розвитку сучасного українського 
суспільства, є постійне прогресуюче зменшення кількості населення, 
яке проживає на території України. Україна всі роки після відновлення 
незалежності перебуває серед головних аутсайдерів за рівнем життя 
серед європейських країн. Кризові явища зафіксовані і в межах інших 
соціальних інституцій, як-от родина, де постійно фіксується високий 
рівень домашнього насильства; освіта, де середні показники знань 
українських школярів мають стійку тенденцію до зниження. Не краща 
ситуація і з розвитком інших інститутів українського суспільства. На 
нашу думку, одним із головних факторів такого стану речей є відсут-
ність дієвої стратегії трансформації українських соціальних інститу-
цій. Так, представники різних соціальних груп українського суспіль-
ства, беручи активну участь у функціонуванні тих чи інших соціальних 
інститутів, не мають орієнтирів та зразків позитивного для суспільства 
розвитку. Єдиним для них взірцем розвитку є досвід розвинених країн 
світу. Та навіть вибір світових успішних зразків для сталого розвитку 
викликає конфлікти між різними соціальними групами. Для того, щоб 
запобігти зазначеним соціальним конфліктам у сфері трансформації 
соціальних інституцій, варто зважати на міжнародні документи, які 
розроблені та запроваджуються заради досягнення сталого розвитку. 
Одним із таких документів є цілі сталого розвитку, які були розроблені 
та затверджені ООН.

У вересні 2015 року в межах 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 
у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття 
Порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було затвер-
джено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту 
«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку 
до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та  
169 завдань [3]. Зазначений документ був поширений через партнерів 
ООН на території нашої країни. Сьогодні в Україні до впроваджен-
ням цілей сталого розвитку ООН долучені провідні вчені, державні 
та місцеві органи влади і громадські діячі. Водночас, незважаючи 



173

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

на важливість та фундаментальність зазначеного документу, його 
значення в сучасному українському суспільстві є недооціненим і вима-
гає додаткового аналізу та інтерпретації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сталого 
розвитку в Україні набула широкого вивчення, починаючи від початку 
ХХІ століття, й має локалізацію в межах економіки, регіоналіс-
тики та державного управління. Найбільших досягнень в цій сфері 
вдалось досягти таким ученим, як К. Артюшок, З. Бурик, О. Ватченко,  
Г. Громоздов, Л. Громоздова, А. Рожко, Л. Свистун, І. Тараненко,  
І. Сотник, Н. Скоробагатова, Н. Махначова, тощо. В межах соціоло-
гія тематика цілей сталого розвитку є майже не дослідженою за окре-
мими винятками. Так, теоретичне підґрунтя соціологічного аналізу 
екологічних практик як засобу досягнення цілей сталого розвитку 
було закладено в роботах О. Лободинської та І. Магазинщикова. 
Міждисциплінарний підхід у сфері вивчення проблем сталого розвитку 
закладений у роботах О. Кіндратець. Загалом, необхідно згадати факт 
недостатнього висвітлення проблематики впливу. З аналізу останніх 
досліджень у сфері сталого розвитку чітко прослідковується тенден-
ція до дослідження проблематики сталого розвитку загалом без дослі-
джень документів, які регламентують континентальні та глобальні 
фактори, що приводять до досягнення цілей сталого розвитку як на 
національному, регіональному, так і на глобальному рівнях. Суттєвою 
проблемою є й мала кількість досліджень, спрямованих на соціоло-
гічну інтерпретацію досягнень сталого розвитку в межах функціону-
вання як окремих соціальних інститутів, так і всього сучасного укра-
їнського суспільства.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є з’ясувати особливості 
трансформації інститутів сучасного українського суспільства крізь 
призму 17-ти цілей сталого розвитку ООН.

Виклад основного матеріалу. Поняття сталого розвитку на 
сьогодні символізує шлях гармонійного розвитку суспільних інститу-
цій у більшості країн світу. Саме поняття набуло високого рівня стало-
сті та впізнаваності як у наукових колах, так і серед представників 
громадськості.

Уперше термін «сталий розвиток» було розглянуто в аспекті еколо-
гічних перетворень на конференції ООН у 1972 р. у Стокгольмі [2]. 
Після цього згаданий термін почав перекочовувати з одного міжнарод-
ного документу до іншого, що й зумовило його актуальність та високий 
рівень уживаності. Сьогодні ООН не тільки згадує поняття «сталий 
розвиток» у власних офіційних документах, а й визначило глобальні 
цілі для досягнення сталого розвитку з регіональними особливостями 
терміном із 2015 до 2030 року.

Сутність поняття «сталий розвиток «має високий рівень диску-
тивності через велику кількість трактувань. На нашу думку, найбільш 
оптимальним визначенням сутності поняття є розуміння саме сталості. 
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На думку відомого українського економіста В. Гросул, «у широкому 
розумінні сталість – це стан системи, за якого кількісні характери-
стики її елементів, а також їхні властивості та відносини залишаються 
незмінними в разі перетворення системи, що викликано змінами в 
середовищі її функціонування [4, с. 161]. Тобто сталий розвиток – це 
шлях гармонійного розвитку соціальної системи. В межах соціологіч-
ного дискурсу ми можемо розглядати досягнення сталого розвитку в 
сучасному українському суспільстві як процес налагодження ефектив-
ної взаємодії між різними соціальними інституціями заради гармоній-
ного розвитку суспільства як соціальної системи.

Досягнення сталого розвитку передбачає досягнення компро-
місу між представниками управлінської еліти та народом, тому пови-
нен існувати певний соціальний діалог між різними соціальними 
групами з метою визначення пріоритетів у сфері досягнення соціаль-
ного діалогу. Необхідність зазначеного діалогу випливає з того, що 
сталий розвиток у концепції ООН базується на принципах демократії 
й вимагає суспільного погодження. Так, на думку Л. Громоздової та  
В. Громоздова, «публічність, відкритість, бажання дослідити та враху-
вати думку всіх прошарків населення щодо бачення сталого розвитку. 
Процес національних консультацій побудовано так, щоб залучити 
навіть ті групи та спільноти, які зазвичай не мають доступу до обго-
ворення напрямів розбудови світу в контексті сталого розвитку»  
[3, с. 176]. Саме через це представники ООН особисто та через свої 
організації-партнери на національному рівні проводять консультації 
із представниками влади та громадськості у сфері планування опера-
тивних та стратегічних алгоритмів для досягнення сталого розвитку 
на рівні громади, регіону та країни.

На думку В. Трофімової, сьогодні концепція сталого розвитку стала 
основою постіндустріальних моделей розвитку [7, c. 33]. Зазначена 
точка зору є популярною серед представників як дослідників, наукові 
інтереси яких розповсюджуються на соціологію, економіку та державне 
управління. Її сутність полягає в тому, що у глобальному постіндустрі-
альному світі фактор побудови держави навколо нації та її символів і 
тому в межах глобального космополітичного світу постіндустріальної 
епохи поняття сталого розвитку перетворюється на символ ефектив-
ного суспільного розвитку.

У 2015 році експерти ООН проголосили 17 цілей сталого 
розвитку, які є пріоритетними для всього світового співтовариства 
та України зокрема.

Ціль № 1 «Подолання бідності». На шляху ліквідації крайніх проявів 
абсолютної бідності було досягнуто певних успіхів, але за 2014–2015 роки 
відповідний показник зріс із 1,0% до 2,2% (частка населення, чиє 
добове споживання є нижчим за 5,05 дол. США за ПКС на особу). За 
2015 рік понад удвічі (з 28,6% до 58,3%) зросла й частка населення, чиї 
сукупні витрати є нижчими за фактичний (розрахунковий) прожитко-
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вий мінімум [6, с. 16]. Динаміка наступних 5-ти років вже була пози-
тивною, але її позитивність зумовлена тим, що падіння економіки у 
країні і зменшення рівня життя у 2014 році через політичну та еконо-
мічну кризу були такими значними, що найменші позитивні зрушення 
в цій сфері суттєво підвищували рівень життя у країні. До того ж у 
цей час фіксувалось і суттєве зменшення населення країни через мігра-
цію. Тобто значна кількість українців через незадоволеність умовами 
розвитку країни вирішили обрати альтернативні можливості власного 
розвитку в сусідніх з Україною країнах.

Подолання бідності в Україні залежить від трансформації кількох 
соціальних інститутів, починаючи від трансформації української еконо-
міки та фінансової системи закінчуючи питаннями соціально-еконо-
мічної етики. Українська економіка так і не змогла визначити пріори-
тети власного сталого розвитку. За всі роки української незалежності не 
було знайдено балансу між галузями традиційної (виробництво зерна 
та іншої сільськогосподарської продукції, котра виробляється екстен-
сивними способами), індустріальної (видобування корисних копа-
лин, виробництво чорної й кольорової металургії, машинобудування 
тощо) та постіндустріальної (розвиток сфери послуг та IT) економіки. 
Протистояння між представниками зазначених типів економік не сприяє 
трансформації української економіки та її сталому розвитку. Оскільки 
більшість секторів української економіки не є модернізованою техноло-
гічно та має високий рівень енергоємності, що робить її неконкурент-
ноздатною на міжнародних ринках за відсутності в більшості секторів 
економіки національних ринків, які б могли вдовольнити національ-
них виробників. Подібна ситуація в економіці призводить і до посла-
блення банківської системи, яка не може ефективно розвиватись на фоні 
постійних економічних криз та тотальної недовіри з боку населення до 
українських банків. До всіх зазначених проблем додається і проблема 
відсутності розвиненої культури бідності. В зазначеному контексті під 
розвиненою культурою бідності ми розуміємо конструктивне сприй-
няття громадянами України свого незадовільного матеріального поло-
ження та орієнтація на подолання матеріальних проблем шляхом самов-
досконалення та поліпшення співпраці з роботодавцями та іншими 
суб’єктами національної економіки. Відсутність зазначеної культури 
призводить до спроб вирішення власних матеріальних проблем шляхом 
радикальних дій та актів громадянської непокори.

«Подолання голоду, розвиток сільського господарства» розглядаються 
ООН як мета сталого розвитку № 2. За даними про Індекс глобальної 
харчової безпеки (GFSI) 2016 року Україна посіла лише 63-ю позицію 
серед 113 країн, поступившись не тільки всім країнам Європи, але й тим 
країнам, куди Україна активно експортує продовольство, зокрема Єгипту, 
Тунісу, Марокко [6, с. 22]. За наступні 4 роки ситуація суттєвих змін не 
зазнала й ми можемо говорити про незбалансованість українського сіль-
ського господарства через те, що його розвиток зосереджений в основному 
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у сфері виробництва зерна на фоні дисбалансу у сфері виробництва овочів 
та фруктів. Проблемою розвитку сільського господарства в Україні є й те, 
що виробництва зерна сконцентровано в руках великих агрохолдингів, а 
виробництво овочів, фруктів та ягід здебільшого здійснюється малими й 
середніми фермерськими господарствами із залученням приватних осіб. 
Тому досягнення цілі ООН № 2 у сфері досягнення сталого розвитку 
«Подолання голоду, розвиток сільського господарства» в контексті Україні 
означає підвищення збалансованості системи шляхом збільшення пито-
мої ваги овочів, фруктів і ягід, що сприятиме підвищенню рівня харчової 
безпеки у країні та підвищить якість продуктів на національному рівні.  
У сфері трансформації сучасного українського суспільства це призведе до 
зменшення безробіття в сільській місцевості та допоможе створити інно-
ваційні майданчики для виробництва сільськогосподарської продукції на 
території великих міст, що дозволить створити нову підгалузь сільського 
господарства як міські агроекологічні зони.

Ціллю сталого розвитку № 3 ООН проголошує «Міцне здоров’я 
та благополуччя». Проблеми низької тривалості життя та поши-
рення хронічних захворювань завжди були «ахіллесовою п’ятою» 
розвитку українського суспільства, що актуалізувались ще у  
80-х роках ХХ століття. Сьогодні ж, на думку експертів ООН, «в Україні 
гострою соціальною проблемою залишається високий рівень перед-
часної смертності, особливо чоловіків, що спричинює на 12–14 років 
нижчу, порівняно з розвиненими країнами, тривалість життя. З кожної 
тисячі 20-річних юнаків до 65-річного віку не доживають 389 (на 300 
більше, ніж у Швеції чи Швейцарії, на 200 більше, ніж у Польщі)  
[6, с. 30]. Зазначений стан речей свідчить проте, що медична реформа 
є не модною забаганкою політиків-популістів, а нагальною проблемою 
сьогодення. Пандемія COVID-19 показала недосконалість медичних 
систем у більшості країн світу. Не оминула ця проблема й Україну. Як 
показало перше півріччя 2020 року, система профілактики вірусних 
захворювань не виконала своїх основних завдань і не вберегла укра-
їнців від пандемії. Водночас профілактика хронічних захворювань 
і є шляхом зниження смертності серед українців. Проблема ранньої 
смертності, особливо в розрізі чоловіків, є однією з головних причин 
дисфункціонального розвитку таких соціальних інститутів, як еконо-
міка, родина, виховання, що в кінцевому підсумку зумовлює немож-
ливість досягнення сталого розвитку всього українського суспільства. 
Тому підвищення тривалості життя та профілактика хронічних захво-
рювань є пріоритетом досягнення сталого розвитку в Україні.

Розглянуті нами 3 цілі сталого розвитку ООН як є базовими для 
розуміння всієї концепції сталого розвитку ООН, так і дає розу-
міння основних проблем досягнення сталого розвитку. Водночас не 
менш важливими й інші 14 цілей сталого розвитку, що рекомендовані 
експертами ООН та прийняті на генеральній асамблеї ООН у 2015 році 
з метою реалізації до 2030 року.
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Деякі з визначених цілей можна згрупувати так: ціль № 6 «Чиста 
вода та належні санітарні умови»; ціль № 7 «Доступна та чиста енер-
гія»; ціль № 12 «Відповідальне споживання та виробництво»; ціль  
№ 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату»; ціль № 14 «Збереження 
морських ресурсів»; ціль № 15 «Захист та відновлення екосистем суші» 
[6, с. 3]. Зазначені цілі сталого розвитку можна віднести до екологіч-
ного блоку. Всі цілі спрямовані на відновлення екосистем як на націо-
нальному, так і на глобальному рівнях. Із 2010 року в Україні активно 
впроваджуються технології з альтернативної енергетики й почина-
ють обговорюватись масштабні проєкти у сфері збереження морських 
ресурсів та пом’якшення наслідків зміни клімату.

Досягнення сталого розвитку з використанням екологічних ресур-
сів сьогодні розглядається експертами ООН, Глобального екологічного 
фонду та інших міжнародних організацій як проривний метод досяг-
нення гармонійного розвитку сучасних суспільств. Одним із таких 
методів є гарденотерапія, що дозволяє використовувати рослини з 
реабілітаційною метою в роботі з особами з інвалідністю та з метою 
забезпечення ефективної системи екологічної соціалізації різних 
груп населення [5, с. 3–6]. Використання екологічних ресурсів спри-
ятиме трансформації таких соціальних інституцій, як економіка, 
освіта, фізична та соціальна реабілітація. Зазначені трансформації в 
майбутньому сприятимуть досягненню сталого розвитку українського 
суспільства через розвиток соціально-економічної взаємодії в межах 
країни та через усебічне проникнення екологічних технологій у всі 
сфери суспільного буття.

Наступні 3 цілі сталого розвитку ми згрупували в еконо-
мічний блок: ціль № 8 «Гідна праця та економічне зростання»;  
ціль № 9. «Промисловість, інновації та інфраструктура»; ціль № 12. 
«Відповідальне споживання та виробництво» [6, с. 3]. Всі зазначені 
цілі спрямовані на підвищення економічного розвитку українського 
суспільства та підвищення соціальних стандартів. Вирішення постав-
лених завдань залежить як від трансформації економіки та фінансів і 
супутніх соціальних інституцій, так і від боротьби з таким дисфункцій-
ним явищем, як корупція. Сучасний стан речей є таким, що корупційні 
прояви та дії є частиною майже всіх українських соціальних інститу-
цій і тому досягнення сталого розвитку в Україні майже не можливе 
без суттєвого зменшення рівня корупції.

Сьогодні боротьба із проявами корупції в державному та комуналь-
ному секторах є одним із головних викликів сучасного українського 
суспільства На нашу думку, цікавим є досвід антикорупційних реформ 
у медичній сфері в межах якої була розроблена ціла система антико-
рупційного менеджменту.

На думку М. Аніщенко, «основними обов’язковими складниками 
антикорупційного менеджменту є визначення особи (підрозділу), яка 
відповідальна за запобігання та виявлення корупції» [1, c. 214]. Тобто 



178

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

поширення досвіду визначення вповноважених осіб з антикорупцій-
ної діяльності є позитивним і могло б бути поширеним у межах інших 
інституцій сучасного українського суспільства.

Ціль № 16 «Мир, справедливість та сильні інститути» та ціль № 17 
«Партнерство заради сталого розвитку» [6, с. 3] визначають перспек-
тиви структурних перетворень сучасного українського суспільства 
у сфері досягнення сталого розвитку. Це свідчить про те, що струк-
турна частина трансформації інститутів сучасного українського 
суспільства має базуватись на всебічному розвитку кожної із соціаль-
них інституцій, з огляду тренди розвитку суспільств сталого розвитку 
у країнах Європи та Північної Америки. Водночас варто зауважити 
й те, що особливо важливою є співпраця заради досягнення сталого 
розвитку як між представниками інституцій на національному рівні, 
так і на рівні міжнародному, оскільки орієнтація на досвід інших країн  
дає можливість уникнути типових проблем у різних фазах трансфор-
мації суспільства.

Висновки і пропозиції. Забезпечення сталого розвитку є одним 
із головних завдань розвитку сучасного українського суспільства. 
Поняття «сталий розвиток» є поширеним у багатьох міжнародних 
документах та програмах. Із 1972 року ООН поняття «сталий розви-
ток» використовує в різних документах, а також на всіх Генеральних 
Асамблеях ООН порушується питання забезпечення сталого розвитку 
в різних країнах та регіонах світу. У 2015 році на саміті ООН із питань 
сталого розвитку були затверджені Глобальні Цілі сталого розвитку. Всі 
зазначені цілі рекомендовані й Україні. Досягнення будь-якої із 17-ти 
глобальних цілей сталого розвитку ООН сприятиме трансформації 
інститутів сучасного українського суспільства. Загалом, 17 глобальних 
цілей сталого розвитку можна розподілити на 3 блоки: екологічний, 
економічний та адміністративний. Досягнення цілей, котрі належать 
до зазначених блоків, сприятимуть не тільки трансформації еконо-
міки, екології та державного управління – вони різною мірою стосу-
ватимуться більшості інституцій сучасного українського суспільства.
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Mosaev Yu. V., Hamburg L. S. Transformation of the institution of modern 
Ukrainian society through the prism of the Seventeen Goals of Sustainable 
Development of the United Nations

The article considers the concept of sustainable development and the history of 
its implementation in international documents implemented by the United Nations. 
Seventeen United Nations Sustainable Development Goals for the period 2016-2030 
have been personified.

The author explored the problem of using the term “sustainable development” 
in the study of Ukrainian sociologists, economists, government officials and 
representatives of other sciences.

The study focuses on poverty alleviation measures, which is a global goal of the 
United Nations. According to the author, overcoming poverty in Ukraine depends 
on the transformation of several social institutions. From the transformation of the 
Ukrainian economy and financial system to issues of socio-economic ethics. Since 
most sectors of the Ukrainian economy are not technologically modernized and have 
a high level of energy consumption, which makes it uncompetitive in international 
markets in the absence of most sectors of the economy of national markets that could 
satisfy domestic producers.

The author analyzes the problem of agricultural development and overcoming 
hunger. This problem is a global goal of the United Nations. In the context 
of Ukrainian society, the solution is to increase the balance of the system by 
increasing the share of vegetables, fruits and berries, which will increase food 
security in the country and improve the quality of products at the national level. 
The author analyzes the problem of ensuring a high level of health and well-
being. The problem of early mortality, especially in terms of men, is one of the 
main reasons for the dysfunctional development of such social institutions as the 
economy, family, upbringing, which ultimately makes it impossible to achieve 
sustainable development of Ukrainian society.

Key words: social institutions, transformation of institutions of modern Ukrainian 
society, sustainable development, way to achieve sustainable development, global 
goals of sustainable development of the United Nations.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

У статті проаналізовано чинники для успішного професійного станов-
лення соціального працівника. Об’єктивна необхідність пошуку більш ефек-
тивних методів навчання у вищій школі диктується змінами в науці, виробни-
цтві та трудовій діяльності людини. Загострились протиріччя традиційної 
системи навчання між засвоєнням студентами роз’єднаних, із навчальних 
дисциплін, знань і необхідністю їх комплексного застосування у практич-
ній діяльності людини. Ці протиріччя особливо яскраво проявляються в тих 
сферах професійної підготовки, де від фахівця потрібно встановлення соці-
альних контактів, розуміння ситуацій міжособистісної взаємодії, тобто 
високий рівень соціальної компетентності. Внаслідок здійсненого аналізу 
сформульовано висновки про те, що у процесі професійної підготовки соціаль-
ного працівника повинні враховуватись, як мінімум, декілька положень: вико-
навча, інструментальна підготовка та психологічна, адаптивна готовність.

Визначено, що інтеграція особистісного та професійного самовизна-
чення та саморозвиток особистості відбувається у процесі становлення як 
професіонала. Ідентифікаційні процеси забезпечують механізми соціаліза-
ції, спонукають людину до активного самостійного пошуку власної позиції. 
Стимуляція професійного й ділового спілкування студентів під час виконання 
завдання розвиває комунікативну компетенцію студентів і підвищує їх відпо-
відальність за формування міжособистісних зв’язків у колективі.

Наголошено, що у процесі підготовки майбутніх спеціалістів до праці 
потрібно формувати професійні компетентності шляхом навчання та вихо-
вання в освітніх закладах, засвоєнням майбутньої ролі в системі трудової 
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діяльності. Соціальна компетентність є одним із ключових показників якості 
освітнього процесу спеціальності, а також визначає професійну успішність 
майбутнього фахівця в цій сфері. Практика є одним із ключових елементів 
цього процесу, оскільки сприяє глибокому зануренню майбутніх соціальних 
працівників у практичну професійну діяльність.

Ключові слова: соціальний працівник, професіоналізм, особистість, 
самоідентифікація.

Постановка проблеми. Необхідність розробки нової концепції та 
реформування підходів до соціальної роботи як професійної діяльності 
виникає з огляду на соціально-економічну ситуацію в Україні. Значно 
розширилось поле професійної діяльності та функціонально-рольове 
навантаження працівників соціальної сфери, висуваються нові вимоги 
до формування особистості соціального працівника.

Оскільки соціальні працівники виступають як посередники між 
державою та соціально незахищеними громадянами, то їх профе-
сійні дії мають узгоджуватись, з одного боку, з потребами клієнтів, а з 
іншого, – можливостями держави. Зазначені проблеми можливо було 
б вирішити, сформувавши модель, яка б поєднувала обидва аспекти 
й відповідала сучасним вимогам. Особливо гостро ці питання поста-
ють у процесі професійної підготовки фахівців із соціальної роботи в 
навчальних закладах.

У зв’язку із цим зростає увага до механізмів та чинників самоі-
дентифікації у процесі професійного становлення, тому що саме іден-
тифікаційні процеси забезпечують механізми соціалізації, спону-
кають людину до активного самостійного пошуку власної позиції. 
Визначення чинників професійного становлення соціальних працівни-
ків в умовах реформування системи соціального захисту населення є 
тією науковою проблемою, що постала перед нами у процесі роботи 
над статтею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам форму-
вання особистості у професії присвячені доробки низки науковців, 
як-от: Москаленко В.В., Орбан Л.Е., Рибалка В.В., Федоришин Б.О., та 
інших; питанням професіогенезу: Боришевський М.Й., Маркова А.К., 
Рубінштейн С.Л.; самоідентифікації також привертає увагу пред-
ставників різноманітних напрямів соціальної психології: Еріксон Е., 
Теджфел Г., Ядов В.А. тощо.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є проаналізувати чинники 
для успішного професійного становлення соціального працівника.

Виклад основного матеріалу. В сучасній соціологічній та психо-
логічній науці більшість авторів доходять висновку про те, що вона 
«не може бути представлена як простий перелік характеристик, але 
має розглядатись як усвідомлення особистістю себе певною цілісні-
стю, визначення своєї ідентичності» [1, с. 278].

Самоідентифікація особистості виступає важливою умовою її соці-
алізації. У процесі самоідентифікації відбувається й самопізнання 
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особистості, основу якого становить рефлексивна діяльність суб’єкта; 
від особливостей і масштабів останньої залежить рівень самоідентифі-
кації у плані життєвих досягнень та перспектив. Основу самоідентифі-
кації становить інтеграція знань, досвіду й відносин людини.

Самоідентифікація й рефлексія дозволяють людині більш реально 
оцінювати себе, адекватно обирати галузь діяльності, оскільки сфера 
самопізнання розширюється. Означені процеси сприяють виробленню 
мотивованого ставлення до цінностей, привчають до усвідомленого 
вибору рішень, котрі базуються на певних особистих та соціально-зна-
чимих цінностях. Самоідентифікація передбачає досвід творчої діяль-
ності, а тому пов’язана із професійними життєвими перспективами.

Розвиток самосвідомості відбувається у процесі соціалізації, – це 
процес, який контролюється й визначається постійним набуттям соці-
ального досвіду в умовах розширення діапазону діяльності та спілку-
вання. І хоча самосвідомість належить до найбільш глибинних харак-
теристик особистості, її розвиток неможливий поза діяльністю: лише 
в ній постійно здійснюється певна «корекція» уявлень про себе, порів-
няно уявленнями, створеними в інших.

На думку багатьох дослідників, основними складниками розвитку 
самосвідомості особистості можна вважати її сферу діяльності і спілку-
вання, а також соціальний досвід, який набуває людина у процесі озна-
чених процесів. Завдяки дії цих чинників і формується самосвідомість 
особистості як цілісність. Протягом життя самосвідомість особистості 
змінюється та розвивається, проте із часом вона набуває стійкої струк-
тури, яка за відсутності патологічних змін та порушень психіки зберігає 
свої характерні особливості. Центральні утворення особистості зберіга-
ють власну ідентичність та неперервність протягом життя індивіда, й ця 
обставина сприймається людиною як сталість власного «Я» [9, с. 270]. 
Головними механізмами розвитку й саморозвитку особистості є самоо-
цінка, домагання, соціально-психологічні очікування та «образи Я» як 
інтегрована форма самосвідомості [2, с. 106].

Розроблена Нечаєвим М.М. [8, с. 5] концепція, яка розглядає профе-
сійну свідомість і її складник – професійну самосвідомість як форми 
усвідомлення сутності своєї професійної діяльності та засобів і спосо-
бів її здійснення (з одного боку), а також вироблення позиції щодо цієї 
діяльності відповідно до її цілей і завдань та внутрішніх установок 
самої особистості (з іншого боку) вказує на тісний зв’язок свідомості 
людини із професійною діяльністю.

Структуру самосвідомості взагалі та професійної самосвідомості 
зокрема становлять декілька типів специфічних для неї форм психіч-
ної активності [10 с. 253–381].

Науковці роблять висновки про інтеграцію особистісного та профе-
сійного самовизначення, а отже, саморозвитку особистості у процесі 
становлення як професіонала. Розвиток таких поглядів зустрічаємо і в 
інших наукових доробках.
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Рубінштейн С.Л. говорить про проблему визначення самосвідомо-
сті. Мітіна Л.М. [7, с. 28–38] розробила моделі професійної самосві-
домості особистості: модель адаптивної поведінки та модель профе-
сійного розвитку. У першому разі в самосвідомості людини домінує 
тенденція до підпорядкування професійної діяльності зовнішнім 
обставинам у вигляді виконання пред’явлених вимог, правил, норм. 
Ідеться про процеси самопристосування та підпорядкування середо-
вища вихідним інтересам спеціаліста. Друга модель розглядає профе-
сійний розвиток самосвідомості як безперервний процес самопро-
єктування особистості, що має три основні стадії психологічної 
перебудови особистості: самовизначення, самопрояв та самореаліза-
цію. На найвищій стадії співвідношення знань про себе здійснюється 
в межах «Я» та «творче Я». Автор робить висновок про те, що найваж-
ливішою умовою, яка дозволяє людині стати суб’єктом саморозвитку, 
є досягнення деякого визначеного рівня особистісної та професійної 
самосвідомості.

Науковці зазначають, що життєвий шлях нетотожній професій-
ному, проте він виступає як система, що «як становий хребет, перед-
бачає в сучасному суспільстві саме шлях професійно-трудовий»  
[5, с. 333]. Розвиток людини як суб’єкта професійної діяльності йде не 
просто «по висхідній», не циклічно, не по спіралі, а шляхом пошаро-
вого виникнення й навіть навмисного створення певних можливостей, 
із котрих деякі обираються для реального існування. Активний профе-
сійний розвиток залежить від активності самої людини, відповідно до 
тих принципів, які необхідні під час виконання різних типів діяльності.

У процесі підготовки фахівців будь-якої спеціальності величезне 
значення має сам процес навчання. Цей процес повинен бути керо-
ваним, організованим, цілеспрямованим. Важливими також під час 
професійної підготовки є активність самих студентів, їх мотивація до 
навчання, стан та розвиток професійної самосвідомості тощо. Є низка 
факторів, які впливають на ефективність підготовки майбутніх спеці-
алістів. І, якщо, згідно з гіпотезою нашого дослідження, за основу 
побудови навчального процесу брати можливість впливу на чинники 
професійної самоідентифікації спеціалістів, то результативність такої 
підготовки стане значно вищою.

У межах підготовки соціального працівника теза повинна реалі-
зуватись у формуванні такої системи соціального навчання, за якої в 
майбутніх фахівців розвиватимуться соціально значимі стереотипи 
професії та рольовий репертуар, відповідні особистісні та профе-
сійні якості, цінності, мотивація, позиція тощо. Крім того, важливим 
елементом підготовки соціальних працівників є досягнення такого 
рівня розвитку їх професійної самосвідомості, за якого майбутні 
фахівці прагнутимуть професійно вдосконалюватись, шукатимуть 
можливості самореалізації. Це передбачає віднаходження своєї еколо-
гічної ніші у професійній діяльності через самопізнання, усвідомлення 
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своїх потреб, визначення цілей, життєвих смислів, набуття профе-
сійно-соціального статусу, вироблення позиції та життєвої стратегії. 
Досягненню такого рівня ідентичності сприяє спеціально організова-
ний процес професійної підготовки, котрий може бути охарактеризо-
ваний як зовнішній чинник самоідентифікації.

На стан підготовки соціальних працівників в Україні суттєво впли-
ває захід та європейська практика як викладання, так і практична 
діяльність. У нашій державі така підготовка здійснюється на декількох 
рівнях. Коваль Л.Г. [6, с. 86–95] виділяє такі головні елементи системи 
підготовки соціальних педагогів і працівників в Україні: допрофесійна 
підготовка, яка орієнтує учнів на майбутню фахову діяльність у галузі 
«людина – людина»; професійна підготовка, що здійснюється у відпо-
відних закладах за програмами, які становлять ядро стандарту профе-
сійної освіти; вища професійна освіта, що здійснюється у два етапи – 
бакалаврат, магістратура. Ще один складник підготовки соціальних 
працівників – післядипломна освіта й набуття цієї спеціальності як 
другої. Автор робить висновок, що підготовка фахівців із соціальної 
роботи нової генерації вимагає відпрацювання багатоваріантності 
моделей та гнучкості соціально-педагогічних технологій.

У спеціальній літературі зустрічаємо все більше інформації щодо 
досвіду підготовки соціальних працівників різних напрямів в Україні [4]. 
Автори інформують про фахову підготовку до соціальної роботи в органах 
внутрішніх справ, у педагогічних та культурно-освітніх закладах та уста-
новах, у сфері соціального захисту та соціальної політики, до вирішення 
проблем вулиці, у притулках, реабілітаційних центрах, із різноманітними 
категоріями населення тощо. Ця підготовка характеризується широкою 
варіативністю щодо навчальних планів та програм, спеціалізацій майбутніх 
випускників, змістовного наповнення курсів тощо. Такий стан речей може 
бути пояснений відсутністю досконалих освітніх професійних стандартів 
щодо означеного фаху, з одного боку, а з іншого – недостатньою розробкою 
психолого-педагогічних основ підготовки соціальних працівників.

Можемо стверджувати, що необхідною умовою розвитку соці-
альної роботи як професії в нашій державі є визначення пріоритетів 
для системи навчальних закладів щодо професійної моделі майбут-
нього спеціаліста, чітке визначення кваліфікаційних характеристик 
і відповідного змісту технологій навчання. Основною передумовою 
формування інтегрованої різнорівневої системи є поглиблена загаль-
нотеоретична та фундаментальна підготовка, засвоєння прикладних 
дисциплін, які сприятимуть адаптації та інтеграції випускників, широ-
кий спектр практичного навчання.

Майбутні фахівці із соціальної роботи в системі соціального захи-
сту протягом навчання повинні набувати і теоретичних знань, і прак-
тичних навичок для безпосереднього здійснення професійних функцій.

У процесі професійної підготовки повинні враховуватись, як мінімум, 
декілька положень: виконавча, інструментальна підготовка та психологічна, 
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адаптивна готовність [3, с. 6]. Перший вид має на меті підготовку майбутніх 
спеціалістів до праці, що передбачає формування знань, умінь та навичок 
шляхом навчання та виховання в освітніх закладах. Другий напрям підго-
товки вирішує завдання засвоєння майбутньої ролі в системі трудової діяль-
ності. Зрозуміло, що психолого-адаптивна підготовка є більш складною, 
оскільки вона відповідає за формування цілісної системи соціально-психо-
логічних здібностей (когнітивних, перцептивних, мотиваційних та інших), 
соціально-психологічних властивостей (соціальна активність, відповідаль-
ність тощо) та навичок (комунікативних, інтерактивних та інше).

Під час підготовки соціальних працівників важливим є досяг-
нення належного рівня розвитку особистості студента в означених 
напрямах. Конкретне втручання зі сторони педагога в цьому разі може 
полягати в тому, щоб допомогти студентові формувати власну адек-
ватну «Я-концепцію», розкрити та сприяти усвідомленню релевант-
них факторів у структурі «Я-образів», а також спрямовувати майбутніх 
фахівців на оволодіння тими професійними соціально-психологіч-
ними ролями, які становлять основу діяльності соціального праців-
ника. Причому роль ми розуміємо як комплекс атрибутів (особистіс-
них, поведінкових тощо), котрі асоціюються з певною функцією.

Примірний перелік груп ролей соціального працівника представ-
лено в Енциклопедії соціальної роботи [11, с. 26–28]: практичні, посе-
редницькі, керівні, дослідницькі, сервісні, латентні тощо. Означені 
рольові репертуари передбачають чітке визначення функцій, певну 
модель поведінки. А тому метою діяльності студента за цих умов є 
не просто оволодіння частиною соціального досвіду, зафіксованого 
у вигляді навчальної інформації, а формування здатності виконувати 
майбутні професійні ролі, використовуючи ці знання.

Висновки і пропозиції. Отже, питання підготовки соціальних 
працівників в Україні передбачає впровадження нового соціально-пси-
хологічного та педагогічного підходів, розроблених з урахуванням 
концептуальних основ процесу професійної самоідентифікації. На 
цій підставі повинні бути розроблені соціальні стандарти фаху, які, зі 
свого боку, мають забезпечити досягнення належного рівня соціаль-
ного захисту населення в Україні.
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Stadnik O. F., Popovych V. M., Shcherbyna S. S. Professional competence`s 
formation in the process of training a social worker

The article is devoted to the analysis of factors for successful professional 
development of social worker. The objective need to find more effective teaching 
methods in higher education is dictated by changes in science, production and 
human activity. The contradictions of the traditional system of education between 
the assimilation of students of separate, academic disciplines, knowledge and the 
need for their integrated application in human practice have intensified. These 
contradictions are especially evident in those areas of training where the specialist 
is required to establish social contacts, understanding of situations of interpersonal 
interaction, i.e. a high level of social competence. As a result of the analysis, 
conclusions were drawn that at least several provisions should be taken into account 
in the professional training of social worker: executive, instrumental training and 
psychological, adaptive readiness.

It is determined that the integration of personal and professional self-
determination and self-development of the individual occurs in the process 
of becoming a professional. Identification processes provide mechanisms of 
socialization, motivate a person to actively seek their own position. Stimulation  
of professional and business communication of students during the task develops 
the communicative competence of students and increases their responsibility for the 
formation of interpersonal relationships in the team.

It is emphasized that in preparing future specialists for work it is necessary 
to form professional competencies through training and education in educational 
institutions, mastering the future role in the system of labor activity. Social 
competence is one of the key indicators of the quality of the educational process of 
the specialty, and also determines the professional success of the future specialist in 
this field. Practice is one of the key elements of this process, as it contributes to the 
deep immersion of future social workers in practical professional activities.

Key words: social worker, professionalism, personality, self-identification.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА: ДРЕЙФ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Проблемы трансформирования общества изучаются сквозь призму 
социальных технологий. Общественные коммуникации рассматрива-
ются как весомый фактор формирования и реализации социокультурного 
пространства. Результаты рефлексивной модернизации связываются с 
развитием социальной педагогики для повышения качества вовлечения в 
процессы разноуровневого просоциального творчества наибольшего числа 
людей. При этом дрейф общественных коммуникаций включает потоки 
стихийные и целенаправленные, случайные и закономерные, складываю-
щиеся под воздействием особенностей эпохи и их восприятия сознанием 
субъектов действий. В конечном счете, укоренённость и успех реформ 
в значительной мере зависят от обеспечения созидательного вектора 
высвобождению творческого потенциала населения. Ныне приоритетом 
стратегического управления становится очеловечивание общественной 
жизни и создание социальных условий свободы и творчества для наибо-
лее полного осуществления и развития глубоко индивидуального комплекса 
одарённости каждого. Утверждение демократических принципов регули-
рования жизнеустройства также кардинально увеличивает значимость 
для общества социальной педагогики: массовое развитие сознательной 
инициативы (прежде всего, в труде и управлении) требует адекватных 
образованности и воспитания. Соответственно, задачи социального и 
индивидуального воспитания структурируются целями формирования 
личности, собственно образования её. Культивирование общественной 
среды, способствующей развитию и реализации сущностных сил чело-
века, – решающий фактор продуктивной социализации/аккультурации. 
Качественно-количественное усложнение ойкумены под воздействием 
процессов постсовременных, постглобальных и постиндустриальных 
трансформаций требует адекватного изменения потенциала эффек-
тивного практико-теоретического влияния на действительность. Так, 
расширяются объективные основания для повышения многоуровневого 
разнообразия. Вместе с тем, для консолидации субъективных предпо-
сылок развития растёт роль защиты стандартов отношений, расцени-
ваемых как справедливые. Это, в свою очередь, дополнительно акценти-
рует значение своеобразия культурно-цивилизационных миров. Пороговое 
состояние ойкумены делает неизбежным кардинальное совершенствова-
ние человека, в частности – системное образование личности в едином 
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процессе дошкольного, школьного, послешкольного образования, регуляр-
ной переподготовки и постоянного самообразования.

Ключевые слова: творчество, социализация, социальная педагогика, 
общественные коммуникации, рефлексивная модернизация.

«Есть лишь одна проблема – одна-единственная в мире –  
вернуть людям духовное содержание, духовные заботы»

А. де Сент-Экзюпери

Постановка проблемы. Плотность охвата человечества соци-
альными коммуникациями в глобальном масштабе стала серьёзным 
фактором осознания кардинальности различий между традициями, 
укладами и подходами в разных культурно-цивилизационных мирах. 
Физиологическая близость людской телесности соседствует с глубо-
кими расхождениями в мировоззрении, восприятии, представлении о 
должном и справедливом. Вместе с тем, изощрённость воздействия 
и разноуровневость средств влияния акцентируют необходимость 
высокого уровня самоконтроля и ответственности при отборе целей и 
ресурсно-методологической базы.

Эффективная защита интересов своего культурно-цивилизацион-
ного мира, необходимость наиболее полного вовлечения каждого в 
просоциальное творчество для роста диапазона перспективных поис-
ков и оптимизации возможных решений выдвигает задачи кардиналь-
ного подъёма роли социальной педагогики. В частности, освоение 
спектра ресурсно-методологических баз «мягкого регулирования», 
«гибкой власти», «стимулирования желательных трансформаций», 
разнообразных «бархатных событий» и так далее требует пересмотра 
средств эффективного воздействия, среди которых информационный 
взрыв вынес на первый план социальной педагогики каналы обще-
ственных коммуникаций. Рефлексивность постсовременной модерни-
зации дополнительно заостряет проблему субъектности преобразова-
ний, в сфере которой решается вопрос о вариантах модели будущего, 
его выгодополучателях и донорах. Например, как известно, насажде-
ние идей либеральной демократии опирается не только на сеть воен-
ных баз и финансовые организации неоколониализма, но и на ресурсы 
информационного манипулирования. Общественные коммуникации 
могут быть направлены и способствовать процессам, что распахнут 
или же, напротив, захлопнут «окно Овертона» с втаскиванием в обще-
ственное сознание ранее невозможного и вызывавшего отвращение, 
отторжение. Попытки манипулирования даже сакральными коммуни-
кациями обнаруживают возрастание объективной потребности в нрав-
ственности и профессионализме субъектов социального действия.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-
методологическими основаниями исследования являются, прежде 
всего, принципиальные разработки Д. Абзалова, И. Алексеенко, 
Г.Р. Барта, С. Батенина, Н. Бердяева, Ф. Броделя, А. Бузгалина, 
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В. Вазюлина, И. Валлерстайна, И. Ватина, В. Вундта, Ж. Дави, 
Ж. Делёза, В. Дрожжинова Э. Дюркгейма, В. Ефимова, П. Ещенко, 
А. Зиновьева, Э. Ильенкова, В. Иноземцева, И. Канта, Дж. Кемпбелла, 
Ф. Константинова, Ж. Лакана, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, 
А. Лосева, К. Маркса, Ф. Михайлова, М. Мосса, Ю. Плетникова, 
К. Поппера, Е. Режабека, В. Сагатовского, Г. Селье, Ж. Сореля, 
А. Спиркина, С. Сулакшина, П. Фейерабенда, Л. Фейербаха, 
И. Фихте, В. Фофанова, Дж. Фрезера, Э. Фромма, М. Фуко, 
Ф. Хайека, Й. Хейзинги, К.-Г. Юнга, некоторые идеи А. Агга, 
Б. Ананьева, Г. Арефьевой, А. Ахиезера, Л. Балашовой, И. Батховена, 
В. Библера, В. Букатова, В. Букреева, О. Буториной, Л. Выготского, 
П. Гальперина, М. Гефтера, И. Гербарта, Б. Дегтярёва, Б. Додонова, 
Ж. Жакото, Л. Земцовой, Е. Ильина, Я. Коменского, Г. Косицкого, 
Г. Кравцова, О. Кусакиной, А. Леонтьева, Б. Лихачёва, Б. Додонова, 
Я. Коменского, Дж. Курта, А. Леонтьева, Э. Люттвака, А. Макаренко, 
Дж. Маккензи, Р. Макнамары, С. Мареева, Э. Маркаряна, Н. Моисеева, 
В. Парето, И. Песталоцци, А. Петровского, Ж. Пиаже, Г. Померанца, 
Г. Рейнгольда, Т. Сакайи, И. Семёнова, А. Смолкина, Е. Солдаткиной, 
В. Сухомлинского, В. Толстых, К. Ушинского, Ф. Фрёбеля, И. Фролова, 
Й. Хейзинги, В. Шаталова, С. Шевченко, В. Шеймана, а также харак-
теристика украинских трансформаций Э. Афониным, О. Балакиревой, 
В. Буткалюк, Е. Головахой, В. Голяном, Е. Копатько, В. Лисицким, 
В. Малинковичем, Л. Нагорной, Н. Паниной, В. Сусловым, и 
др. Классическими стали труды по вопросам использования Public 
Relations в социально-политической сфере, которые создали Д. Бурстин, 
Д. Лиллекер, Д. Макгинес, Л. Сабато, А. Салливан и другие исследо-
ватели. Различные стороны имиджелогии и политической мифоло-
гии с успехом рассматривались рядом ученых, среди которых С. Блэк, 
Д. Гавра, Н. Головатый, А. Горбушкин, Н. Элиас, Г. Дилигенский, 
Ф. Ильясов, И. Дубов, И. Иванов, Э. Кассирер, А. Киселев, В. Королько, 
Л. Лаптев, Д. Ольшанский, Г. Тульчинский, А. Цуладзе, М. Шестов и 
др. В. Арнольд, К. Зиман, И. Пригожин, С. Смейл, Г. Хакен обосновали 
важную для осмысления научного развития роль теории катастроф в 
характеристике и прогнозировании сложных процессов, исследовали 
место коллективных отношений, кооперативных процессов в синерге-
тической самоорганизации.

Цель статьи. Статья подчинена задачам изложения результатов 
исследования особенностей использования ресурсных баз, методологии 
и характеристик общественных коммуникаций в среде культуры пост-
модерна. Главной целью этой работы есть характеристика результатов 
анализа по вопросам социально-политических измерений осуществле-
ния общественных коммуникаций после информационного взрыва.

Изложение основного материала. Социальные технологии – не 
просто арсенал средств воздействия, но и один из факторов генера-
лизации трансформаций социокультурной ткани, их роль не сводима 
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к операционной и должна восприниматься и как сущностно-содержа-
тельная для своей эпохи. Вместе с тем, состояние и динамика социо-
культурного капитала общества не только лимитирует экономический 
рост, но и очерчивает вероятные траектории его динамики. В частно-
сти, общественные коммуникации становятся не только орудийным, 
но и сущностным ресурсом адекватности организационно-управ-
ленческих отношений требованиям, возможностям и рискам эпохи.  
В свою очередь, Public Relations (PR, связи с общественностью), а также 
Government Relations (GR, связи с органами государственной власти) – 
важнейший фактор развития организационной структуры и качества 
как реализации, так и трансформации социокультурного капитала. 
Между тем, развитие – необходимое условие обеспечения обществен-
ной безопасности; при кардинальных изменениях эпохи столь же 
радикально должны меняться параметры социокультурного воплоще-
ния общества ([1, c. 9–10]).

Общество дрейфует от состояния социальной системы к бессистем-
ной целостности, а, значит, от жёсткости к гибкости, от массовости к 
компактности, от детерменированности технологией к выбору техно-
логий, от определённости организационных границ к их размытости 
и подвижности [2–5]. Создаются предпосылки исчезновения жёсткого 
деления на решения принимающих и исполняющих, администраторов и 
исполнителей, культуру сакральную и профанную/простецкую. С одной 
стороны, перед человеком возрастает потенциал выбора – вплоть до 
тяги к «бегству от свободы» [6, p. 3–298]. Конкретика рождения отнюдь 
не обрекает на определённую жизненную дорогу. Каждый может полу-
чить возможность отбирать из калейдоскопа эпох, мозаики подходов и 
мировоззрений близкое именно ему. Развитие личности и персонали-
зация вместо нивелирования людей и усреднения функций становятся 
ведущим фактором эффективных социальных технологий при осущест-
влении общественных коммуникаций. С другой стороны, нарастают и 
отчуждающие силы. Причём вместе с ядром общественного богатства 
они смещаются к духовной жизни, на начальном этапе эпохи – к интел-
лектуальным творческим способностям. Духовное, душевное, и интел-
лектуальное напряжение, их эмоциональное и рациональное измерения – 
элементы не только психического становления отдельного человека, но 
и социокультурного основания конкуренции культурно-цивилизацион-
ных миров. Соответственно, разрыв в уровнях их развития таит опасно-
сти для цивилизации и отдельного человека.

Социальная ответственность становится обязательным условием 
как развития общественной культуры, так и культуры преобразова-
ний. В итоге прогресс – восхождение от «человека экономическому» 
к «человеку творческому». Регресс – в деградации до биологиче-
ских инстинктов состояния «экономического животного» и «человека 
умелого», индивидуальной редукции до звериных инстинктов и обще-
ственной атомизации – стимулируются средой «сумеречного созна-
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ния», ориентирующей на потребительство и накопительство, отвер-
гающей сущностные силы человека в пользу фетишизации вещей и 
капитала. «Стабильная нестабильность» условий социально-эконо-
мического развития как характеристика и новой общественной пара-
дигмы, и периода форсированных трансформаций при переходе к ней 
увеличивает потребность в качественно-количественной определённо-
сти своего духовно-нравственного фундамента. При этом фундамен-
тальное уходит в основание доминирующего актуального. Действие 
же закона неравномерности исторического развития приводит к посто-
янной смене лидеров развития в ойкумене, изменяя представления о 
должном и желательном (в частности, в организационно-управленче-
ских отношениях). И если создание мнения о нормативном качестве 
жизни происходит под давлением глобальных факторов развития ойку-
мены, то формирование представлений о должном вырабатывается 
при наложении уровня понимания справедливого на ценностно-смыс-
ловые комплексы конкретных культурно-цивилизационных миров. 
Причём под влиянием роста фрагментации общественной жизнедея-
тельности достижения и недостатки глобализации рассматриваются и 
оцениваются сквозь призму постглобальной регионализации процес-
сов трансформаций социального и индивидуального.

Одновременно духовное творчество как неотъемлемая определён-
ность духовного производства оказывается крайне чутким к отчуждаю-
щим человеческую личность факторам. Причём ныне интеллектуальная 
культура (и одно из её высших воплощений – культура научная) – 
сегодня не просто феномен культурной сферы. Именно реализация и 
развитие научно-интеллектуального потенциала становится по мере 
роста объема и значения информационного обмена мощнейшим факто-
ром жизни общества, партнёрства и конкуренции культурно-цивили-
зационных миров. А информационная конкуренция, в свою очередь, 
выступает определяющим результат условием их диалога. Т.о. транс-
формации в направлении доминирования духовного начала на первом 
этапе выносят в приоритет интеллектуальное творчество. В частно-
сти, в «эпоху информации» своевременное получение и качественная 
обработка информационного многоголосия – предпосылка гармонич-
ного взаимодействия общества и человека. Чем больше источников и 
каналов общения, подходов и мнений – тем больше альтернатив, выше 
уровень конкуренции взглядов и идей.

Культура создаётся отнюдь не для узкого верхушечного слоя обще-
ства, а для всех. В ней формируется возможность и множества локаль-
ных пространств, и самых разнообразных контактов и пересечений, 
смешивая сакральные и профанные слои. Соответственно, объекти-
вируется социальная потребность в запрете на насильственное мани-
пулирование инновациями даже аутсайдерского типа, на разрушение 
даже контркультурных логик: новая эпоха создает культурные миры, 
где есть место всем. А перед каждым открывается возможность либо 
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отбирать в ней близкое именно ему, либо «плыть по течению», форми-
руемому «эрой пропаганды», тотальным многоуровневым информаци-
онным давлением.

Дрейф ресурсно-методологического диапазона воздействия связан 
с кардинальным повышением общественной ценности и необходимо-
сти творчества каждого (прежде всего, в труде и управлении) и, соот-
ветственно, принципиальной и кардинальной гуманизации и демокра-
тизации социокультурного пространства [7–12]. По мере повышения 
общественной необходимости в максимизации пространства раскры-
тия сугубо индивидуального комплекса одарённости творчество стано-
вится не только идеально всеобщим, но и реально всеобщим процес-
сом. Меняется мера соотношения индивидуализации и социализации/
аккультурации. «Коридор возможностей» меняется как стихийно, так и 
целенаправленно – например, благодаря использованию закономерно-
стей «окна Овертона». Гуманность, человечность закономерно прио-
ритетнее любых доктрин: основной регулятор – закон «не мешай». 
И в этом направлении разрешается основная проблема постмодерна: 
если аутсайдерство – норма с необъятным диапазоном собствен-
ных моделей социогенеза, а вовсе не отставание на общей (единой 
для всех) дороге, то люмпены, маргиналы (люди и страны) имеют 
право на собственный выбор – пока не покушаются на выбор других.  
В этой связи и содержание понятия «развития», «прогресса», «соци-
огенеза» нуждается в обновлении: помимо сбалансиpованного pоста, 
оно должно ориентироваться на такие этические ценности, как спра-
ведливость, свобода выбора, терпимость. При этом продуктивность 
экономики предполагает обеспечение гармоничности и состояния 
социально-экономического потенциала общества, и вектора его транс-
формации. В частности, важнейшим условием этого выступает сорре-
зонирование различных измерений и форм общественного потенциала 
и его капитализации.

Культивирование общественной среды, способствующей развитию 
и реализации сущностных сил человека, а также точек концентрации 
желательных перемен – решающий фактор продуктивной социализа-
ции/аккультурации. Качественно-количественное усложнение ойку-
мены под воздействием процессов постсовременных, постглобальных 
и постиндустриальных трансформаций требует адекватного изме-
нения потенциала эффективного практико-теоретического влияния 
на действительность. Так, расширяются объективные основания для 
повышения многоуровневого разнообразия. Вместе с тем, для консо-
лидации субъективных предпосылок развития растёт роль защиты 
стандартов отношений, расцениваемых как справедливые. Это, в свою 
очередь, дополнительно акцентирует значение своеобразия культур-
но-цивилизационных миров. Наличие органичного комплекса обще-
ственных регуляторов – условие прогресса, усложнение этих регуля-
торов – признак прогресса, необходимость соответствия управляющей 



193

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2020, Вип. 86

системы управляемой целостности. Что, соответственно, предпола-
гает постоянство развития образования (прежде всего, самообразова-
ния) и обучения (превращающемся в регулярное переобучение). Т.о. 
осуществление модернизации предполагает усиление зависимости 
от качества общественных коммуникаций, тем более при укреплении 
свойства рефлексивности.

Всё активнее заявляет о себе процесс изменений, предусматри-
вающих сосуществования, пересечения и резонирования различных 
тенденций развития, среди которых (в отличие от модерна) ни одна 
не может претендовать на исключительное значение, что позволило 
бы без вреда абстрагироваться от прочих. Однако возникает задача 
(прежде всего, организационно-управленческая) продуктивной гене-
рализации вектора изменений, неизмеримо усложняемая заведомым 
ростом разнообразия и ненасильственным характером воздействия 
при аккумулировании творческой многовекторности (в том числе 
духовной работы) [13–17]. Поддерживать своевременность притока и 
качество обработки информации необходимо для вычленения знания, 
которое помогает понимать, а, следовательно, осознанно принимать 
и осуществлять решения. Трансформации парадигмального уровня, 
фиксируемые как движение к «обществу знания», «умному обще-
ству» и так далее предполагают перенос центра тяжести обществен-
ной жизни и её регулирования от уровня обособленной «элиты» в 
сферу многогранных повседневных отношений, каждый элемент кото-
рых может стать узлом дальнейшего развития социальной ризомы. 
Преуспевают общественные структуры, где обеспечиваются условия 
для социально полезных развития и реализации одарённости каждого, 
что ориентирует на приоритеты «дерева целей» новой модернизации.

Так, в частности, Сверхпроект помогает концентрировать и дофор-
мировывать общественное согласие, генерализовать вектор модерни-
зации вокруг продуктивных целей и созидательных моделей образа 
жизни, подстраховывая отсутствие или качественно-количественную 
недостаточность общественных связей, позволяет почувствовать свою 
индивидуальную сопричастность общественным свершениям, найти 
«своё место в общем строю», предоставив пути общественно продук-
тивным развитию и реализации сущностных сил каждого. Соответствие 
Сверхпроекта базовым ценностно-смысловым комплексам общества 
вызывает ощущение сосчастья, справедливости, доверия. Этот обще-
ственный резонанс рождает состояние соборности как взаимодействия 
процессов творчества и ответственности. Отсутствие же соответствия 
Сверхпроекта коренным ценностно-смысловым комплексам и невоз-
можность развить и реализовать в его рамках созидательные задатки 
усиливает социальные основания протеста. Стихийные попытки 
восстановить народное понимание справедливости и нравственности 
общественного порядка выливается то в вечевые формы гражданствен-
ности, то в модели народного бунта. Поддержание же Сверхпроектом 
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баланса разнородных социально-политических сил с многообразием 
их интересов и целей без подавления их особенностей при сохранении 
продуктивности общества и его развития входит в понимание собор-
ности. Вместе с тем, с одной стороны, создание условий, благоприят-
ных для индивидуального и коллективного творчества, – обязательная 
черта продуктивного состояния семьи и общества; с другой, предпо-
лагается как подстраховка, замена или восстановление обществен-
ных связей, становящихся инвалидными, так и иммунное отторжение 
вредоносных воздействий, предотвращение либо локализация девиа-
ций антиобщественного поведения.

Т.о. задействование ресурсов педагогики становится неизбежным. 
Причём в социетальных масштабах. Утверждение же демократиче-
ских принципов регулирования жизнеустройства также кардинально 
увеличивает значимость социальной педагогики: массовое развитие 
творчества (прежде всего, в труде и управлении) требует адекват-
ных образованности и воспитания. Требуется тщательное формиро-
вание жизненной позиции безотносительно индивидуальных особен-
ностей характера и стиля поведения, хоть реализуется она именно 
через личностное разнообразие. Ответственная и разумная реализа-
ция свободы совести и права выбора требует тщательной подготовки, 
становящейся делом общегосударственной важности. Перед обще-
ством именно как комплексная социальная задача встаёт необходи-
мость качественного изменения личности, в частности – средствами 
воспитания и образования. Отсюда – колоссальная политико-эконо-
мическая нагрузка на педагогический цикл. Социальная педагогика 
влияет на общественный иммунитет. В свою очередь, как его уровень 
(прежде всего, состояние социальной среды), так и качество связи 
правящей и оппозиционной элиты с народом сказывается на соотно-
шении возможности и предрешённости выбора, его диапазоне.

Без социальной педагогики, фронтального совершенствования 
личности, народа, элиты – нет стабильного устойчивого развития как 
непременного элемента общественной безопасности. Осуществление 
форсированных изменений регуляторного курса как важнейшее усло-
вие использования особенностей постглобального характера и пере-
ходного состояния социально-экономических целостностей требует 
комплексного пересмотра целевых приоритетов общества, в частно-
сти – его топ-менеджеров [18–21]. Вместе с тем, нельзя точно оцени-
вать происходящее и установить конкретный диапазон открывшихся 
возможностей и угроз в отрыве от исторического контекста процес-
сов. Обеспечение реального суверенитета, исторической субъект-
ности творческой активности народа и качества участия в создании 
общества знаний требует как комплексного преобразования обще-
ственной среды, так и формирования точек концентрации позитивных 
изменений (прежде всего, научно-образовательно-производствен-
ных кластеров). Совершенно очевидным в сложившихся условиях 
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является как ущербность попыток подчинения организационно- 
управленческого потенциала обеспечению кредитно-финансовых 
показателей, так и ограниченность возможностей любой однобокой 
(например, монетарной) политики. В свою очередь, народовластие – 
вещь крайне сложная, требующая и организации, и постоянного 
обучения. Общество как единая целостность нуждается в подъёме 
нравственно-интеллектуального уровня, востребует психолого-педа-
гогических усилий. В этой ситуации обучение свободе неотъемлемо 
от обучения ответственности, а создание организационной основы 
того и другого (прежде всего, в труде и управлении) – необходимость 
не только поддержания своей конкурентоспособности, но и жизне-
способности. С одной стороны, социальная педагогика – важный 
инструмент социального управления, с другой, – всякое социальное 
управление имеет педагогическое значение, несёт отчётливую воспи-
тательную нагрузку. Причём выдвижение бесструктурного управ-
ления на передний план исторического творчества способствовало 
росту роли как повседневных внеэлитных коммуникаций (что отра-
жается на демократизации характеры структура власти), так и обще-
ственной атмосферы для качества исторических выборов.

Одним из острейших противоречий, проявляющихся посред-
ством сонма конфликтов, становится противостояние ценности 
собственной самобытности (в частности, творческого саморазви-
тия и самоосуществления) и обладания (подчинения, манипулирова-
ния). Принадлежность к доминированию каждой из них генерализи-
рует, выстраивает дерево целей – интересов, функционально-ролевую 
системность. Манипулирование также неотъемлемо от отношений 
отчуждения – присвоения, как ценность самодеятельности – от свобод-
ного творческого освоения своих сущностных сил (на личностно- 
индивидуальном уровне) и саморазвёртывания мира. Между тем, обе 
эти стратегии самовыражения по своей сущности являются и формами 
отношения к себе и миру, и стратегиями выстраивания отношений с 
окружающими, проявлением качества социализации и характера зави-
симости от других. Взаимодействие бытия и сознания, материального 
и идеального испытывает влияние растущих информационно-комму-
никативных возможностей человечества. При этом фундаменталь-
ное уходит в основание доминирующего актуального. Одухотворение 
материи и материализации духовного – предпосылка развития. Баланс 
применение этих коммуникационных стратегий может быть подготов-
лен (прежде всего, ценностно-смысловыми комплексами) и направ-
лен (например, Сверхпроектом) для успеха и преуспевания либо 
своего культурно-цивилизационного мира, либо себя, быть ориенти-
ровано на социальные или антисоциальные (и асоциальные) задачи. 
Однако попытки насаждения идеологии и мироощущения эгоцен-
тризма сопряжены с пожиранием здоровой части общественного 
организма: рак умирает, убивая. И в этом контексте крайне опасными 
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симптомами становятся отсутствие границ компетентности, отсут-
ствие опасений, отсутствие интереса к действиям других и так далее. 
Соответственно, Сверхпроект для консолидации народа на продук-
тивных целях нуждается в подкреплении массой малых созидатель-
ных проектов. К примеру, уникальное возрождение страны после 
Великой Отечественной войны стало возможным при консолидации 
народа вокруг Сверхпроекта развития, претворявшегося во множестве 
прорывных проектов, где сливались судьбы людей и страны. Участие 
общественных коммуникаций в создании и развитии Сверхпроекта 
развития и сонма малых «точек роста» (мобилизирующая роль кото-
рых хорошо памятна по постоянному генерированию проектов типа 
«первый пассажирский сверхзвуковой самолёт», «первый искусствен-
ный спутник», «первое животное на орбите», «первый космонавт», 
«первая женщина-космонавт», «первый многонациональный экипаж» 
и так далее) – необходимый элемент просоциальной направленности 
творческой энергии [22–25]. Вместе с тем, наращивание процессов 
демократизации переносит акценты на социальный уровень и соци-
окультурное содержание общественных коммуникаций. Социальный 
менеджмент – путь саморегулирования, самозащиты и саморазвития 
общества, состоящий по-преимуществу в отношении к совокупному 
социокультурному капиталу соответствующего культурно-цивилиза-
ционного мира на основе базовых ценностно-смысловых комплексов, 
что получает воплощение в подуровнях внутреннего унормирования и 
внешнего взаимодействия. Практическая истинность ценностно-смыс-
ловых комплексов подтверждается эффективностью их воздействия на 
индивидуальном и социальном уровнях.

Выводы и предложения. Общественные коммуникации имеют 
не только служебно-инструментальное, но и сущностно-содержа-
тельное значение, возрастающее как при проведении модерниза-
ции, и, особенно, осуществлении её рефлексивной разновидности. 
Разноуровневые последствия дрейфа общественных коммуникаций 
сорезонируют с качеством социальной педагогики и уровнем обще-
ственного иммунитета.

Возрастает основание для избирательности решений по усвое-
нию разноуровневой культуры, которая всё больше ориентируется не 
столько на верхушечные слои, сколько на глубинные массы народа. 
Качественно-количественное усложнение ойкумены под воздей-
ствием процессов постсовременных, постглобальных и постинду-
стриальных трансформаций требует адекватного изменения диапазона 
эффективного практико-теоретического влияния на действительность. 
Поддержание гармонии в интеграции стратегических, тактических и 
операционных уровней преобразований требует баланса индивидуаль-
ного и социокультурного начал Имманентность духу формирующейся 
эпохи благоприятствует использованию технологий, связанных с акти-
визацией социокультурного потенциала общественного пространства. 
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При этом ценность творчества связана с его сугубой индивидуаль-
ностью и спонтанностью, что, однако, совсем не отрицает необхо-
димости его организационно-управленческого оформления, а лишь 
сушественно усложняет его. Речь идёт, прежде всего, о преодолении 
«холодного», «объективированного» администрирования на основе 
азов фордизма. Напротив, формирование условий дальнейшего разви-
тия социального партнёрства, производственной демократии, гибкого 
рабочего времени и так потом, естественно, дополняемо демократиза-
цией и диффузией отношений собственности.

Разумеется, втягивание в процессы творчества (в частности, в 
труде и управлении) требует постоянства обучения как на профес-
сиональном, так и на общеметодологическом уровне грамотности; 
безусловно, калейдоскопа тренингов для этих целей совершенно 
не достаточно. Пороговое состояние ойкумены делает неизбежным 
кардинальное совершенствование человека, в частности – системное 
образование личности в едином процессе дошкольного, школьного, 
послешкольного образования, регулярной переподготовки и посто-
янного самообразования. Развитие (в частности, социальной педа-
гогики) – условие общественной безопасности. При этом традиции 
и инновации кажутся противостоящими друг другу в основном при 
их изолированном рассмотрении и анализе. В движении функциони-
рования и развития традиции постоянно видоизменяются, порождая 
новые формы и создавая простор для общественно важных инноваций.  
В свою очередь, закрепление в обществе инноваций обеспечивается их 
укоренённостью в традициях, близостью базовым ценностно-смысло-
вым комплексам культурно-цивилизационного мира. Таким образом, 
дальнейшее очеловечивание механизмов жизнедеятельности культур-
но-цивилизационного мира коррелирует с обеспечением взаиморезо-
нирования процессов индивидуализации и социализации.

Дальнейшее изучение избранной темы требует специального 
анализа трансформаций социального уровня информационного 
воздействия.
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A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Kielce: Baltija Publishing, 2019. P. 254–266.

Шедяков В. Є. Рефлексивна модернізація й соціальна педагогіка: 
дрейф громадських комунікацій

Проблеми трансформування суспільства вивчаються крізь призму соці-
альних технологій. Суспільні комунікації розглядаються як вагомий фактор 
формування й реалізації соціокультурного простору. Результати рефлексив-
ної модернізації пов’язуються з розвитком соціальної педагогіки для підви-
щення якості залучення у процеси просоціальної творчості різних рівней 
найбільшої кількості людей. Водночас дрейф суспільних комунікацій охоплює 
потоки стихійні й цілеспрямовані, випадкові й закономірні, котрі склада-
ються під впливом особливостей епохи і їх сприйняття свідомістю суб’єк-
тів дій. В кінцевому рахунку вкоріненість й успіх реформ значно залежать 
від забезпечення конструктивного вектора вивільненню творчого потен-
ціалу населення. Нині пріоритетом стратегічного управління стає олюд-
нення суспільного життя та створення соціальних умов свободи та твор-
чості для найбільш повних розвитку та реалізації глибоко індивідуального 
комплексу обдарованості кожного. Установлення демократичних принципів 
регулювання життєустрою також кардинально зрощує значення для 
суспільства соціальної педагогики: масовий розвиток свідомої іниціативи 
(насамперед у праці та керуванні) потребує адекватних освітченісті та 
вихованості. Відповідно, завдання соціального та індивідуального вихо-
вання структуруються метою формування особистості, власне, творення 
її. Культивування суспільного середовища, що сприяє розвитку й реалізації 
сутнісних сил людини, – вирішальний фактор продуктивної соціалізації/акуль-
турації. Якісно-кількісне ускладнення ойкумени під впливом процесів постсу-
часних, постглобальних і постіндустріальних трансформацій вимагає адек-
ватної зміни потенціалу ефективного практико-теоретичного впливу на 
дійсність. Так, розширюються об’єктивні підстави для підвищення багато-
рівневого різноманіття. Водночас для консолідації суб’єктивних передумов 
розвитку зростає роль захисту стандартів відносин, котрі розцінюються 
як справедливі. Це, зі свого боку, додатково акцентує значення своєрідності 
культурно-цивілізаційних світів. Пороговий стан ойкумени робить неминучим 
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кардинальне вдосконалення людини, зокрема системну освіту в єдності 
дошкольної, школьної, післяшкільної освіти, регулярної перепідготовки та 
постійної самоосвіти.

Ключові слова: творчість, соціалізація, соціальна педагогіка, суспільні 
комунікації, рефлексивна модернізація.

Shedyakov V. E. Reflexive modernization and social pedagogy: the drift of 
public communications

Problems of society’s transformation are learned through prism of social 
technologies. Public communications are considered as a significant factor in 
the formation and realization of sociocultural space. The results of reflexive 
modernization are associated with the development of social pedagogy to improve 
the quality of involving the largest number of people in the processes of multilevel 
pro-social creativity. Finally, the rootedness and success of reforms depend to a 
large extent on providing a constructive vector for the liberation of the creative 
potential of the population. At the same time, the drift of public communications 
includes spontaneous and purposeful flows, random and regular, formed under the 
influence of the peculiarities of the era and their perception by the consciousness of 
the subjects of actions. Now the priority of strategic management is the humanization 
of public life and the creation of social conditions of freedom and creativity for the 
most complete realization and development of each individual’s deeply individual 
giftedness. The adoption of democratic principles for regulating the living 
arrangements also dramatically increases the importance of social pedagogy for 
society: the mass development of conscious initiative (primarily in labour and 
management) requires adequate education and upbringing. Accordingly, the tasks 
of social and individual education are structured by the goals of the formation of 
the personality, actually its formation. The cultivation of the social environment that 
fosters the development and realization of the essential forces of man is the decisive 
factor of productive socialization / acculturation. Qualitative and quantitative 
complication of ecumene under the influence of post-modern, post-global and post-
industrial transformations requires an adequate change in the potential for effective 
practical and theoretical influence on reality. Thus, objective grounds for increasing 
multilevel diversity are expanding. At the same time, for the consolidation of the 
subjective prerequisites for development, the role of protecting the standards of 
relations that are regarded as fair is growing. This, in turn, additionally accentuates 
the importance of the uniqueness of cultural and civilizational worlds. The threshold 
state of ecumene makes inevitable radical improvement of an individual, in 
particular, systematic education of a person in a single process of preschool, school, 
after-school education, regular retraining and constant self-education.

Key words: creativity, socialization, social pedagogy, public communications, 
reflexive modernization.
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