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Постановка проблеми. Актуалізація нау-
кового вивчення проблематики прикордоння 
відбулася наприкінці ХХ століття внаслідок 
докорінних змін у геополітичній структурі 
Європи та СРСР. Євроінтеграційні процеси, 
з одного боку, та реалії розпаду СРСР – з ін-
шого, призвели до появи нових самостійних 
держав, формування нового прикордонного 
регіону, у зв’язку з чим проблема наукового 
осмислення й концептуалізації понять кор-
дону та прикордоння набула особливого зна-
чення. Актуальність проблематики наукового 
вивчення українського прикордоння Східної 
та Центральної Європи шляхом вивчення 
саме підліткової молоді зумовлена низкою 
чинників. Із гносеологічного погляду поміт-
на потреба в теоретичному переосмисленні 

концептів «кордон» і «прикордоння» з ура-
хуванням реалій глобалізації, примножен-
ня інформаційного потенціалу суспільств, 
що зумовило деструкцію епістемологічного 
потенціалу терміну, кризу його усталеного 
трактування і, як наслідок, теоретико-мето-
дологічну дисфункцію в разі спроби застосу-
вання в реаліях сьогодення. З погляду онто-
логічного особливої актуальності набувають 
вивчення та практична імплементація таких 
стратегій і тактик розвитку прикордонних 
територій, які сприятимуть їх максимальній 
рівновазі, запобігаючи потенційним кон-
фліктним ситуаціям, сприятимуть успішній 
інтеграції України до європейського соці-
ального простору. І в цьому сенсі вивчення 
соціальних ідентичностей саме підліткової 
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молоді в розрізі факторів її формування ста-
новить своєрідний «стрибок у майбутнє», 
позаяк вивчення дискурсу ідентичностей цієї 
групи сприятиме виробленню ефективної 
стратегії розвитку регіону, практична імпле-
ментація якої формуватиме соціальні й еко-
номічні умови пришвидшення темпів його 
економічного зростання, з одного боку, та 
ефективнішого впровадження принципів де-
мократичної розбудови суспільств – з іншо-
го. Ураховуючи, що на території Прикарпаття 
частка респондентів, родичі яких тимчасово 
або постійно перебували на заробітках за 
кордоном протягом останніх півроку, сягає 
55% [1], актуальність міжкультурної комуні-
кації для підлітків є вкрай важливою, позаяк 
саме вони, з одного боку, стають об’єктом 
впливу міжкультурного спілкування, прив-
несеного їхніми батьками, родичами, знайо-
мими; з іншого – страждають від браку бать-
ківської уваги й опіки, іноді маргіналізуючись 
чи вдаючись до девіантних форм соціальної 
поведінки. 

«Виклик ідентичності» – саме такою, на 
думку Е. Еріксона [2], є ключова дилема під-
літкового періоду соціалізації, в межах якого 
підростаюча особистість веде боротьбу про-
ти зсуву ідентичності, що є наслідком соціаль-
но-статусної та рольової дифузії суспільства, 
в простір її аксіологічної самоідентифікації. 
А за умови, що соціалізація підлітка відбува-
ється в соціокультурному просторі «перехід-
ного пограниччя» («Тransient Вorderlands») 
[3], тобто на території, що характеризуєть-
ся складною історією належностей та іден-
тичностей, конфліктів і тривалим історичним 
співіснуванням різних суспільств, виклик 
ідентичності підліткового віку соціалізації, 
а отже, і боротьба за набуття власної іден-
тичності постають більш багатоманітними, 
зсуви ідентичності й соціокультурна дифузія 
відображають синхронний вплив декількох 
суспільств водночас, що експлікується в ам-
бівалентнісності ціннісного дискурсу та супе-
речливості соціальних практик молодіжних 
спільнот «перехідного пограниччя». Сказане 
особливо актуалізується у випадку соціалі-
зації підліткової молоді прикордоння Східної 
та Центральної Європи, позаяк від характеру 
і змісту ідентичностей підліткового поколін-
ня цього регіону суттєво залежить його ста-
більність та економічна ефективність. 

Як зазначають автори монографії, при-
свяченої проблематиці ідентичності україн-
ської молоді, «актуалізація проблеми іден-
тичності, що притаманна для більшості країн 
сучасного світу, спричинена, на думку бага-
тьох аналітиків, перш за все потужним по-
ступом процесу глобалізації, який змушує й 
окрему людину, й етнокультурні групи, й на-
ціональні держави переоцінювати своє міс-

це в глобальному суспільстві, формування 
якого стає все більш помітним та відчутним» 
[4, с. 9]. І далі: «… хоча глобалізація, дійсно, 
може розглядатись як всезагальна підста-
ва актуалізації ідентифікаційних процесів, 
існуючі майже в кожній країні специфічні 
особливості соціокультурної ситуації ста-
ють не менш, а в окремих випадках й більш 
значущими обставинами, що спонукають 
особистість до самовизначення свого місця 
в соціальному просторі, пошуку тих груп та 
спільнот, ототожнення з якими надає відчут-
тя «ми» [4, с. 9]. У випадку України такими 
обставинами є, зокрема, низка реалій про-
цесу конституювання незалежної держави, 
що консолідує принципові перетворення 
всередині суспільства, з одного боку, й ін-
тенсифікує потребу розбудови добросусід-
ства та партнерства з країнами прикордон-
ня – з іншого. 

Звернувшись у дослідженні саме до під-
літкової молоді прикордоння Східної та Цен-
тральної Європи як об’єкта вивчення, ми ке-
рувались такими аргументами:

– по-перше, як уже зазначалося вище, ця 
вікова група переважно не представлена в 
національних і міжнародних проектах репре-
зентативних опитувань, позаяк вони пере-
важно включають повнолітніх респондентів, 
а проте, як засвідчують реалії сьогодення, 
в тому числі й в Україні, саме ця вікова гру-
па виявляється в недалекому майбутньому 
(3–5 років) чи не найактивнішою спільнотою 
інноваційних перетворень; 

– по-друге, підлітки, будучи вагомим 
демографічним капіталом українського су-
спільства, з високою часткою вірогідності в 
короткотерміновій перспективі (до 5 років) 
становитимуть основу найбільш численної 
та соціально активної групи молоді (студент-
ства) не лише в Україні, а й поза її межами, 
формуючи міжкультурний простір комуніка-
ції, фактично репрезентуючи Україну на між-
народному рівні; 

– по-третє, враховуючи вищесказане, 
можна припустити, що саме молодь, особли-
во добре освічена молодь, у недалекій часо-
вій перспективі втілюватиме власні ціннісні 
орієнтири й соціально-статусні очікування 
в реальні життєві практики, а тому, вивчаю-
чи ціннісні орієнтації молоді, ми здійснюємо 
«стрибок у майбутнє»; належне розуміння 
ціннісних орієнтацій і соціально-статусних 
очікувань цієї групи дає змогу певною мірою 
прогнозувати тенденції майбутнього соці-
ального розвитку.

З огляду на поточні реалії сьогоден-
ня, масштабну трансформацію сучасних 
суспільств у напрямі формування єдино-
го, глобального, за влучним визначенням 
Ч. Майєра, «посттериторіального світу», 



ГАБІТУС

56 Випуск 7. 2018

предметом дослідження є соціальні іден-
тичності підліткової молоді, особливо їхня 
зумовленість факторами міжкультурної ко-
мунікації. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. По-перше, стосовно поняття іден-
тичності. На наш погляд, доволі влучною 
дефініцією тут може слугувати визначення, 
напрацьоване в раках нещодавно зоргані-
зованої Соціологічною асоціацією України 
на базі Ужгородського національного уні-
верситету школи конференції, присвяченої 
саме проблематиці ідентичності «Різні рівні: 
ідентичності в полікультурному суспільстві» 
[5]. Зокрема, одна з робочих груп заходу (у 
складі Д. Бойко, О. Дубина, О. Петренко й 
авторки публікації) пропонує, спираючись на 
теоретико-методологічні розробки В. Арбє-
ніної, визначати ідентичність як об’єктивну 
та суб’єктивну належність індивіда до групи 
чи спільноти, яка реалізується в соціальних 
практиках, тоді як процес ідентифікації – це 
процес (само)включення індивіда в соціаль-
ну категорію, що відбувається на інституцій-
но-процесуальному, когнітивному, афектив-
ному та діяльнісному рівнях. 

По-друге, беручи до уваги інтенсивність 
і характер комунікаційних і міграційних про-
цесів на теренах Центральної та Східної Єв-
ропи, на наш погляд, саме вже згадуване в 
цій публікації поняття «перехідного прикор-
доння» найбільш повно відображатиме умо-
ви тих процесів, що мають місце в цьому 
регіоні, на теоретичному рівні, визначаючи 
його як «простір поділів та контактів – реаль-
них та уявних водночас» [3]. «Кордон – це не 
лише територіальне поняття, це наповнений 
різноманіттям соціальний простір, принци-
повими параметрами якого є цілісність і со-
ціальна взаємодія», – зазначає К. Хаусхофер 
[6, с. 247], додаючи, що «всюди, де хотілося 
б ретельно провести кордон, ми бачимо не 
лінії, а тільки зони, пояс самостійного життя, 
переповнений боротьбою» [6, с. 245]. 

По-третє, сутність і специфіку процесів, 
що відбуваються на теренах прикордоння 
Східної та Центральної Європи, певною мі-
рою пояснюють теорії Дж. Александера [7], 
П. Штомпки [8], позаяк культурна травма, 
спричинена досвідом перебування окре-
мих країн регіону в складі СРСР, повсякчас 
фіксується на рівні емпіричних даних най-
різноманітнішого змісту (йдеться про ам-
бівалентність ціннісного дискурсу), і наші 
дослідження не становлять винятку в цьому 
сенсі. 

Амбівалентність ціннісного дискурсу 
спільнот прикордоння Східної та Централь-
ної Європи, мабуть, варто розглядати в руслі 
нещодавно оприлюдненої Я. Грицаком ідеї 
(під час ІІІ Форуму десятиліття: громадян-

ське суспільство в країні, що трансформу-
ється (Харків, 24–26 квітня 2018)). Зокрема, 
дослідник наголошував, що конфліктність ак-
сіодискурсу в умовах транзитних суспільств 
є радше не ознакою суперечливості чи роз-
лому в структурі ціннісних орієнтацій, а спо-
собом пристосування, формою самозбе-
реження й виживання в умовах кризового 
суспільства, адже «амбівалентність завше 
є ознакою тих суспільств, які мали глибоку 
травму в минулому, вони бояться вибирати, 
а тому поєднують те, що назагал є непоєдну-
ваним» [9]. 

По-четверте, беручи до уваги те, що ко-
мунікативні практики підліткового покоління 
переважно опосередковані онлайновими ін-
струментами комунікації, ми звернулися до 
робіт дослідників, які вивчають суспільство 
крізь призму посттериториторіальних спіль-
нот [10; тощо], а також до праць авторів, які 
аналізують прикордоння в сенсі простору 
міжкультурної комунікації [11; тощо] задля 
окреслення особливостей комунікативних 
практик досліджуваної соціально-демогра-
фічної групи.

Постановка завдання. Мета статтi поля-
гає у виявленні особливостей впливу факто-
ру міжкультурної комунікації на формування 
набору ідентичностей молоді Прикарпаття в 
контексті міжкультурних комунікацій прикор-
доння Східної та Центральної Європи. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перш ніж удатися до безпосеред-
нього викладу емпіричних результатів дослі-
джень, звернемося до деяких теоретичних 
зауваг. Так, вивчаючи міжкультурну комуні-
кацію як предмет міждисциплінарного тео-
ретизування, становлення якого відбулося 
в 50-хх роках ХХ століття, головно завдяки 
роботі американського антрополога Е. Хола 
«Беззвучна мова» (1959), набуло наукового 
продовження в дослідженнях Г. Хофстеде, 
Г. Тріандіса та інших, ми дійшли висновку, 
що під поняттям «міжкультурна комунікація» 
варто розуміти «процес синхронної взаємо-
дії на мікро-, мезо- та макросоціальному рів-
нях, який зумовлюється індивідуальними та 
суспільними потребами, цінностями та на-
становами та виявляється на когнітивному, 
емоційному та діяльнісному рівнях тієї чи ін-
шої соціокультурної системи (соціуму в ціло-
му чи окремих соціальних груп, регіональних 
спільнот тощо)» [12, c. 88]. 

Отже, проаналізуємо ідентичність учнів 
випускних класів закладів загальної та се-
редньої освіти в контексті складників аксі-
одискурсу й міжкультурної комунікації як 
чинника формування ціннісних орієнтацій і 
соціально-статусних очікувань молоді при-
кордоння Східної та Центральної Європи. 
Емпіричну основу цієї публікації становлять 
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результати соціологічного дослідження учнів 
випускних класів закладів загальної серед-
ньої освіти територіальної громади обласно-
го центру Прикарпаття1.

Індикатор самозарахування випускни-
ків Івано-Франківських шкіл до тих чи інших 
спільнот продемонстрував чи не найцікаві-
ші в рамках цього дослідження результати 
(рис. 1), а саме: на тлі загалом прозахідної 
світоглядної орієнтації простежуємо й еле-
менти пострадянської ідентичності, позаяк 
частина респондентів (3%) зазначила, що по-
між інших належностей також уважають себе 
й мешканцями СРСР.

Привертає увагу той факт, що політико-і-
деологічна належність фактично не становить 
консолідуючого фактору у сприйнятті випус-
кників м. Івано-Франківська, адже лише 5,5% 
респондентів співвіднесли себе зі спільнотою 
людей близьких їм політичних поглядів, проте 
саме громадянська належність посідає першу 

позицію чисельності сумарних виборів (63,3%) 
старшокласників Івано-Франківська. 

Релігійна належність є вагомим консолі-
дуючим фактором п’ятої частини Прикарпат-
ських підлітків (21,5%). Звертаємо увагу на те, 
що вона фактично різниться від декларативно-
го рівня релігійності (дві третини респондентів 
ствердно відповіли, що вважають себе вірую-
чими людьми [13]). 

Вікова належність виявилася фактично на-
стільки ж вагомою, як і релігійна, а саме: 21,6% 
респондентів зарахували себе до цієї соціаль-
но-демографічної групи, що, вочевидь, може 
мати пояснення з погляду психологічних осо-
бливостей цього періоду соціалізації та підтвер-
джується також тим, що спільнота друзів вияви-
лася в сприйнятті учнівської молоді вагомішою, 
ніж родина із суттєвою різницею в чисельності 
виборів (51,3% зарахували себе до спільноти 
друзів, тоді як ідентифікують себе як представ-
ників власних родин 42% опитаних). Звідси 
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Рис. 1. Відповіді на запитання множинного вибору  
«Кожен із Нас належить до різних спільнот, про які може сказати: «Це – Ми».  

Укажіть будь ласка, які з таких «Ми» найважливіші для Вас особисто?» (n = 774; у %)

  Довідка: соціологічне дослідження підліткової молоді територіальної громади м. Івано-Франківська здійснене наприкінці 2014 – на початку 
2015 років (у рамках угоди про співпрацю між Головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та При-
карпатським національним університетом (25-С/12) а також у рамках угоди про співпрацю між Управлінням освіти і науки виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради та Прикарпатським національним університетом (2-С/12), за підтримки Канадського інституту українських сту-
дій (Canadian Institute of Ukrainian Studies of University of Alberta)). До участі в опитуванні запрошено всіх учнів випускних класів, опитування мало 
суцільний характер, поряд із тим у ньому не взяли участі ті учні, котрі з певних причин не відвідували програму навчання на момент проведення 
польового етапу чи з особистих міркувань не виявили бажання взяти участь в опитуванні. У зв’язку з цим рівень досягнення цільової групи ста-
новить 68,7%. Масив даних становить 774 одиниці аналізу. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 1,98%. Загалом в опитуванні 
взяли участь 28 шкіл міста. 

Окрім Канадського інституту українських студій університету Альберти, який забезпечив грантову підтримку проекту, висловлюємо подяку 
студентам-практикантам 2014/2015 та 2015/2016 навчальних років напряму підготовки 6.030101 – «Соціологія» Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, які долучилися до польового етапу реалізації опитування й узяли активну участь у формуванні масиву 
даних; студентам напряму підготовки 6.020301 – «Філософія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника аналогіч-
них років, допомога яких є суттєвим внеском на етапі формування зведеного масиву даних щодо обробки відкритих запитань опитувальника, 
а також особисто тодішньому аспіранту кафедри філософії та соціології А. Джигіті за суттєвий організаційний внесок у реалізацію опитування. 
Крім цього, висловлюємо вдячність Центру практичної психології та соціальної роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 
ради, який у рамках згадуваних угод про співпрацю забезпечив організаційний супровід та інституційне сприяння проведення цього опитування 
на теренах обласного центру Прикарпаття. 
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підтвердження тези про значимість, вагомість 
«груп рівних» для підліткового покоління.  

Регіональна належність є важливою при-
близно для четвертої частини респондентів 
(25,1%); належність до територіальної грома-
ди обласного центру Прикарпаття є вагомим 
спільнотоутворюючим чинником для більше 
ніж третини опитаних (36,1%). Свою належ-
ність до європейського простору відзначили 
27,7% опитаних. 

Звернувшись до матеріалів опитувань Ін-
ституту соціології НАН України [14], розумі-
ємо, що прикарпатські підлітки відрізняють-
ся від суспільства власного дорослішання за 
низкою індикаторів. По-перше, громадянська 
ідентичність молодих прикарпатців вагоміша, 
ніж для мешканців країни загалом, так само як 
регіональна й територіальна належність. На-
томість політико-ідеологічна належність є ва-
гомішим консолідуючим чинником по Україні 
загалом, лише чисельність виборів релігійної 
належності є приблизно однаковою в підліт-
ків Прикарпаття, з одного боку, та мешканців 
України – з іншого. Родинна належність і солі-
даризація зі спільнотами друзів також є при-
близно однаковою в обох випадках. 

Зважаючи на контраверсійність набору 
ідентичностей підліткової молоді прикордон-
ня Східно-Центральної Європи та, зокрема, 
й підлітків Прикарпаття, зупинимося на цих 
питаннях докладніше. Так, ми припускаємо, 
що амбівалентність простору ідентичностей 
значною мірою зумовлена, по-перше, цирку-
ляційним характером життєвого циклу знач-
ної частини мешканців регіону. Так, відомо, 
що значна частина мешканців Прикарпаття 
постійно чи тимчасово перебуває поза ме-
жами країни громадянства, а отже, соціальні 
практики підліткового покоління обласного 
центру Прикарпаття значною мірою зумовлені 
досвідом міжкультурної комунікації, заробіт-
чанськими практиками їхніх близьких, родичів, 
знайомих, а тому ідентичності досліджуваної 
нами соціально-демографічної групи доречно 
трактувати в руслі концепту прикордоння й у 
контексті новітніх підходів інтерпретації сучас-
ного суспільства, зокрема в рамках концепту 
«посттериторіального світу» (Ч. Майєр) [10]. 
«Тепер ми всі – мігранти, – цілком доречно за-
значає Е. Гідденс в одному зі своїх інтерв’ю, 
додаючи: – … незалежно від того, ми перемі-
щаємося фізично з однієї частини світу до ін-
шої чи ні, завдяки цифровим технологіям ми 
повсякденно взаємодіємо з множиною куль-
тур і думок. Відстань більше не є перешкодою 
для комунікації, керованої широкою експансі-
єю комп’ютерних технологій» [15]. Ці тенденції 
особливо помітні на територіях прикордоння і 
ще більш колоритно вирізняються, коли мова 
йде про підліткову соціально-демографіч-
ну групу. Так, за даними нашого опитування, 

45,5% опитаних зазначили, що отримують 
важливу інформацію саме із соціальних медіа 
[16], що, безумовно, суттєво вирізняє цю соці-
ально-демографічну групу з-поміж інших. 

По-друге, саме новітні комунікативні техно-
логії сприяють одночасній включеності підліт-
кового покоління до дискурсів різного порядку, 
часто взаємовиключаючих, що проявляється 
згодом на рівні набору ідентичностей, де вод-
ночас підтримуються взаємовиключаючі на-
лежності. У цьому сенсі релевантною поясню-
вальною моделлю, мабуть, може слугувати 
робота засновника та виконавчого директо-
ра Всесвітнього економічного форуму проф. 
К. Шваба, присвячена осмисленню ключових 
технологічних революцій, завдяки яким доко-
рінно змінювалися типи суспільств, їхня со-
ціальна структура й інституційні порядки. До-
слідник наголошує, що попередні промислові 
революції звільнили людство від необхідності 
застосовувати фізичну силу у виробничих про-
цесах, зробили можливим масове виробни-
цтво найрізноманітніших товарів і принесли 
цифрові можливості мільярдам людей. Проте 
ця, четверта, на думку дослідника, промислова 
революція принципово відрізняється від попе-
редніх. Вона характеризується цілою низкою 
нових технологій, які об’єднують фізичні, циф-
рові та біологічні світи, впливаючи на всі дис-
ципліни й науки водночас, а також економіку та 
промисловість. Ця революція ставить людину 
перед необхідністю відповісти на низку склад-
них питань і залишає її перед необхідністю пе-
реосмислення питання про те, а що ж означає 
бути людиною в умовах нових індустрій техно-
логічної революції четвертого покоління [11]. 
Автор праці наголошує, що ключовим рушієм 
технологічної революції четвертого покоління 
стало не саме стрімке нарощування інформа-
ційного потенціалу суспільств, а його наслідок – 
докорінна зміна способів і каналів комунікації. 
Комунікативні практики підліткового поколін-
ня, вочевидь, принципово різняться від спо-
собів комунікацій осіб середнього та похилого 
віку як в Україні, так і у світі загалом, формуючи 
нові простори комунікації, докорінно змінюючи 
способи організації й функціонування соціаль-
них спільнот, інститутів та організацій. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з огляду на викладене вище, можемо 
констатувати таке:

1. Можливості й практики міжкультурної 
комунікації (а саме просторово незалежні су-
часні засоби спілкування, як-от можливості 
інтернет-комунікації) суттєво впливають на 
формування набору соціальних ідентичнос-
тей підліткової молоді прикордонного регіо-
ну Східної та Центральної Європи, формуючи 
постнаціональні, крос-територіальні соціальні 
групи і спільноти із циркуляційним характером 
життєвого циклу особистості їхніх учасників, 
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що суттєво відображається на мікро- мезо- й 
макрорівнях функціонування соціальної сис-
теми країни громадянства представників цих 
спільнот, докорінно змінює принципи інститу-
ційного регулювання регіону. 

2. Простір ідентичностей досліджуваних 
нами учнів випускних класів закладів загальної 
та середньої освіти засвідчує релевантність те-
орій Дж. Александера, П. Штомки в частині куль-
турної травми країн пострадянського просто-
ру, адже проведені дослідження виявили, що в 
структурі ідентичностей паралельно співіснують 
дискурси антитетичних аксіологічних порядків 
(як-то одночасне самозарахування до спільнот 
СРСР і фактично незалежної вже України);

3. Амбівалентність ціннісного дискурсу 
(переважно характерна для суспільств, що 
мали травматичну історію) простежується та-
кож і на рівні ідентичностей підліткового по-
коління, хоча досліджувані нами респонденти 
вже народилися в незалежній Україні, що, на 
наш погляд, може бути пояснено в рамках те-
орії Є. Еріксона в частині соціально-статусної 
та рольової дифузії суспільства стосовно про-
стору ідентичностей підлітків.


