
Причорноморський науково-дослідний інститут  
економіки та інновацій

ГАБІТУС

Науковий журнал 

Випуск 10

одеса
2019



Редакційна колегія:

Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, доцент
Алісаускіене Мілда – доктор соціальних наук, професор
Бендаравечіне Ріта – доктор соціальних наук та порівняльної політики, асоційований професор
Ендріулайтіене Ауксе – доктор психологічних наук, професор
Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент
Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор
Хижняк Лариса Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор
Шебанова Віталія Ігорівна – доктор психологічних наук, професор

Науковий журнал «Габітус» є фаховим виданням  
на підставі Наказу МОН України від 10.05.2017 року № 693 (додаток 7)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  
Index Copernicus International (Республіка Польща)

Електронна сторінка видання – www.habitus.od.ua

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet  
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту  

економіки та інновацій (протокол № 9 від 30.09.2019 року)

Науковий журнал «Габітус» зареєстровано  
Міністерством юстиції України  

 (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
серія КВ № 22415-12315Р від 22.11.2016 року)

© ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019
ISSN (Print): 2663-5208
ISSN (Online): 2663-5216



  Теорія Та ісТорія соціології

3

  Зміст

ЗМІСТ

секція 1 
теорія та історія соціолоГіЇ
артеменко а.Б.
ВІЙСЬКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОПТИЦІ СОЦІОЛОГІЇ 7

секція 2 
соціальна структура та соціальні відносини
Бойко в.а., Гудзенко о.З.
ВІД СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ДО ІНДУСТРІЇ ВРАЖЕНЬ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО СПОЖИВАЧА 13

Зубарєва о.і.
СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ НОВОГО РОЗУМІННЯ ЗДОРОВ’Я  
У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ 19

легеза с.в.
ЗМІННОСТІ ІНшОГО: ПОСТЛюДСТВО В ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ 24

мартиненко с.о.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ  
«СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ» 29

тімашова о.с.
СОЦІАЛЬНИЙ ПЕРФОРМАНС ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ НЕЗНАЙОМЦІВ  
У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ 34

черкашина т.о., толопка н.і.
СТЕРЕОТИПИ ЗОВНІшНОСТІ ЯК ЧИННИК  
ПОшИРЕННЯ ЛУКІЗМУ В СУСПІЛЬСТВІ 38

секція 3 
сПеціальна та ГалуЗева соціолоГія
варга н.і.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ  
НА РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 44

Горпинич о.в., дубовик н.а.
ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 50

ибрагимова с.Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 56

іванова і.Ф., Бондарець Б.Б.
РІВЕНЬ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 60



ГАБІТУС

4 Випуск 10. 2019

калашнікова л.в.
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
ОСОБИСТІСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТєДІЯЛЬНОСТІ 65

максимович о.в.
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ МІФУ В СТРУКТУРІ  
МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИКОРДОННЯ 71

Погуляйло т.о.
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІшНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:  
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ 77

Попова о.о.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ РИЗИКИ ОСВІТНЬОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ  
В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 84

радионова л.а.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА СЕТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА  
ОСНОВНЫХ ОЧЕРТАНИЙ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ 89

рожанська н.в.
РЕЛІГІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  
ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 95

сусська о.о.
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТІ: 
СОЦІОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 100

чаплик м.м.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗАМІРІВ В УСТАНОВАХ  
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 105

Шевченко о.м.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ 110



  Теорія Та ісТорія соціології

5

  Зміст

CONTENTS

SECTION 1 
ThEOry aNd hISTOry Of SOCIOlOgy
artemenko a.B.
MILITARY STUDIES IN THE OPTICS OF SOCIOLOGY ..................................................7

SECTION 2 
SOCIal STruCTurES aNd SOCIal rElaTIONS
Boiko V.a., hudzenko O.Z.
FROM CONSUMPTION OF SERVICES TO THE IMPACT INDUSTRY:  
CONCEPTUAL CHANGES IN THE MODERN CONSUMER’S NEEDS ...........................13

Zubarieva O.I.
SOCIAL EFFECTS OF A NEW HEALTH CONSCIOUSNESS  
IN THE SIZE OF SOCIOLOGY .........................................................................................19

leheza S.V.
TRANSFORMATIONS OF THE OTHER: POSTHUMANITY IN POPULAR CULTURE ........24

Martynenko S.O.
THEORETICAL APPROACHES  
TO THE SOCIAL ADAPTATION DEFINITION ...................................................................29

Timashova O.S.
SOCIAL PERFORMANCE AS A WAY TO STRANGERS COMMUNICATION  
IN PUBLIC SPACE ............................................................................................................34

Cherkashyna T.O., Tolopka N.I.
EXTERNAL STEREOTYPES AS A FACTOR OF SPREADING LUKISM IN SOCIETY .........38

SECTION 4 
SPECIal aNd BraNCh SOCIOlOgIES
Varha N.I.
THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS  
TO THE DEVELOPMENT OF INFORMAL EMPLOYMENT IN UKRAINE ........................44

horpynych O.V., dubovyk N.a.
IMAGE OF A BUSINESS WOMAN IN A MODERN  
COMMUNICATION ENVIRONMENT ................................................................................50

ybrahymova S.h.
ORGANIZATION OF MUSICAL FESTIVALS  
AS AN INTEGRAL PART OF MODERN MUSICAL CULTURE .........................................56

Ivanova I.f., Bondarets B.B.
LEVEL OF INTERNET USE IN SOUTHERN UKRAINE  
ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH ..................................................60



ГАБІТУС

6 Випуск 10. 2019

Kalashnikova l.V.
PROBLEMS OF STUDYING THE PROCESS OF FORMATION  
PERSONALITY PERCEPTIONS OF SAFETY ..................................................................65

Maksymovych O.V.
THE EPISTEMOLOGICAL CONSTRUCTS OF THE MYTH IN TERMS  
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AT THE BORDERLANDS ..............................71

Pohuliailo T.O.
THE PROBLEMS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS:  
TRANSFORMATION CHANGES ......................................................................................77

Popova O.O.
SOCIO-CULTURAL RISKS OF EDUCATIONAL REINTEGRATION  
OF MIGRANTS IN THE UKRAINIAN SOCIETY ...............................................................84

radyonova l.a.
INSTRUMENTAL LOGIC OF THE NETWORK AS A DETERMINANT  
OF THE BASIC OUTLINES OF URBAN COMMUNITIES ................................................89

rozhanska N.V.
RELIGIOUS AFFILIATION OF THE URBAN POPULATION  
OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE ..................................................................95

Susska O.O.
PERSONIFICATION IN MASS-COMMUNICATION AND INTERNET:  
SOCIOLOGICAL INTERPRETATIONS .............................................................................100

Chaplyk M.M.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESOCIALIZATION OF CONVICTS  
(ACCORDING TO THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL MEASUREMENTS  
IN THE PENITENTIARY INSTITUTIONS OF THE NIKOLAEV REGION) ........................105

Shevchenko O.M.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF YOUTH HOUSING IN UKRAINE ................110



  Теорія Та ісТорія соціології

7

військові дослідЖення в оПтиці соціолоГіЇ

MIlITary STudIES IN ThE OPTICS Of SOCIOlOgy

УДК 316.354:355.1
DOI https://doi.org/ 
10.32843/2663-5208.2019.10.1

артеменко а.Б.
аспірант кафедри соціології
Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія»

У статті подано класифікацію мілітарних 
досліджень за принципом історико-часової 
періодизації «класика – модерн – постмо-
дерн», проаналізовано концепції соціологів, 
які вивчали проблему взаємодії армії і суспіль-
ства, розглянуто класифікаційні теорії, що 
систематизують інформацію про військові 
дослідження. У статті розглянуто класичні 
концепції, в яких були висвітлені військові 
питання, – концепції Г. Спенсера (класифіка-
ція військового та індустріального суспіль-
ства), М. Вебера (теорія відносин між армією 
та державою) та Е. Дюркгейма (концепція 
альтруїстичних самогубств військовослуж-
бовців). Виявлено особливості модерніст-
ського періоду в розвитку військової соціології. 
Розглянуто проблеми макрорівня (проблеми 
відносин між державою і армією) та мікро-
рівня (проблеми формування специфічного 
військового духу серед солдатів). Проаналізо-
вано специфіку постмодерністського періоду 
в розвитку військової соціології, за якого най-
більш значними дослідженнями стали роботи 
Ч. Москоса, який вивчав особливості функці-
онування армії в сучасній та постмодерніст-
ській соціальній ситуації, Ж. Бодріяра, який 
приділяв особливу увагу проблемі побудови 
образу війни у свідомості людей засобами 
масової інформації, З. Баумана, який розкрив 
проблему маніпулювання держави збройними 
силами з ідеологічною метою за допомогою 
високоефективної бюрократії. Розглянуто 
особливості сучасної української військової 
соціології, найбільш відомими теоретиками 
якої є В. Кононов (розглядає тему війни в кон-
тексті соціологічних теорій Другого модерну 
та світ-системного аналізу І. Валлерстайна), 
І. Рущенко (аналізує сучасну ситуацію в кон-
тексті теорії міжцивілізаційного розлому), 
Т. Марценюк (вивчає гендерні аспекти армій-
ської повсякденності) та інші вчені.
ключові слова: військова соціологія, соці-
ологія війни, армія, епоха модерну, епоха 
постмодерну.

The article presents classification of military 
studies according to the principle of histori-
cal-temporal periodization of classics – mod-
ern – postmodern, concepts of sociologists 
who have studied the problem of interaction 
between army and society have been ana-
lyzed, classification theories that systematize 
information about military research are consid-
ered. The classic concepts that cover military 
issues are discussed - the concepts of G. Spen-
cer (classification of military and industrial soci-
ety), M. Weber (theory of relations between 
the army and the state) and E. Durkheim (the 
concept of altruistic suicide of servicemen). 
The features of the modern period in the devel-
opment of military sociology are revealed, 
the problems of macro-level (problems 
of relations between the state and the army) 
and micro-level (problems of formation of spe-
cific "military spirit" among soldiers) are consid-
ered. The specificity of the postmodern period 
in the development of military sociology is 
analyzed. The works of Ch. Moskos, who 
studied the peculiarities of the army function-
ing in the modern and postmodern social sit-
uations, J. Baudrillard, who paid special atten-
tion to the problem of constructing the image 
of war in the mass-media, by Z. Bauman, who 
exposed the problem of manipulating the state 
with ideological purposes by using high-ef-
ficiency bureaucracy, are investigated. The 
features of modern Ukrainian military sociol-
ogy are considered, the most famous theorists 
of which are I. Kononov (examines the topic 
of war in the context of sociological theories 
of the Second Modern and world-system anal-
ysis of I. Wallerstein), I. Rushchenko (analyzes 
the current situation in the context of the theory 
of inter-civilizational rift), T. Martseniuk (stud-
ies gender aspects of military everyday life) 
and others.
Key words: military sociology, sociology of war, 
army, modern epoch, postmodern epoch.

СекцІя 1 
ТеОРІя ТА ІСТОРІя СОцІОЛОГІЇ

Постановка проблеми. В історії соціоло-
гії військова тематика ніколи не займала про-
відних позицій, тому багато теоретиків вва-
жає за краще говорити про периферійність 
військової соціології як різновиду галузевої 
спеціальної соціології [24, p. 482; 17]. Водно-
час можна назвати багато імен великих соціо-
логів, які цікавилася військовими проблемами 
і створили оригінальні концепції, що розкрива-
ють суть взаємин між армією і суспільством. 

Такими соціологами є Г. Спенсер, М. Вебер, 
Е. Дюркгейм, С. Стауффер, М. Яновітц, Е. Гід-
денс, Ч. Тіллі, Ч. Москос, С. Хантінгтон. У сучас-
ній соціології можна виявити різні класифікації 
теорій військових аналітиків-соціологів, побу-
довані за різними підставами, які можна вико-
ристовувати незалежно або в сполученні одна 
з одною. Оскільки в історії соціології недостат-
ньо розроблена теорія періодизації військової 
соціології, актуальним є розгляд соціологічних 
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військових концепцій в контексті класичної, 
модерністської та постмодерністської теорії.

Аналіз досліджень і публікацій. Л. Хайне-
кен запропонувала тематичну класифікацію 
військових соціологічних теорій, у якій роз-
різняють теорію взаємодії армії і суспільства, 
співвідношення феноменів війни та держави 
на макрорівні, а також теорію функціонування 
армії як інституту і війни як специфічного 
феномену (соціологія армії і соціологія війни) 
[14]. До цього переліку можна додати теорію 
повсякденного існування військовослужбовців 
в армії на мікрорівні міжособистісних комуніка-
цій. С. Малешевич класифікує теорії військової 
соціології за національною ознакою, виділяючи 
австро-американську (Л. Гумплович, Г. Ратцен-
хофер, Л. Уорд), німецьку (Ф. Оппенгеймер, 
А. Растоу), італійську (Г. Моска, В. Парето), 
англо-американську (Г. Спенсер, В. Самнер), 
франко-німецьку (Д. Сорель, Г. Зіммель) тео-
рії війни й армії [17]. У нашій статті будемо 
використовувати принцип історико-соціо-
логічної періодизації, розрізняючи класичну 
теорію військової соціології (Г. Спенсер, 
М. Вебер, Е. Дюркгейм), модерністську (С. Ста-
уффер, М. Яновітц, С. Хантігтон, Ч. Р. Міллс, 
Ч. Тіллі, Е. Гідденс) і постмодерністську тео-
рію (Ч. Москос, Ж. Бодріяр, К. Папароун, 
А. Сукермані). Три моделі класифікації військо-
вих соціологічних теорій перетинаються одна 
з одною (наприклад, в модерністській теорії 
значна увага приділялася макровідносинам 
між державою і армією (Ч. Тіллі), феномену 
війни (С. Хантінгтон) і специфіці життя солдата 
в армії (С. Стауффер, М. Яновітц), при цьому 
конкретні автори могли належати до різних 
національних шкіл соціології).

Постановка завдання. Mетою статті є кла-
сифікація концепцій світової та української 
військової соціології на підставі історико-ча-
сової періодизації «класика – модерн – пост-
модерн». Відповідно до поставленої мети 
було вирішено такі завдання: проаналізовано 
концепції відомих соціологів, які вивчали про-
блему взаємодії армії і суспільства; розглянуто 
західні класифікаційні теорії, в яких система-
тизується інформація про сучасну військову 
соціологію.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. В історії соціології класичним періо-
дом її становлення вважається епоха від 
40-х рр. 19 ст. до 20-х рр. 20 століття, коли 
географічний центр соціології був у Західній 
Європі, в якій працювали великі майстри нау-
кової думки – О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, 
М. Вебер, Е. Дюркгейм, В. Парето. Найвідоміші 
класичні концепції, в яких представлені вій-
ськові проблеми, були запропоновані Г. Спен-
сером, М. Вебером і Е. Дюркгеймом. Досі не 
втратив актуальності порівняльний аналіз вій-
ськового та індустріального суспільств, запро-

понований Г. Спенсером, в якому військове 
суспільство наділяється характеристиками 
жорсткої централізації держави, а основною 
його функцією стає захист та/або збільшення 
території через завоювання інших держав. 
Таке суспільство характеризується обмежен-
ням прав і свобод населення, яке зазнає жор-
сткого контролю з боку державних органів, 
позбавляється можливості вільного просторо-
вого переміщення. Соціальний статус людей 
у військовому суспільстві є фіксованим, змі-
нити його вкрай складно.

М. Вебер розглядав збройні сили як інстру-
мент легітимного насильства, санкціонова-
ного державою для захисту своєї території. 
Він писав: «Держава стає державою тоді, 
коли вона знаходить виключне право на доз-
віл законного використання фізичної сили на 
своїй території» [23, p. 360; 14]. Як підкреслює 
Л. Хейнекен, веберівський критерій законного 
управління насильством для забезпечення 
державної безпеки або захисту своїх громадян 
продовжує використовуватися в сучасному 
суспільстві як показник сили держави [14].

Е. Дюркгейм торкається мілітарної тема-
тики в роботі «Самогубство» в контексті 
вивчення альтруїстичного самогубства, скоє-
ного в результаті слабкого розвитку індивіду-
альності особистості, яка може вирішити піти 
з життя під впливом соціального оточення. 
Якщо така особистість – військовослужбо-
вець, то самогубство може скоюватися під 
тиском несприятливих обставин, які склалися 
в армії. Е. Дюркгейм встановив: «Схильність 
військових до самогубства значно інтенсив-
ніша, ніж в осіб цивільного населення того ж 
віку» [6]. Причиною високого відсотка само-
губств серед військовослужбовців, особливо 
серед офіцерів, є, на думку Е. Дюркгейма, 
не відраза до служби, а, навпаки, сукупність 
навичок, набутих звичок або природних нахи-
лів, які складають так званий військовий дух. 
Він вважає, що найбільш схильними до само-
губства виявляються ті солдати, які відчувають 
покликання до військової служби, тобто в яких 
спостерігається високий рівень мілітарної 
ідентичності. Такий солдат готовий принести 
себе в жертву армії. Е. Дюркгейм помітив, що 
більший рівень самогубств фіксується серед 
офіцерів, тобто тих військовослужбовців, які 
служили довго (понад три роки), готові до 
самозречення і володіють сильним військовим 
духом [6].

Отже, якщо в теорії М. Вебера мова йде про 
макросоціологічні проблеми взаємин армії 
і держави, то в концепції Е. Дюркгейма біль-
шою мірою простежується мікросоціологічна 
тематика впливу армійського життя на пове-
дінку солдатів та офіцерів.

Модерністським (сучасним) в історії соціо-
логії називають американський період у роз-
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витку цієї науки, який можна умовно датувати 
20–80-ими рр. 20 ст. Це час творчості в межах 
військової соціології С. Стауффера, М. Яно-
вітца, C. Хантінгтона, Ч.Р. Міллса, Ч. Тіллі, 
Е. Гідденса.

У дослідженні «Американський солдат» 
(1949) С. Стауффер і його співавтори встано-
вили, що більш освічені солдати мали більшу 
самовіддачу, були критичніше налаштовані 
щодо армії і водночас менш задоволені своєю 
роботою, ніж менш освічені солдати. С. Стау-
ффер аналізував вплив на процес армійської 
адаптації солдата не тільки освіти, але й віку, 
сімейного стану, досвіду дитинства. Було 
виявлено, що піхота і військово-повітряні 
сили демонструють полюси незадоволено-
сті і задоволеності службою, а моральний дух 
військовослужбовців погіршується зі збіль-
шенням терміну служби. Серед умов, які спри-
яли виникненню моральних проблем в піхоті, 
була близькість до бою [21, р. 292]. С. Стау-
ффер наводить перелік стресових ситуацій, 
які супроводжують солдата в бою: «Загроза 
життю, здоров’ю; фізичний дискомфорт внас-
лідок відсутності даху над головою, з при-
чини надмірної спеки чи холоду, поганої їжі чи 
одягу; хвороби, бруд; травми або поранення; 
тривала втома й недосипання; позбавлення 
сексуальних й інших задоволень; ізоляція від 
звичних джерел прихильності; втрата това-
ришів, вигляд і звук поранених і вмираючих; 
обмеження особистого руху; постійна неви-
значеність і відсутність адекватної когнітивної 
орієнтації; конфлікти цінностей: а) між вимо-
гами військового обов’язку і прагненням до 
безпеки і комфорту; б) між військовим обов’яз-
ком і зобов’язаннями перед сім’єю; в) між 
неформальними груповими кодами, такими як 
вірність товаришам, і формальними вимогами 
військової ситуації, які іноді можуть дозволити 
не надавати взаємодопомогу; тривалі пері-
оди вимушеної нудьги, змішаної з тривогою; 
відсутність конкретних індивідуальних цілей» 
[22, р. 77].

У дослідженні «Американський солдат» при-
ймали участь десять авторів: Семюель А. Ста-
уффер, Едвард А. Сучман, Леланд С. Деінні, 
Ширлі А. Стар, Робін М. Вільямс-молодший, 
Артур А. Лумсдайн, Меріон Харпер Ламсдайн, 
М. Брюстер Сміт, Ірвінг Л. Яніс та Леонард 
С. Коттрелл-молодший [20].

С. Хантінгтон у роботі «Солдат і держава: 
теорія та політика військово-цивільних відно-
син» (1957) аналізує професійну групу військо-
вих офіцерів, які служать державі, виконуючи 
вищий обов’язок захисту вітчизни. С. Хантінг-
тон виділив три такі ознаки професіоналізму: 
компетентність, відповідальність і корпора-
тивність [15, р. 8]. Компетентність включає 
спеціальні знання і навики у визначеній сфері 
діяльності [15, р. 8]. Відповідальність означає, 

що професіонал виконує певні дії, які необ-
хідні для успішного функціонування суспіль-
ства. «Корпоративність – це усвідомлення 
себе частиною групи» [15, р. 10]. На думку 
С. Хантінгтона, основною компетенцією офі-
церів є управління насильством: 1) організація 
і тренування військовослужбовців; 2) плану-
вання їх діяльності; 3) напрям їх роботи під час 
і після бою [15, р. 12]. Що стосується рядових 
солдатів, то, на думку С. Хантінгтона, вони 
повинні бути ізольовані від громадянського 
суспільства з метою формування особливого 
мислення, духу і згуртованості. З огляду на це 
цивільні й мілітарні цінності все більше розріз-
няються. Якщо громадянське суспільство стає 
все більш ліберальним, то в армії на перший 
план виходять антиіндивідуалістичні цінності 
дисципліни, колективізму, лояльності до армії 
і слухняності.

М. Яновітц у книзі «Професійний сол-
дат» (1960) обґрунтовує, що військові не 
повинні дистанціюватися від громадянського 
суспільства, а мають інтегруватися в нього 
для визнання та засвоєння тих цінностей, 
які вони повинні захищати. На думку М. Яно-
вітца, професійні офіцери повинні мінімально 
застосовувати насильство, щоб домагатися 
не так військової перемоги, як встановлення 
життєздатних відносин між соціальними акто-
рами. М. Яновітц вважає, що в післявоєнний 
період професія військових стала ближчою до 
цивільних професій, оскільки військові у своїй 
діяльності стають залежними від сучасних тех-
нологій. Використання складних військових 
технологічних систем вимагає від військо-
вих підвищення інтелектуального потенціалу 
і наявності спеціальних навичок, як і в цивіль-
ній сфері. Як вважає М. Яновітц, управлінські 
і технічні навички військових стають більш 
затребуваними в сучасній армії, ніж традицій-
ний бойовий героїзм [16].

Ч. Москос у роботі «Від інституту до про-
фесії: тренди у військовій організації» (1977, 
1986) висунув гіпотезу, що сучасна армія стає 
все більш схожою на організацію з ринковим 
менталітетом, в якій військові повинні про-
понувати певні послуги. Отже, якщо немає 
попиту на дану професію, то і обирати її буде 
мало людей. Можна припустити, що такий 
попит має зростати в разі військових дій, 
тобто професія військового починає цінува-
тися тільки в екстремальних для суспільства 
ситуаціях, тоді як під час мирного життя вона 
може знецінюватися. Ч. Москос стверджує, 
що якщо основою армії як інституції є поняття 
самопожертви і служіння вітчизні, то в армії як 
професійній організації основним поняттям 
стає компетентність. Якщо військовий інститут 
організований вертикально та ієрархічно, то 
армія як професійна організація влаштована 
горизонтально, а члени такої організації усві-
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домлюють ідентичність з іншими людьми, що 
мають схожі інтереси [18, р. 381].

Ч.Р. Міллс у роботі «Владна еліта» розгля-
нув проблему взаємовідносин між армією 
і державою, значну увагу приділивши темі 
консолідації влади військових, політичних 
і корпоративних еліт для посилення свого 
впливу та контролю над суспільством. Осо-
бливо цікавим є аналіз Ч.Р. Міллсом процесу 
формування загальних структур характеру 
і поведінки представників військової еліти, що 
тісно пов’язаний з проблемою конструювання 
мілітарної ідентичності. Вчений говорить: 
«Сучасні військові діячі, починаючи з гене-
рал-майора і вище, схожі один на іншого як 
внутрішньо, так і зовнішньо. Прийнято гово-
рити, що в них «військовий склад розуму», – 
і це не порожня фраза <...> Вона говорить і про 
роль військової дисципліни, що вимагає мит-
тєвої і механічної покори старшим за зван-
ням» [10, с. 266–267].

Е. Гідденс розглядає війну як один 
з основних інституційних кластерів сучасного 
суспільства і виділяє два способи ведення 
війни – індустріальний і інформаційний (пер-
шою інформаційною війною стала війна 
в Перській затоці у 1991 р.). Сучасний спосіб 
ведення війни передбачає опору на інформа-
цію, без якої шанси виграти бій стають досить 
сумнівними.

Е. Гідденс виділив такі ключові особливості 
інформаційної війни: 1) збройні сили покри-
вають весь земний простір; 2) командування 
армією здійснюється за допомогою складних 
комп’ютерних систем; 3) не потрібна масова 
мобілізація населення, оскільки основу армії 
складають професійні бійці і допоміжні сили, 
обслуговуючі інтелектуальні бойові машини – 
літаки, системи збору інформації та наведення; 
4) значущим стає «управління сприйняттям 
війни» населенням конкретних країн з метою 
формування певного ставлення до ворогів 
і до «своїх» [12, с. 292]; 5) ретельна організа-
ція військових дій і складне планування, що 
забезпечує можливість гнучких рішень у ситу-
ації мінливих обставин.

В українській соціології значну увагу темі 
війни приділяють В. Кононов, І. Рущенко, 
С. Хобта, Т. Марценюк та інші. На думку 
В. Кононова, правильну оцінку сучасним 
збройним конфліктам можна дати, якщо роз-
глядати їх у контексті соціологічних теорій 
другого модерну та світ-системного аналізу 
І. Валлерстайна, визнавши теоретичну супе-
речність цивілізаційних концепцій сучасних 
війн [8, с. 26]. В. Рущенко, навпаки, говорить: 
«Україна перетворилася на територію міжци-
вілізаційного розлому» [11, с. 113]. С. Хобта, 
аналізуючи збройний конфлікт на Донбасі, 
використовує «концепцію замороженого 
або відкладеного/тліючого конфлікту», гли-

бинною причиною якого є «змагання центру 
і напівпериферії за контроль над периферією» 
[13, с. 155]. М. Берлінська, Т. Марценюк, А. Квіт 
та Г. Гриценко провели у 2015 р. соціологічне 
дослідження «Невидимий батальйон»: участь 
жінок у військових діях в АТО», в якому з’ясо-
вувалися такі питання: 1) юридичний аспект 
участі в АТО; 2) побутові умови служби жінок; 
3) поведінковий та психологічний аспекти 
їхнього перебування на фронті [9, c. 4].

У сучасній соціології значну увагу приді-
ляють проблемі формування ідентичності 
воїна/солдата (мілітарної ідентичності), яка 
має великий вплив на військові практики 
солдата в армії, на процес його соціальної 
реадаптації після звільнення з армії. Розроб-
кою теорії і методики вимірювання мілітар-
ної ідентичності в західній науці займаються 
Р. Бен-Дор, У. Вагнер, Д. Гріффіт, Р. Йохансен, 
С. Кастро, Н. Квілвен, С. Кінчле, С. Ланкастер, 
М. Мартінусен, Я. Стельмахер, П. Тиссінгтон, 
О. Христ та інші вчені. Теорію транзиту мілі-
тарної ідентичності розробляють Д. Блекберн, 
Д. Волкер, Т. Карнер, Н. Прахарсо, Р. Сміт, 
Д. Тру, П. Хігате [1; 2; 3]. Цей напрям аналітики 
є ближчим до мікросоціологічних досліджень, 
в яких вивчають повсякденні практики соціаль-
них акторів.

Постмодерністський етап в історії соціоло-
гії почався приблизно у 80–90-х рр. К. Москос 
у книзі «Постмодерна армія: збройні сили після 
холодної війни» виявив особливості функці-
онування армії в ситуації постмодернізму, 
порівнявши три періоди – ранній модерн, піз-
ній модерн і постмодерн. Армія в епоху пост-
модерну постійно дистанціюється від нації 
і держави, стаючи все більш проникною для 
громадянського суспільства [19]. Основні від-
мінності моделей модерністської і постмодер-
ністської армії представлені в табл. 1.

Ж. Бодріяр у роботі «Війни в затоці не 
було» особливу увагу приділив проблемі кон-
струювання образу війни у свідомості людей, 
здійснюваного за допомогою засобів масової 
інформації, щоб догодити певним правлячим 
елітам. Як вважає Ж. Бодріяр, подана у ЗМІ 
війна в Перській затоці у 1991 р. значно від-
різнялася від реальної війни: «Ця війна чиста 
і спекулятивна до такої міри, що ми не уявля-
ємо собі вже самої реальної події, того, що 
вона могла б означати і чим би вона могла 
бути» [5, с. 21]. Війна, сконструйована за допо-
могою ЗМІ, набуває рис нереальності, непо-
дії, яка відокремлена від реальних військових 
операцій. У війні в Перській затоці заздале-
гідь було визначено, хто стане переможцем, 
а хто зазнає поразки, і після завершення війни 
суспільство відчувало себе обдуреним.

З. Бауман у дослідженні, присвяченому 
Голокосту, розкриває проблему маніпулю-
вання держави збройними силами з ідеологіч-
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ною метою за допомогою високоефективної 
бюрократії як продукту сучасності. Держава 
може здійснювати масове насильство над 
населенням цілком раціонально і планомірно, 
винищуючи «непотрібних» за допомогою вій-
ськової бюрократії. Дослідник пише: «Грома-
дянська служба привнесла в інші ієрархічні 
інстанції впевнене планування і бюрократичну 
ґрунтовність. З армії машина руйнування 
отримала свою військову точність, дисципліну 
і безсердечність» [4, с. 30]. Масове винищення 
людей в сучасних війнах полегшується завдяки 
модернізації вбивства, яке стає опосередкова-
ним технікою, що розділяє вбивць і жертв.

Висновки. У статті проведено класифіка-
ційний аналіз військових досліджень в соці-
ології, які були розділені на три такі групи: 
класичні, модерністські та постмодерністські. 
Найбільш відомі класичні концепції, в яких були 
представлені військові проблеми, були запро-
поновані Г. Спенсером (класифікація військо-
вого й індустріального суспільства), М. Вебе-
ром (теорія взаємин між армією і державою) 
і Е. Дюркгеймом (концепція альтруїстичних 
самогубств військовослужбовців). Модерніст-
ським (сучасним) в історії соціології називають 
американський період у розвитку цієї науки. 
Це час творчості С. Стауффера, М. Яновітца, 
C. Хантінгтона, Ч.Р. Міллса, Ч. Тіллі, Е. Гідденса, 
які аналізували як проблеми макрорівня аналі-
тики (відносини між державою і армією), так 
і мікропроблеми формування специфічного 
військового духу у солдатів. До постмодер-
ністського періоду в розвитку військової соці-
ології можна віднести творчість Ч. Москоса, 

який виявив особливості функціонування 
армії в ситуації постмодернізму, Ж. Бодріяра, 
який особливу увагу приділив проблемі кон-
струювання образу війни в свідомості людей, 
що здійснюється засобами масової інфор-
мації, З. Баумана, який розкриває проблему 
маніпулювання державою збройними силами 
з ідеологічною метою за допомогою високое-
фективної бюрократії як продукту сучасності.
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Підстави для порівняння Ранній модерн  
(1900–1945)

Пізній модерн  
(1945–1990)

Постмодерн  
(з 1990-х)

Сприймається  
як загроза (Perceived threat)

Вторгнення 
ворога
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насильство і тероризм

Структура армії  
(Force structure)
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корпус або виклю-
чені з армії

Часткова інтеграція Повна інтеграція

Ставлення до гомосексуа-
лістів (Homosexuals)

Карають 
(Punished)

Звільняють 
(Discharged)

Приймають (Accepted)
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Стаття присвячена соціологічному виміру 
принципів емоційного капіталізму як основи 
сучасного бізнесу. В умовах конкурентного 
середовища ринку послуг створювати пере-
ваги завдяки впровадженню нових технологій 
та асортименту, підвищенню операційної 
ефективності та зниженню цін стає дедалі 
важче. Початок XXI століття ознаменувався 
актуалізацією в бізнес-середовищі принципів 
клієнтоорієнтованої економіки, спрямованої 
на створення повноцінного емоційного діа-
логу й отримання позитивного враження 
у споживача. Концептуалізація ідеї емоцій-
ного капіталізму зводиться до акценту-
вання уваги не на самому продукті чи послузі, 
а на враженнях, які отримує споживач. Вирі-
шальними чинниками у стратегії брендінгу 
товару стають емоції та враження. У соці-
ологічному теоретичному дискурсі зміни 
парадигмального підходу у сфері економіки 
до відносин «продавець – споживач» неми-
нуче актуалізувалися в концепції емоційного 
капіталізму. Передумовами для цього стали 
трансформації сучасного соціокультурного 
простору і парадигмальні повороти в соціо-
логії. Відбувається зміна споживчої орієнтації, 
характерної для модернового суспільства, 
від акцентуації на якості продукту, його 
функціональності та технічній досконало-
сті до комерціалізації почуттів і отримання 
емоційної насолоди від споживання послуги чи 
товару. Парадигмальні повороти, пов’язані 
зі зміною акцентів у соціологічному дискурсі 
на мікросоціологічне бачення, активізували 
інтерес соціологів до емоційної сфери особи-
стості. Соціологічна теорія реагує на онто-
логічні зміни соціокультурного простору 
та фіксує їх за допомогою формування дис-
курсу комерціалізації емоцій в різних сферах 
суспільства. У статті експліковані резуль-
тати соціологічного виміру ідеї емоційного 
капіталізму на прикладі кейсу ресторанного 
бізнесу. Використовуючи основні принципи 
ведення сучасного бізнесу в сфері розваг, 
ми визначили характерні риси зміни потреб 
сучасного споживача в бік отримання емоцій-
ного насичення і насолоди від практики відві-
дування ресторацій.
ключові слова: емоційний капіталізм, еко-
номіка вражень, потреби споживача, прак-
тика споживання, соціокультурні зміни.

The article is devoted to the sociological mea-
surement of the principles of emotional capital-
ism as the basis of modern business. In the com-
petitive environment of the services market, it is 
becoming increasingly difficult to create benefits 
as a result of new technologies, product ranges, 
improved operational efficiency and reduced 
prices. The beginning of the XXI century was 
marked by the actualization in the business envi-
ronment of the principles of client-oriented econ-
omy, aimed at creating a full-fledged emotional 
dialogue and gaining a positive impression on 
the consumer. The conceptualization of the idea 
of emotional capitalism boils down to focus-
ing not on the product or service itself, but on 
the consumer’s impressions. The decisive factor 
in a branding strategy is emotion and impression. 
In sociological theoretical discourse, changes 
in the paradigm approach in the sphere of eco-
nomics to seller-consumer relations have inev-
itably been actualized in the concept of emo-
tional capitalism. The prerequisites for this were 
the transformations of the modern socio-cultural 
space and paradigm shifts in sociology. There is 
a change in the consumer orientation that is char-
acteristic of a modern society from the empha-
sis on product quality, functionality and technical 
perfection to the commercialization of feelings 
and the emotional enjoyment of consuming 
a service or product. The paradigmatic twists 
and turns associated with the change in empha-
sis in sociological discourse on microsocial optics 
have intensified sociologists’ interest in the emo-
tional sphere of the individual. Sociological theory 
responds and captures the ontological changes 
of the sociocultural space by forming a discourse 
of commercialization of emotions in different 
spheres of society. The results of the sociolog-
ical dimension of the idea of emotional capital-
ism on the example of the restaurant business 
case are explored in the article. Using the basic 
principles of introducing modern business in 
the entertainment style identified the character-
istic features of changing the needs of modern 
consumers towards obtaining emotional satura-
tion and enjoyment from the practice of visiting 
restaurants.
Key words: emotional capitalism, economics 
of impressions, consumer needs, consumption 
practices, socio-cultural changes.

Постановка проблеми. У соціології про-
блеми, пов’язані з емоціями людини, довго 
ігнорувалися. Інтерес соціологічної науки 

переважно фокусувався на проблемі макро-
соціологічної парадигми, яка зосереджена 
на вивченні загальних рис еволюції індустрі-

СекцІя 2 
СОцІАЛЬНА СТРУкТУРА ТА СОцІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
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альних капіталістичних суспільств. Парадиг-
мальні повороти, пов’язані зі зміною акцентів 
у соціологічному дискурсі на мікросоціоло-
гічне бачення, активізували інтерес соціологів 
до емоційної сфери особистості. Очевидно, 
що, така ситуація вплинула на міждисциплі-
нарні зв’язки соціології та економіки. У соціо-
логічному дискурсі з’явилися концепти «емо-
ційний капіталізм» і «економіка вражень» як 
репрезентативні маркери сучасного стану 
відносин «продавець – споживач». Сучасні 
споживачі очікують знайти враження і розваги 
(з властивими яскравими емоціями, еротич-
ністю, гумором тощо) не тільки в традиційних 
закладах, а й в таких сферах, як політика, біз-
нес, мистецтво, право та освіта. Проблемна 
ситуація полягає в соціологічному вимірі ідеї 
емоційного капіталізму бізнес-середовища 
сучасного міста. Що стосується емпіричних 
референцій, то у статті наведено резуль-
тати соціологічного дослідження «Емоційний 
капіталізм у стратегіях сучасного бізнесу» на 
прикладі кейсу ресторанного бізнесу, прове-
деного методом інтерв’ю з відвідувачами рес-
торацій (12 інформантів) у м. Дніпро (2019 р.). 
Під час проведення інтерв’ю було відібрано 
8 локацій у центрі міста, які включали ресто-
рани італійської, грузинської та японської кухні 
і тематичні кафе, та сформовано такі основні 
блоки гайд-плану: наявність розважального 
контенту, специфіка інтер’єру, меню і сервіс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Соціологічний погляд на роль емоцій в жит-
тєдіяльності суспільства заснувався з почат-
ком розвитку соціології як науки (М. Вебер, 
Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, Т. Парсонс, П. Соро-
кін, Ф. Тьонніс). Окремі положення, пов’язані 
з дослідженням емоцій, присутні в роботах 
Е. Гідденса, Н. Лумана, П. Бурдьє, Ю. Хабер-
маса, М. Маклюена, Д. Белла, М. Кастельса, 
Р. Інгелхарта, Е. Тоффлера, Ж. Бодріяра, 
З. Баумана, С. Жижека, Ж.-Ф. Ліотара. 
Основні концептуальні засади економіки вра-
жень запропоновані в книзі Б. Джозефа Пайна 
II та Джеймса Х. Гілмора «Экономика впечат-
лений. Работа – это театр, а каждый бизнес – 
сцена» [1]. Емоційний складник сучасної еко-
номіки є предметом робіт таких вчених, як 
К. Келлер [2], Б. Шмітт [3], В. Пекар [4]. Окремі 
положення теорії емоційного капіталізму при-
сутні в працях Е. Петренко [5], М. Боярської 
[6], П. Шеремета [7].

Постановка завдання. Mета статті поля-
гає у соціологічному вимірі принципів концеп-
ції емоційного капіталізму бізнес-середовища 
сучасного міста.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Початок ХХІ століття ознаменувався 
актуалізацією в бізнес-середовищі теми, що 
має назву «емоційний капіталізм», або «еко-
номіка вражень». Для сучасного бізнесу вирі-

шальним фактором брендінг-стратегії стає 
емоційний складник придбання товару або 
послуги. Сучасна економіка, заснована на ідеї 
емоційного капіталізму, вже не акцентована на 
задоволенні конкретної потреби споживача, 
стомленого від одержання стандартизованих 
товарів. Споживачі все частіше намагаються 
придбати товари або послуги, створені спе-
ціально для них, зокрема і для задоволення 
свого емоційного стану. У сучасних практиках 
споживання ексклюзивність товару повинна 
супроводжуватися придбанням унікального 
емоційного досвіду, насолоди та позитивного 
враження. К. Келлер зазначає, що економіка 
вражень – це підхід до виробництва та просу-
вання товару або послуги, заснований не на 
задоволенні конкретної потреби, а на ство-
ренні позитивного враження як від виробни-
цтва та просування, так і від одержання товару 
або послуги, а також від відчуттів, отриманих 
споживачем товару або послуги [2].

Соціокультурний контекст появи інду-
стрії вражень пов’язаний зі зміною характеру 
та рівнів задоволення потреб сучасної людини 
від реалізації базових до задоволення потреб 
вищих рівнів. Однак потребу в емоційній насо-
лоді важко вписати в традиційну модель піра-
міди А. Маслоу, адже, можливо, це рівень між 
престижними потребами і духовними, оскільки 
для сучасної людини процес придбання товару 
або послуги пов’язаний вже не так із соціаль-
ним визнанням, як із придбанням неповтор-
ної або унікальної емоційної насолоди [1; 3]. 
Також виникнення економіки вражень пов’я-
зане зі зміною парадигмального підходу до 
відносин «продавець – споживач», оскільки 
компанії стають «режисерами» вражень, а клі-
єнти – їх «глядачами». У контексті емоційного 
капіталізму важливе не тільки отримання 
позитивного враження від придбання товару, 
а й створення емоційного комфорту і насо-
лоди від усього процесу споживання.

Автори багатьох книг з маркетингу ствер-
джують, що зміна підходу від надання послуг 
до створення вражень зумовлена трьома 
основними тенденціями. По-перше, це змен-
шення впливу традиційної реклами на спожи-
вчу поведінку сучасної людини. Так, зростання 
кількості телевізійних і соціальних медійних 
каналів призвело до насиченості традиційних 
рекламних повідомлень та відчуття інформа-
ційного перевантаження. Традиційна реклама 
втрачає свій вплив на споживачів і не здатна 
доносити до них переконливі аргументи на 
користь тих чи інших товарів, послуг і брендів. 
Компанії починають усвідомлювати необхід-
ність спілкування з покупцями на більш інтерак-
тивному й особистому рівні. Німецький соці-
олог Герхард Шульце в роботі «Суспільство 
переживань: культурсоціологія сучасності» 
зазначає, що в сучасності відбувається зміна 
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ставлення людини до споживчих благ і послуг. 
Ці зміни стосуються цінності продукту, про що 
найкраще свідчить зміна рекламного позиці-
онування продуктів. Якщо раніше в рекламі 
увагу споживача загострювали на якості про-
дукту, його технічній досконалості та довговіч-
ності, то тепер акцентується емоційна цінність 
отримання товару [9].

По-друге, залучити і втримати споживачів, 
тобто зробити їх постійними клієнтами, стає 
все складніше. Фрагментованість спожива-
чів пояснюється наявністю великої кількості 
брендів, конкуруючих продуктів, незалежністю 
та інформованістю споживача. Сучасні спожи-
вачі більш схильні робити свій вибір на основі 
авторитетної думки знайомих і друзів, а не 
на пропозиції реклами, цікавитися відгуками 
щодо товару в мережі «Інтернет» і бути орі-
єнтованими на свої власні відчуття. Соціолог 
Г. Шульце визначає, що сучасний споживач 
змінює характер своєї орієнтації з зовнішньої 
(споживання утилітарних товарів і послуг) на 
внутрішню (отримання емоційної насолоди, 
відчуттів та вражень). Це означає, що вну-
трішня орієнтація – це і є орієнтація на емоційні 
переживання. Як пише дослідник, побудова 
власної біографії також тепер розглядається 
індивідом як проєкт «щасливого життя», який 
полягає в тому, щоб «щось пережити» [9].

Третя тенденція, яка зумовлює зміни в біз-
нес-середовищі – це зростання впливу вра-
жень і розваг на всі аспекти культури. У книзі 
«Економіка вражень» автори Джозеф Б. Пайн 
ІІ і Джеймс Х. Гілмор стверджують, що спожи-
вча цінність пройшла еволюційний шлях від 
сировини до товарів і послуг, а потім – до вра-
жень [1]. Якщо товар – це матеріальна і стан-
дартизована річ, а послуга – нематеріальне 
і персоналізоване задоволення потреби, то 
враження – це відчуття, яке запам’ятовується 
і зберігається в пам’яті суб’єкта, форму-
ючи його власний внутрішній світ. Г. Шульце 
у концепції суспільства вражень описує не 
тільки зміни економічної поведінки спожи-
вача, а й усю сукупність поведінкових страте-
гій сучасної людини в рамках теорії внутріш-
ньо орієнтованої цілераціональності. Якщо 
під час зовнішньо орієнтованого споживання 
покупець стикався з таким технічним питан-
ням: «Як досягти?», то споживач з внутріш-
ньою орієнтацією ставить собі таке складне 
філософське питання: «А чого я хочу?».

Споживачі очікують знайти враження і роз-
ваги (з властивими яскравими емоціями, еро-
тичністю, гумором тощо) не тільки в традицій-
них закладах, а й у таких сферах, як політика, 
мистецтво, право та освіта. В економіці вра-
жень споживач вибирає ірраціонально, керу-
ючись не співвідношенням ціна/якість, а кіль-
кістю позитивних емоцій на одиницю товару. 
Під час споживання враження накопичуються, 

формується база вражень окремої людини, які 
згодом можуть або стиратися з пам’яті, або 
під впливом різних обставин актуалізуватися 
[6, с. 26]. Так, Е. Тоффлер в роботі «Шок буду-
щего» говорить про настання нової епохи – 
індустрії відчуттів, яка приходить на зміну ери 
послуг. У суспільстві, де основою економіки 
будуть емоції та враження, продукцією стануть 
не товари і навіть не надання послуг, а запро-
грамовані відчуття. Споживачі в епосі психо-
логізації економіки так само реалізуватимуть 
давнє прагнення до володіння власністю, 
однак власністю стануть емоції та відчуття. 
Дослідник пише: «<…>потребители начинают 
столь же сознательно и страстно собирать 
ощущения, как некогда собирали материаль-
ные предметы» [8, с. 251].

У високотехнологічному суспільстві вироб-
ник, за словами Е. Тоффлера, постачає товар 
«доважком для психіки», щоб він був психоло-
гічно привабливим для споживача і той з раді-
стю платив за відчуття. Як приклад вчений 
наводить «психологічну надбавку» до автомо-
біля, коли виробники додають в салон додат-
кову кількість кнопок і приладів, щоб дати 
покупцеві відчути себе більш технічним водієм 
[8, с. 246].

Необхідно зазначити, що Б. Шмітт у книзі 
«Бізнес у стилі шоу. Маркетинг у культурі 
вражень» стверджує, що залучити покупця 
та збільшити продажі можна за допомогою 
шоу, яке базується на таких складниках [3]:

– розвага. Сучасний споживач орієнтова-
ний на розважальний контент різних сфер – від 
новин та ток-шоу до політики, освіти, спорту, 
харчування тощо. У часи економічних криз, 
нестабільної економічної ситуації споживачі 
ще більше прагнуть до розважальних контентів 
як до джерела створення позитивних емоцій. 
Бізнес, політика, спорт та інші сфери у стилі 
шоу дарують споживачам необхідні особи-
стісні й інтерактивні враження, апелюючи до 
ілюзій, гумору і драми;

– захопливість. Комерціалізація почуттів – 
це не тільки індустрія розваг та вражень, це 
індустрія залучення до бренду за допомогою 
емоцій;

– руйнування стереотипів. В обмін на 
лояльність споживачів театралізація дає дос-
від отримання незабутніх вражень, які можуть 
змінити стереотипне ставлення до бренду;

– створення цінностей. Бізнес у стилі пер-
фомансу, як справедливо зазначає Б. Шмітт, 
формує не тільки позитивний образ компанії 
та приносить матеріальну вигоду, а й залучає 
клієнтів, створюючи у споживача унікальне 
відчуття, нові позитивні емоції належності до 
бренду. Цінність придбання товару чи послуги 
вимірюється емоційною насолодою, раді-
стю та відчуттям щастя, які отримує сучасний 
споживач. Наприклад, екологізація стилю 
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життя і належність певного товару до бренду, 
який підтримує екологічний рух, для сучасної 
людини стають більш вагомими факторами, 
ніж демонстрація власного соціального ста-
тусу через практику споживання.

Основні ідеї ведення сучасного бізнесу 
в стилі шоу, запропоновані та визначенні 
Б. Шміттом, були використанні нами під час 
соціологічного дослідження принципів емоцій-
ного капіталізму на прикладі кейсу ресторан-
ного бізнесу в м. Дніпро. Вибір гастрономічної 
сфери зумовлений процесами глобалізації 
системи харчування і формуванням нових хар-
чових практик у всьому світі. Найвідоміший 
приклад – це поширення закладів швидкого 
харчування, популярність такої їжі, виникнення 
в харчових практиках так званої наднаціональ-
ної кухні, тобто уніфікованої кухні. Уніфікова-
ність супроводжується збільшенням потоку 
різноманітних харчових продуктів, які поши-
рюються за межею їх початкового місця виник-
нення (італійська піца, японські суші та роли, 
американські хот-дог і гамбургер).

На основі визначених принципів бізнесу 
в стилі шоу, запропонованих Б. Шміттом, нами 
були виявлені особливості реалізації ідеї емо-
ційного капіталізму на прикладі кейсу ресто-
ранного бізнесу.

1. Розважальний контент. Наявність цього 
складника емоційного капіталізму в ресторан-
ному бізнесі є значущою майже в усіх ситу-
аціях відвідування закладів. Коли споживач 
вибирає ресторан для зустрічі з друзями, на 
його рішення впливають такі чинники, як наяв-
ність розважального контенту, широкий вибір 
спиртних напоїв, тематичні вечірки, а також 
такі фактори, як вартість страв у закладі і якість 
обслуговування. «Все зависит от того с кем 
я иду на встречу. При выборе ресторана или 
кафе для встречи с друзьями я больше буду 
обращать внимание на наличие развлека-
тельных программ, тематических вечеринок. 
Конечно, также важно качество блюд и их стои-
мость, но, в первую очередь, мы туда идем 
развлечься» (Наталія, 28 р.). До менш важли-
вих чинників, які визначають клієнти, можна 
віднести престижність закладу та інтер’єр. 
«Звісно, престижність закладу є важливою для 
зустрічі з друзями, але <…> ні, напевно, не 
дуже, бо там ціни високі (усміхається – В. Б., 
О. Г.). Ми йдемо в кафе за іншим – поспілку-
ватися, згадати цікаві моменти, розказати 
щось смішне» (Михайло, 52 р.). Розваги під 
час відвідування ресторації сім’єю є особ-
ливо важливими, якщо сім’я з дітьми. «Семей-
ный отдых должен приносить удовольствие 
и детям, и взрослым. Люблю, когда в ресто-
ране есть аниматоры и детская комната, ведь 
это очень удобно. Нам нравятся кулинарные 
мастер-классы, кукольные представления, 
шоу и другие познавательно-развлекатель-

ные программы. Дети остаются довольны, 
у них столько положительных эмоций» (Кате-
рина, 26 р.).

Обираючи ресторан для відвідування всією 
сім’єю, клієнти найбільше звертають увагу 
на вартість страв, їхні смакові якості і при-
вабливу цінову політику. «Когда появляется 
возможность, мы выбираемся с детьми 
поесть вкусные десерты, побаловать себя 
вкусностями<…>дети уже подросли и уже 
не настаивают на «Маке» (Олена, 32 р.). Для 
таких родинних відвідувань, на думку інфор-
мантів, також є важливими зонування і зручне 
розташування. «Когда я бронирую столик, то 
всегда оговариваю, чтоб это было подальше 
от кухни<…>» (Марина, 44 р.) «Чаще всего 
мы заранее не планируем, в какой ресторан 
пойдем, а решаем это уже во время прогулки, 
поэтому, наверное, важно, чтоб ресторан 
находился в удобном месте, то есть возле пар-
ков, набережной, торговых центров» (Олена, 
32 года). Водночас інформанти під час обго-
ворення сімейної спрямованості відвідування 
ресторану майже не фіксували увагу на такому 
аспекті, як престижність закладу і якість обслу-
говування. Затишність і престижність є важли-
вими для інформантів, які є споживачами біз-
нес-ланчів і проводять у таких закладах ділові 
зустрічі. Варто також зазначити, що у даному 
випадку не простежується гендерна спря-
мованість, тоді як сімейний дискурс частіше 
домінує саме у інформаток.

2. Захопленість. Часто в сучасних ресто-
ранах страви перестають бути головним моти-
вом відвідування. Важливішою стає особлива 
атмосфера закладу, направлена на реаліза-
цію рекреацiйної функції, що є невід’ємною 
складовою частиною iндустрiї дозвілля. Клі-
єнт у таких ресторанах отримує задоволення 
не так від фізіологічного процесу споживання 
їжі, як від її символічного контексту. Відвід-
увач закладу прагне отримати насолоду від 
унікальності страв. Ресторани все більше 
намагаються залучити клієнтів за допомогою 
різноманітних кулінарних шоу та квестів, вико-
ристовуючи нові технології приготування їжі 
та участь в цьому процесі відвідувачів. Викори-
стання інноваційних технологій приготування 
страви вимагає креативного підходу до орга-
нізації ресторанного бізнесу і є важливим фак-
тором розвитку економіки вражень. Споживач 
очікує захопливого шоу і буде постійним клієн-
том, якщо ресторан буде постійного його диву-
вати. Так, Філіп Стеркс і Ентун Вербік створили 
у французькому ресторані незвичайне 3D-шоу 
“Le Petit Chef” і перетворили звичайний обід 
на театралізовану виставу за участю клієнтів. 
Використання такого шоу – це спосіб розва-
жити гостей під час очікування свого замов-
лення. Опитані нами інформанти, відповідаючи 
на запитання: «Що Вам не подобається під час 
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обслуговування в ресторані», зазначили, що 
це довге очікування рахунку, обслуговування 
не на належному рівні і тривале очікування 
подачі страви. «Бывает, приходишь в рес-
торан или кафе в час-пик, и так долго ждешь 
свой заказ, а затем – счет, что просто кошмар. 
А потом приходит официант и просит проще-
ния, поскольку слишком много людей и они не 
успевают. При чем здесь я? Я же хочу остаться 
довольным» (Сергій, 34 р.).

Однак, обираючи ресторан для ділової 
зустрічі, на перше місце за рівнем важливості 
стає якість обслуговування. «Коли я запрошую 
на зустріч своїх бізнес-партнерів, для мене 
дуже важливою є якість обслуговування і ста-
тусність, бо це характеризує і мене самого» 
(Олексій, 39 р.). «Если мне надо организо-
вать деловую встречу, я буду выбирать место 
с хорошим обслуживанием и спокойной 
обстановкой, я не хочу, чтоб нас отвлекали от 
разговора» (Дмитро, 49 р.). «Мы, когда полу-
чается, с коллегами выходим пообедать, и для 
нас очень важно как удобное расположение 
ресторанчика, так и качество (скорость) 
обслуживания, потому что мы лимитированы 
во времени» (Мила, 41 р.).

3. Руйнування стереотипів. Ресторан-
ний бізнес, заснований на ідеї емоційного 
капіталізму та шоу, направлений на залу-
ченість клієнтів та руйнування стереотипів. 
«На все семейные праздники мы пытаемся 
выбраться в какую-то недорогую, но уютную 
ресторацию. Наше старшее поколение сна-
чала сопротивлялось, а теперь с удоволь-
ствием составляет нам компанию вне дома 
и даже отмечает, что и там можно вкусно 
поесть» (Марина, 44 р.). «В нашем городе 
есть рестораны и кафе, где можно атмос-
ферно провести время. И качество блюд там 
соответствует нашим ожиданиям, и цена 
устраивает. Мне кажется, что это стерео-
тип, что если день рождения в ресторане 
проводить, то это дорого. Вовсе нет, это, 
во-первых, удобно, во-вторых, по цене прак-
тически так же выходит. Так ты отдыхаешь, 
ведь это здорово!» (Наталія, 28 р.). Таким 
чином, можна зазначити, що існування стере-
отипу, що відвідування ресторану – це дуже 
дороге задоволення, в сучасному суспіль-
стві вже не є актуальним, оскільки створю-
ється система знижок для постійних клієнтів, 
є акційні пропозиції тощо.

4. Створення цінностей – це один із 
найважливіших елементів ведення бізнесу, 
заснованого на ідеї емоційного капіталізму. 
Створення цінностей важливе не тільки на 
рівні організаційної культури ресторації, 
а й на рівні клієнта. Незабутнє відвідування 
закладу, отримання емоційної насолоди 
і вражень безпосередньо впливає на форму-

вання практики прийти ще раз. «У нас с мужем 
уже сложилась наша маленькая семейная 
традиция на выходных посидеть в хорошем 
месте, мы вместе мониторим заведения 
и по отзывам выбираем вкусную и не сильно 
дорогую кухню» (Олександра, 26 р.). Важ-
ливо, щоб відвідування ресторану супрово-
джувалося певними традиціями. «Каждое 
воскресение мы с мужем и дочкой стараемся 
прийти в это кафе на завтрак и постоянно 
уходим довольными, в ресторане чистенько, 
там очень вкусно готовят. У нас это уже тра-
диция» (Анастасія, 31 р.).

Коли ми питали: «Які чинники є необхідними 
для створення незабутніх вражень від відвіду-
вання ресторації?», інформанти частіше від-
повідали, орієнтуючись на ситуацію, тобто на 
те, з якою саме метою вони відвідують лока-
цію. Характерним майже для всіх інтерв’ю є те, 
що інформанти вказували на отримання емо-
ційної насолоди і вражень від відвідування.  
«Это должно быть незабываемо и атмос-
ферно, уютно и комфортно, чтоб возвра-
щаться сюда даже потому, чтобы вспомнить 
это» (Марина, 44 р.). «Для меня очень важно, 
что я ощущаю при посещении заведения» 
(Олександра, 26 р.). «Дуже люблю, коли 
престижність та інтер’єр закладу, якість обслу-
говування і кухня відповідають моїм потребам» 
(Олексій, 39 р.). «Мене приваблює екзотич-
ність розташування ресторану, незвична кухня, 
щось особливе, щоб залишилося приємне від-
чуття від відвідування» (Костянтин, 27 р.).

Отже, успішність ресторанного бізнесу 
залежить не тільки від надання якісного сер-
вісу, а й від відповідності потребам сучасного 
споживача, орієнтованого на отримання неза-
бутнього враження та емоційної насолоди від 
відвідування ресторану.

Висновки з проведеного дослідження. 
В актуальних соціальних реаліях відбува-
ються корінні зміни потреб сучасного спо-
живача (від акцентуації на якості продукту, 
його функціональності та технічній доско-
налості до комерціалізації почуттів і отри-
мання емоційної насолоди від споживання 
послуги чи товару). У статті експліковані 
результати соціологічного виміру ідеї емо-
ційного капіталізму на прикладі кейсу рес-
торанного бізнесу. Використовуючи основні 
принципи ведення сучасного бізнесу в інду-
стрії дозвілля (розваги, захопленість, руйну-
вання стереотипів та створення цінностей), 
ми визначили характерні риси зміни потреб 
сучасного споживача в бік отримання емо-
ційного насичення і насолоди від практики 
відвідування ресторацій. Отриманні резуль-
тати повністю репрезентують визначені тен-
денції та характерні ознаки індустрії вражень 
сучасного суспільства.



ГАБІТУС

18 Випуск 10. 2019

література:
1. Джозеф Пайн II Б., Джеймс Х. Гилмор. Эконо-

мика впечатлений. Работа – это театр, а каждый биз-
нес – сцена. Москва : ИД «Вильямс», 2005. 304 с.

2. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менедж-
мент: создание, оценка и управление мароч-
ным капиталом. 2-е изд., пер. с англ. Москва : ИД 
«Вильямс», 2005. 436 с.

3. шмитт Б. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в 
культуре впечатлений. Москва : ИД «Вильямс»,  
2005. 392 с.

4. шеремета П. Тотальний маркетинг в еко-
номіці вражень. URL: http://innovations.com.ua/uk/
articles/4/18/7446.

5. Петренко Е.С. Экономика впечатлений выве-
дет рестораны из кризиса. Креативная экономика. 
2009. № 3 (27). С. 14–19.

6. Боярська М.О. Сутність та визначення еконо-
міки вражень на сучасному етапі розвитку економіки 
України. Young Scientist. № 4 (31). 2016. с. 25–27.

7. Пекар В. Введение в экономику впечатлений. 
Маркетинг и реклама. 2008. № 2. С. 33–39.

8. Тоффлер Э. шок будущого : пер. с англ. Москва : 
ООО «Издательство АСТ». 2002. 557 с.

9. Сувалко А.С. Эмоциональный капитализм: 
коммерциализация чувств. Москва : Изд. дом Выс-
шей школы экономики. 2013. 48 с.



  Теорія Та ісТорія соціології

19

  Соціальні Структури та Соціальні відноСини

соціальні еФекти новоГо роЗуміння Здоров’я  
у вимірі соціолоГіЇ

SOCIal EffECTS Of a NEW hEalTh CONSCIOuSNESS  
IN ThE SIZE Of SOCIOlOgy

УДК 316:16
DOI https://doi.org/ 
10.32843/2663-5208.2019.10.3

Зубарєва о.і.
к.соціол.н., доцент кафедри соціології
Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара

Стаття присвячена аналізу нових теоре-
тичних підходів до осмислення феномену 
здоров’я, проблематизація якого останнім 
часом актуалізується в публічному і науко-
вому дискурсі. Автором зафіксовано зміст 
і зміну культурних уявлень про здоровий 
спосіб життя і практику здоров’я. Вказане 
пов’язано зі зміною старої парадигми охо-
рони здоров’я та медицини, що була вибу-
дувана навколо хвороби і ролі хворого, на 
нову, яка сконцентрована на здоров’ї. унас-
лідок цього здоров’я набуває досяжницького 
статусу, перетворюється з характери-
стики, притаманної індивіду, на мету, на якій 
необхідно сконцентрувати власні зусилля. 
Основну увагу зосереджено на визначені 
соціальних ефектів ідеології здорового 
способу життя та репресивної мораліза-
торської політики хелсизму – стигмати-
зації, дискримінації і виключення із процесу 
нормальної соціальної взаємодії тих, хто не 
сповідує культурний канон «здоров’я здоро-
вого». Зроблено акцент на тому, що соці-
альним ефектом розповсюдження хелсизму 
в сучасному суспільстві стало формування 
нового дієвого механізму соціального конт-
ролю – медикалізації, проявом якої стало 
інкорпорування медичного знання в усі сфери 
суспільного життя. Було визначено, що 
типовим елементом повсякденності сучас-
ної людини стає біохакінг – система конт-
ролю за здоров’ям, яка базується на визна-
ченні та постійному моніторингу життєвих 
показників. Отже, в контексті нового розу-
міння здоров’я, щоб індивід не був соціальним 
аутсайдером, його змушують бути рефлек-
сивним проєктом себе.
ключові слова: здоровий спосіб життя, 
хелсизм, медикалізація, нова парадигма здо-
ров’я, біохакінг. 

The article is devoted to the analysis of new the-
oretical approaches to understanding the phe-

nomenon of health, the problematization of which 
has recently been updated in the public and sci-
entific discourse. The author recorded the con-
tent and change of cultural ideas about healthy 
lifestyle and health practices. This is due to 
the change in the old paradigm of health care 
and medicine that was built around illness 
and the role of the patient, to a new one that 
focuses on health. As a result, health acquires 
a pre-eminent status, transforms from a char-
acteristic inherent in the individual into a goal on 
which one must concentrate one’s own efforts. 
That is, the less an individual conforms to mod-
ern cultural ideas and norms of a healthy lifestyle, 
the more he risks getting a negative assessment 
not only of his personal but also of his profes-
sional qualities. That is, the individual is forced to 
reproduce the ideology of healthy lifestyles, which 
in the conditions of modern society performs 
the function of social cultural production of health. 
It focuses on identifying the social effects 
of a healthy lifestyle ideology and the repressive 
moralizing policies of healthism such as stig-
matization, discrimination and exclusion from 
the process of normal social interaction of those 
who do not profess the cultural canon of “healthy 
health”. Emphasis is placed on the fact that 
the social effect of the spread of healthism in 
modern society was the formation of a new effec-
tive mechanism of social control - medicalization. 
The manifestation of which was the incorporation 
of medical knowledge into all spheres of public 
life. As a result, it has been identified that a bio-
hacking, a system of health control based on 
definite and continuous monitoring of vital indica-
tors, becomes a typical element of the everyday 
life of modern man. Accordingly, in the context 
of a new understanding of health, not being 
a social outsider is forced to be a reflective proj-
ect of oneself.
Key words: healthy lifestyle, healthism, medical-
ization, new paradigm of health, biohacking.

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття 
позначився появою нових теоретичних підходів 
до осмислення феномену здоров’я, проблема-
тизація якого значно актуалізувалася як в публіч-
ному дискурсі, так і в соціальній політиці більшо-
сті індустріально розвинених країн. Відмінною 
рисою нового підходу в галузі охорони здоров’я 
стала переорієнтація з лікування хвороби на 
профілактику її виникнення. Однак подібне розу-
міння здоров’я не обмежилось відповідною соці-
альною політикою і політикою в сфері охорони 
здоров’я населення, новий підхід до визначення 
здоров’я торкнувся уявлень про тіло індивіда 
і роль останнього в досягненні статусу здоро-
вого. Якщо стара парадигма охорони здоров’я 

та медицини була вибудувана навколо хвороби 
і ролі хворого, то нова – сконцентрована на здо-
ров’ї. В результаті здоров’я перетворюється 
з характеристики, притаманної індивіду, на мету, 
на досягненні котрої останній має сконцентру-
вати свою увагу. Як відповідь на виклики сього-
дення виділилися ключові напрями дослідження 
сучасного розуміння здоров’я разом зі зміс-
том і зміною культурних уявлень про здоровий 
спосіб життя і практику здоров’я. Необхідною 
частиною наукової рефлексії стає і осмислення 
медицини не лише як форми інституційної діяль-
ності, а й як специфічного тотального дискурсу, 
витоки якого сягають XVIII ст., коли, як відзначає 
М. Фуко, медицина стала світським варіантом 
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релігії, сформувалася дискурсивна стратегія, 
побудована на концепції «влада – знання», що 
означала отримання лікарями контролю над 
уявленнями людей про самих себе та багатьма 
сферами суспільного життя [10]. Ми погоджує-
мося з думкою про те, що сучасна медицина має 
велику і невпинно зростаючу владу над людьми, 
вона здобуває все нові і нові можливості збері-
гати і відновлювати здоров’я, а лікар є експер-
том і консультантом з найбільш інтимних і жит-
тєво важливих питань, які виходять далеко за 
межі медичної спеціалізації. Медицина набуває 
сили визначати й іменувати явища, які мають 
фундаментальне значення для людського існу-
вання [11, с. 83].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема зміни актуального культурного коду 
і осмислення феномену здоров’я активно роз-
роблялася в західній соціології з кінця ХХ сто-
ліття. Показовими в цьому плані стали роботи 
Р. Кроуфорда, М. Філда, М. Ремера, М. Фуко, 
І. Золя, П. Конрада, Т. Саса. Що стосується 
вітчизняного суспільствознавчого дискурсу, то 
лише в останнє десятиліття значно інтенсифі-
кувалась полеміка навколо питань, пов’язаних 
із соціальними наслідками становлення нової 
парадигми здоров’я. Відзначимо у цьому кон-
тексті роботи О. Пахолок, Т. Семигіної, Л. Швид-
кої. В. Шебанової.

Постановка завдання. З огляду на про-
блематизацію в публічному дискурсі ідеї 
досяжницького статусу здоров’я та зміну куль-
турних уявлень про здоровий спосіб життя 
і практику здоров’я метою нашого дослід-
ження стало визначення механізмів розповсю-
дження та соціальних ефектів нової ідеології 
«здоров’я здорового».

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У контексті соціологічного аналізу різні 
прояви реконфігурації культурного змісту здо-
ров’я в ХХ столітті були означені як нове розу-
міння здоров’я (new health consciousness), 
нова парадигма здоров’я, хелсизм (healthism). 
Вперше концепція нового розуміння здоров’я 
була запропонована Робертом Кроуфордом 
у праці «Хелсизм і медикалізація повсякденно-
сті» для дослідження моралізаторської ідеології 
в розвинених країнах, згідно з якою проблеми зі 
здоров’ям і їх вирішення повністю переносяться 
в зону відповідальності індивіда [2]. Загалом 
Р. Кроуфорд охарактеризував зародження нової 
ідеології, яка виникла в 1970-і рр. в США як реак-
ція на соціальну критику медицини, дорожнечу 
і неефективність системи охорони здоров’я. 
Відповідаючи в цілому принципам неолібера-
лізму, нова ідеологія передбачала регулярний 
нагляд індивіда за власним організмом. Вод-
ночас здоров’я почало сприйматися як пев-
ний спосіб життя, а не атрибут. Нове розуміння 
здоров’я сфокусувало публічний дискурс на 
значущості самозбережної поведінки і перене-

сенні відповідальності за здоров’я з інститутів 
охорони здоров’я на індивіда. Хелсизм вказав 
на тенденцію до моралізації здорового способу 
життя і негативного зображення дій тих, хто 
не відповідає нав’язаному способу здорового 
життя [3, с. 511]. Нова ідеологія здоров’я визна-
чила модуси змін політико-інституційного фун-
даменту системи охорони здоров’я. Так, напри-
кінці 1980-х років Всесвітня організація охорони 
здоров’я почала активно працювати над перео-
рієнтацією систем охорони здоров’я з надання 
медичних послуг на сприяння здоров’ю. Орієн-
туючись на результати дослідження низки авто-
ритетних вчених [14; 15], було встановлено, що 
стан здоров’я населення визначає не краще 
медичне обслуговування, а пов’язана зі здо-
ров’язбережними практиками поведінка. Зазна-
чене стало каталізатором тотального хелсизму. 
Як зазначає Т.В. Семигіна, проведений аналіз 
документів доводить, що орієнтації на концепції 
охорони громадського здоров’я дотримуються 
фактично всі міжнародні організації – ВООЗ, 
Програма розвитку ООН, ЮНІСЕФ, Світовий 
банк тощо. Концепції сприяння здоров’ю лежать 
в основі загальноєвропейських стратегій, що їх 
ухвалили Європейське бюро ВООЗ та Європей-
ський Союз. На практичному рівні ці ідеї вияв-
ляються у політико-інституційних трансформа-
ціях, зокрема перетворенні міністерств охорони 
здоров’я на багатопрофільні соціально-медичні 
і просвітницькі відомства (як це, наприклад, 
відбулось у прибалтійських країнах), ухваленні 
стратегій, орієнтованих на соціальні та ціннісні 
детермінанти здоров’я, збереження здоров’я 
здорових людей через їх мотивацію до належної 
поведінки [9, с. 35].

Не вдаючись до деталізованого аналізу 
медичних аспектів нового розуміння здоров’я 
та політики хелсизму, вважаємо, що цікавим 
є питання щодо соціальних ефектів ідеології 
«здоров’я здорового». Як відзначають сучасні 
дослідники, у своїх крайніх проявах розуміння 
досяжницького статусу здоров’я призвело до 
моральної оцінки індивіда залежно від його 
залученості до здоров’язбережних практик як 
на рівні політики охорони здоров’я і соціальної 
реклами, так і в повсякденному житті. Що менше 
індивід відповідає сучасним культурним уявлен-
ням і нормам здорового способу життя (здорове 
і правильне харчування, регулярні фізичні наван-
таження і заняття спортом, виключення тютю-
нопаління і алкоголю) і зовнішнього вигляду 
(гарна і сяюча шкіра, привабливі нігті і волосся, 
білосніжні зуби, підтягнуте і привабливе тіло), то 
більшою мірою він ризикує отримати негативну 
оцінку не лише своїх особистісних, а й, напри-
клад, професійних якостей. Тобто індивід зму-
шений відтворювати ідеологію здорового спо-
собу життя, яка в умовах сучасного суспільства 
виконує функцію соцієтального культурного 
виробництва здоров’я.
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Одним з яскравих прикладів моралізатор-
ської репресивної політики хелсизму є кампанія 
стосовно боротьби з ожирінням, що розгорну-
лася в усьому західному світі, в публічну педа-
гогіку якої залучені найрізноманітніші агенти. 
Так, інституції охорони здоров’я пов’язують 
ожиріння з виникненням низки хвороб (серде-
во-судинних захворювань, раку товстої кишки 
як наслідку гіперінсулінемії). У США ожиріння 
включене в офіційний реєстр хвороб. Центр гро-
мадського здоров’я МОЗ України повідомляє: 
«Однією з головних причин злоякісних новоу-
творень є надлишкова маса тіла. 30–50% випад-
ків захворювання можна було б уникнути, 
просто змінивши спосіб життя (дотримання здо-
рової дієти та фізична активність)» [6]. На початку  
ХХІ століття Всесвітня організація охорони здо-
ров’я навіть визнала ситуацію з ожирінням епі-
демією. Показово, що винуватцями епідеміоло-
гічної ситуації було визнано самих людей, адже 
95% випадків ожиріння, як зазначалося, – це 
результат поганих харчових звичок (людина їсть 
більше, ніж треба) та низької фізичної актив-
ності. Лише у 5% випадків ожиріння спричинене 
певною хворобою [17].

Водночас ЗМІ виступають провідниками соці-
альної моделі зчитування інформації про особи-
стісні якості індивіда, який має надлишкову вагу, 
як про лінивого, пасивного, недисциплінова-
ного, що має слабку силу волі. Владні агенти, які 
також виявляються втягненими в дискурс над-
лишкової ваги, забезпечують законодавчо-нор-
мативний контроль над вагою індивіда. Кілька 
країн, зокрема Угорщина та Данія, впровадили 
номінальні «жирові податки» на нездорову їжу, 
у Франції додатково оподатковуються підсоло-
джені напої, у Перу ввели податок на їжу швид-
кого приготування [13], а влада Арізони (США) 
мала намір накласти податок на курців та осіб 
із надлишковою вагою. Зазначимо, що подібні 
владні ініціативи загалом підтримуються між-
народною світовою спільнотою. Так, у рамках 
65 сесії ВООЗ було документально засвідчено, 
що ця організація надаватиме країнам технічну 
підтримку й експертні поради у тому, що сто-
сується впровадження фіскальних, законодав-
чих і регуляторних заходів з метою покращення 
харчування, у тому числі надаватиме фінансову 
допомогу міністерствам, які вводитимуть наці-
ональні харчові податки та регуляційні системи, 
а також забезпечуватиме загальними інструкці-
ями та директивами [17].

Соціальним ефектом подібної політики стала 
дискримінація тих, хто не вписався в норму здо-
рового тіла без надлишкової ваги. Українська 
журналістка Олександра Горчинська в рамках 
кампанії проти дискримінації провела низку 
інтерв’ю з жінками розміру plus-size, учасни-
цями проєкту «Модель XL» на телеканалі «1+1». 
Дослідниця зазначає, що кожна з них стика-
лася з проявами дискримінації через вагу, 

а сама участь в програмі є викликом суспільному 
тренду стрункого тіла («Українська правда»). 
Так, типовими були такі висловлювання: «Одна 
з таких історій трапилася зі мною на зупинці, де 
я чекала на маршрутку. Я обмовилась, що вар-
тість проїзду подорожчала, чим і спричинила 
гнівний напад від незнайомої жінки. Жінка мала 
на вигляд років 50, виглядала добре і навіть 
була вдягнена у класичний костюм. Сказала, 
що, мовляв, не була б я така жирна, то пішки 
би пройшлася, що я товста, нічого в житті не 
доб’юся. Я їй сказала, що це не її справа, ну 
і взагалі я бігаю. А вона підскочила, почала кри-
чати, що її чоловік би мене не захотів, що її сини 
би ніколи на мене не глянули. Я сказала, що 
якби вона була щаслива, то так би не поводи-
лась. І поїхала» (Ірина); «Продавці у магазинах 
майже одразу кажуть, що у них немає таких роз-
мірів. Усі навколо впевнені, що єдина моя мрія 
у житті – схуднути, це дратує, адже здається, що 
інші сприймають мене як людину з інвалідністю» 
(Аліса); «Коли востаннє їхала, то мені здалося, 
що дівчина поряд на мене скаржилась, мовляв, 
не пощастило їй. Ну а взагалі, відверто кажучи, 
найбільше я боюся осуду. Саме з цієї причини 
іноді думаю про два квитки для себе. Але жод-
ного разу ще не купувала» (Ангеліна) [4].

Однак не лише надлишкова вага стала пред-
метом публічної дискусії і осуду як така, що не 
вписується в канони ідеології здорового спо-
собу життя. Сучасне суспільство, яке визна-
чило цінність здоров’я як основну загально-
людську цінність, вказало, що індивіди повинні 
бути готові витрачати свої ресурси на те, щоб 
зберегти та примножити своє здоров’я. Тому 
ми фіксуємо загальну занепокоєність профілак-
тичними заходами, що призвела і до хірургічних 
втручань у здорове тіло, яке може сприйматися 
потенційно хворим. Це ілюструє резонансний 
випадок актриси Анджеліни Джолі, яка превен-
тивно видалила молочні залози на підставі гене-
тичного тесту, що розпізнав наявність у актриси 
гена раку. Не менш резонансними є результати 
дослідження у Швеції (SOS) [6], що виявило, що 
баріатрична хірургія (розділ хірургії, який займа-
ється профілактичним хірургічним лікуванням 
пацієнтів із ожирінням) знижує онкозахворюва-
ність унаслідок значної втрати ваги.

Дослідники підтверджують, що соціальним 
ефектом хелсизму стало формування нового 
дієвого механізму соціального контролю – 
медикалізації. Особливе значення для дослід-
ження медицини як потенційного інституту соці-
ального контролю мали роботи американського 
соціолога М. Філда і спеціаліста в галузі політики 
охорони здоров’я М. Ремера. Вони визначають 
медикалізацію як процес соціального контролю 
медицини над всіма сферами суспільства. У сві-
домість індивіда інкорпороване медичне знання, 
і ми є свідками зростання залежності повсяк-
денного життя людей від медицини. Яскравим 
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прикладом є використання медичних термінів 
як ярликів (дебіл, ідіот, шизофренік, наркоман, 
алкоголік, інвалід тощо) стосовно певних типів 
девіацій у поведінці або стосовно деяких неадек-
ватних стратегій харчової поведінки (наприклад, 
анорексичка / аноресик (внаслідок нав’язливого 
прагнення схуднути та прагнення до обмежу-
вальної харчової поведінки), булімічка / булімік 
(внаслідок заклопотаності проблемою зни-
ження ваги на тлі приступів переїдання), нена-
жера (внаслідок нав’язливого прагнення до 
компульсивного переїдання) тощо), що при-
зводить до стигматизації цих категорій людей 
на певному етапі та зумовлює виключення цих 
осіб із процесу нормальної соціальної взаємодії 
[12, с. 728]. Отже, у контексті нової парадигми 
здоров’я суть медикалізації полягає у тому, що 
шлях до життя без патології може бути про-
йдений лише за допомогою медицини, прок-
реслений через індивідуальну самосвідомість, 
підвищену заклопотаність власним здоров’ям 
і залежність від медичного знання [11, с. 84].

З огляду насказане І. Ілліч піддав нищівній 
критиці всі соціальні інститути в західних краї-
нах, включаючи і медицину. Згідно з поглядами 
автора медична промисловість і фармацевтика 
«виробляють» нові хвороби, а самі хвороби 
і соціальні проблеми гіперболізуються через 
втручання ЗМІ [5]. На арену виходять експерти 
в галузі медицини, які пропагують методи подо-
лання таких небезпечних хвороб, як хронічний 
стрес, апноє, клімактеричний синдром, обли-
сіння, целюліт, лудоманія, тим самим забез-
печуючи послух всіх членів суспільства. Отже, 
у рамках сучасного дискурсу медикалізації ідея 
здорового способу життя, якого повинен дотри-
муватися кожен, виступає як деякий бренд, 
функціонування якого здійснюється за всіма 
законами ринкової рівноваги попиту та пропо-
зиції. І дійсно, як відзначає український дослід-
ник О.О. Пахолок, ринок у сучасному суспільстві 
чи не найпершим реагує на ситуацію суспіль-
ної потреби в прагненні вести здоровий спосіб 
життя. Він висуває величезну кількість пакетів 
пропозицій, які можуть забезпечити людині, 
котра у своєму повсякденному житті орієнтована 
на збереження свого здоров’я, можливість купу-
вати здорову (органічну) їжу, відвідувати спор-
тивні зали, фітнес-клуби, салони краси, спа-ку-
рорти тощо. Усе більшою стає частка людей, які 
готові робити вагомі інвестиції у власне здоров’я 
[7, с. 109]. З’явилася ціла індустрія здорового 
способу життя, яка ґрунтується на новій філосо-
фії “wellness”. 

Поняття “welless” походить від “fitness” 
і “well-being”, що означає «добре самопочуття 
та добробут». Популяризація нової філософії 
життя припадає на початок 21 століття, коли вся 
Європа, втягнена в петлю хелсизму, усвідомила: 
«Хочеш бути здоровим? Інвестуй у своє здо-
ров’я!». Водночас із з тим, що сучасний житель 

країн цивілізованого світу ставить за мету свого 
життя отримання задоволення від усього, що 
його оточує, зазначене ідеально поєднується 
з концепцією “welless”, тобто підтриманням гар-
ної фізичної і духовної форми із задоволенням 
і без насильства над собою.

Ринок “wellness” за рівнем обертів порівню-
ють із сектором високих технологій. На одному 
з найбільш часто відвідуваних сайтів “wellness” 
поряд з девізом: «Здоровий спосіб життя – ось 
відповідь на всі Ваші запитання!» знаходимо 
інформацію щодо нової філософії життя, при-
датної до вживання середньостатистичним 
індивідом: «Індустрія “wellness” охоплює безліч 
секторів світової економіки, спрямованих на 
поліпшення якості життя та підвищення рівня 
життя людей – це продукти здорового харчу-
вання, косметичні засоби для догляду за шкі-
рою і волоссям, оздоровчий туризм. Одна 
з найбільш динамічно розвинених галузей в цій 
індустрії – виробництво вітамінів, продуктів для 
збалансованого харчування, засобів персональ-
ного догляду, продуктів для зниження і контролю 
ваги, тому що надмірна вага є однією з основних 
перешкод на шляху до досконалості» [16].

Згідно з оцінками експертів індустрія здоро-
вого способу життя, яка нещодавно тільки з зая-
вила про себе, найближчим часом обіцяє стати 
новою трильйонодоларовою індустрією. Відпо-
відно до аналізу відомого американського біз-
несмена й економіста Пола Пілзера, автора бест-
селера «Революція “Wellness”. Як створити собі 
статок в індустрії наступного трильйона дола-
рів» щорічний обіг коштів у цій галузі в світовому 
масштабі становить близько 425 млрд дол. США. 
Сам дослідник зазначив: «Я визначаю філософію 
“wellness” як гроші, витрачені на те, щоб відчувати 
себе більш здоровим, навіть якщо ви не хворі за 
звичайними медичними параметрами, щоб бути 
сильнішими, краще бачити, краще чути, щоб 
боротися з тим, що ми називаємо симптомами 
старіння. Сьогодні головна потреба більшості 
людей не в грошах, а в здоров’ї. Ці люди пред-
ставляють собою новий економічний сектор. 
Здебільшого це заможні люди. Як тільки у них 
з’являються гроші, вони починають замислюва-
тися, як зміцнити своє здоров’я, роблять вони це 
поза медичними закладами. Вони ходять в спор-
тивні клуби, поліпшують своє харчування, беруть 
необхідну кількість вітамінів і мінералів, а також 
цікавляться добавками та іншими продуктами, 
які підтримують їх добробут» (з інтерв’ю Пола 
журналу “Network Marketing Lifestyles”, вересень 
2001 року) [8].

Індустрії здорового способу життя апелюють 
до нової ідеології здоров’я, що виконує роль 
регулятивної основи для реалізації внутріш-
нього локусу контролю здоров’я та є підґрунтям 
для формування особливої етики – стилю життя, 
орієнтованого на здоров’я [7, с. 104]. Типовим 
елементом повсякденності сучасної людини 
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стає біохакінг – система контролю за здоров’ям, 
яка базується на визначені та постійному моні-
торингу життєвих показників. Мета біохакінгу – 
прожити якомога довше, залишаючись здоро-
вими як фізично, так і психологічно. Правильне 
харчування, фази сну, вітаміни в таблетках упро-
довж року і фітнес-браслети – лише деякі склад-
ники, направлені на постійний аудит власного 
стану здоров’я.

Щоб не бути соціальним аутсайдером, інди-
від змушений бути рефлексивним проєктом 
себе. Такий погляд на стиль життя можна опи-
сати словами У. Бека: «Те, як живе людина, стає 
біографічним вирішенням системних протиріч» 
[1, с. 108].

Висновки з проведеного дослідження. 
Підсумовуючи, зазначимо, що нове розуміння 
здоров’я, яке характеризується досяжниць-
ким статусом, коли здоров’я перетворюється 
з характеристики, притаманної індивіду, на мету, 
на досягненні котрої необхідно сконцентрувати 
свою увагу, і пов’язана з таким розумінням хел-
систська ідеологія представляють собою комп-
лексний феномен сучасного суспільства, витоки 
якого сягають ще ХVIII століття. У публічну педа-
гогіку здорового способу життя виявилися залу-
ченими найрізноманітніші агенти та інституції 
(система охорони здоров’я, освіта, ЗМІ, владні 
установи тощо). Усі зусилля інституцій направ-
лені на моралізацію здорового способу життя 
і негативне зображення дій тих, хто не відпо-
відає нав’язаному способу здорового життя. 
Соціальним ефектом розповсюдження такої 
ідеології стала стигматизація, дискримінація 
і виключення із процесу нормальної соціальної 
взаємодії тих, хто не сповідує культурний канон 
«здоров’я здорового». Водночас соціальним 
ефектом розповсюдження хелсизму стало фор-
мування нового дієвого механізму соціального 
контролю – медикалізації. Індивідуальна само-
свідомість виявилася залежною від медичного 
знання через підвищену заклопотаність щодо 
власного здоров’я, яке стало брендом, функці-
онування якого здійснюється за всіма законами 
рівноваги попиту та пропозиції.
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Теорії «постлюдства», «трансгуманізму» 
та інші подібні є максимально спекулятив-
ними щодо реалій технічного чи соціального 
розвитку сучасного людства. Одночасно 
вони чітко маркують очікування та побо-
ювання, що містяться в сучасних очікуван-
нях людства від свого майбутнього. Спе-
кулятивність ідеї «постлюдства» робить 
її плідною в просторі популярної культури: 
тут є можливість моделювання можливих 
наслідків кардинальної змінності людства 
як колективного цілого. При цьому можна 
відзначати динаміку запропонованих авто-
рами популярної культури підходів до про-
блематики «постлюдства». Що важливо: 
різниця тут не лише часова, але й ідеоло-
гічна. Зокрема, є відмінності між моделями 
постлюдського майбутнього, запропонова-
ними західним каноном популярної культури, 
та тим баченням, яке пропонує користува-
чеві радянська та пострадянська популярна 
культура. Так, для західної популярної куль-
тури фундаментом, на якому будувалися 
ідеї «постлюдства», були принаймні три 
традиції. По-перше, це засвоєння популяр-
ною культурою результатів т.зв. «револю-
ції свідомості» (найяскравішим представни-
ком тут є Ф. Дік). По-друге, це формування 
сприйняття деколонізованого «третього 
світу» як Іншого (наприклад, твори У.Л. Гуїн). 
По-третє, це осмислення концепту «робот» 
з точки зору аналізу людської ідентичності 
(від класичних творів А. Азімова до тво-
рів Ф. Діка – з усією історією їх екранізації). 
Натомість радянська популярна культура, 
оперуючи образами майбутнього, схилялася 
до зображення наступної стадії людства 
як «майже таких само», де кардинальні 
зміни можливі виключно в суспільній етиці, 
а не в технологіях чи суспільних зв’язках. 
Пострадянська популярна культура стикну-
лася із необхідністю нового засвоєння канону 
західної НФ, у тому числі й відповідей на про-
блему тотальних змін в умовах «постлюд-
ства». Кінцевий варіант тут – характерні 
для останніх років (і перш за все в про-
сторі російськомовної популярної культури) 
алярмістські настрої. Гра із концепціями 
«постлюдства» ведеться в контексті кри-
тики західних моделей соціального та полі-
тичного устрою. Реальні трансформаційні 
процеси, крізь які проходив пострадянський 
простір останні два десятиліття, створює 
своєрідну «зону недовіри» стосовно актуаль-

них концепцій майбутнього, як вони присутні 
в західній популярній культурі та суспільній 
свідомості.
ключові слова: постлюдство, трансгума-
нізм, популярна культура, наукова фантас-
тика, фендом.

“Posthumanity,” “transhumanism,” and the same 
theories are as speculative as possible describ-
ing the realities of the technical or social develop-
ment of modern humanity. Simultaneously, these 
theories define the expectations and fears of peo-
ple’s anticipations of their future. The speculative 
nature of the idea of “posthumanity” makes it 
effective within the popular culture space, since 
there is an opportunity to model some possible 
consequences of the cardinal change of human-
ity as a collective whole. At the same time, there is 
a dynamics of the authors’ of popular culture sug-
gested approaches to the “posthumanity” issue. 
However, there are both temporal and ideologi-
cal differences in such approaches. For instance, 
there are some distinctions between the models 
of the future of “posthumanity” as suggested 
by Western popular culture and Soviet as well 
as Post-Soviet popular culture. There are three 
main traditions in Western culture that shape 
the essential “posthumanity” ideas. Firstly, pop-
ular culture consumes the outcomes of “the 
revolution of consciousness” (one of the rep-
resentatives is P. Dick). Secondly, the authors 
perceive decolonized “Third World” as The Other 
(U.K. Le Guin’s works). Finally, the authors dis-
cuss the “robot” concept referring to the analysis 
of human identity (from A. Asimov to P. Dick). At 
the same time, Soviet popular culture describes 
the next stage of humanity as “almost the same” 
since cardinal changes are possible only in social 
ethics, but not in technologies or social ties. 
Post-Soviet popular culture faced the necessity 
of new assimilation of the Western Sci-Fi canon, 
including possible answers to the total changes 
in “posthumanity” conditions. It results in alarm-
ing motives that appear during the last years in 
Russian-language popular culture. The authors 
play with the concepts of “posthumanity” criti-
cizing the Western social and political models. 
Real transformations that Post-Soviet space has 
been faced the last two decades, create a kind 
of “zone of distrust” regarding current concepts 
of the future, as they exist in Western popular cul-
ture and public consciousness.
Key words: posthumanity, transhumanism, pop-
ular culture, science fiction, fandom.

Постановка проблеми. Одна з проблем 
дослідження популярної культури – це вста-
новлення ступеня пов’язаності останньої як із 
розвитком наукових концепцій, так і зі змінами 
в суспільній ідеології. Перші дають популярній 
культурі можливість працювати з актуальними 
з точки зору суспільної свідомості концептами; 
другі – дають змогу фіксувати взаємопов’я-
заність суспільного середовища та продуктів 

популярної культури. Зокрема, це стосується 
особливостей операціоналізації в популярній 
культурі концепції постлюдства.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Концептуалізація поняття «постлюдство» 
відбувається, по суті, наприкінці ХХ ст. і є сво-
єрідним відкликом на усвідомлення можли-
вої непередбачуваності та парадоксальності 
векторів розвитку людства (аж до питання 
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збереження біологічної його цілісності). Сама 
ідея парадоксальності майбутнього починає 
проговорюватися в західній футурології при-
наймні з творів Е. Тоффлера. У другій же поло-
вині 1980-х одразу в кількох напрямах соціо-
логічного та філософського теоретизування 
з’являються концепції, що розбудовують ідеї 
майбутнього стану людства як Іншого: це 
теорії технологічної сингулярності В. Вінджа 
та Р. Курцвейла, початки трансгуманізму 
в працях, наприклад, Н. Бадмінтона, концепція 
кіберфемінізму Д. Харавей. Важливими ста-
ють і дослідження І. Хасана та К. Хейлз. В Укра-
їні вивчення цієї проблематики є скоріше кри-
тичним, ніж концептуальним, але помітними 
є розвідки дослідників  К. Карпенко, С. Сушка 
чи М. Ожевана.

Іншим складником, важливим для цієї 
роботи, стають дослідження популярної куль-
тури. У цьому разі звернемо увагу на україн-
ських та російських соціологів та культурологів, 
які в своїх дослідженнях порушують пробле-
матику саме пов’язаності популярної куль-
тури із соціальним та політичним контекстом, 
який її породжує (і  почасти  від неї залежить). 
Зокрема, це дослідження Н. Костенко, О. Сту-
жук, Т. Гребенюк, А. Нямцу, Б. Грушина та ін.

Постановка завдання. У цьому дослі-
дженні розглянуті особливості рецепції кон-
цепту «постлюдство» в популярній культурі 
на пострадянському просторі. Зокрема, фік-
суються змінності в осмисленні цієї категорії 
та загальна динаміка, пов’язана, в тому числі 
із позатворчими факторами, як-то: стан соці-
ального середовища, соціально-політична 
проблематика, важлива для суспільства тощо.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. По суті, теорії постлюдства та тран-
сгуманізму породжені, з одного боку, осмис-
ленням стрибка технологічного розвитку 
середини ХХ століття (як, наприклад, у роботах 
Н. Вінера чи А. Тьюринга щодо можливостей 
штучного інтелекту [3]), з іншого – подальшим 
розвитком концепцій, які аналізували люд-
ську самосвідомість та ідентичність як змінні 
конструкти, узалежнені від їх суто фізичного 
носія (людської тілесності, зокрема). Незва-
жаючи на доволі розвинене теоретизування 
щодо проблем змінності існування людськості 
як цілісного біологічного виду в умовах тех-
нологічного прогресу (як, наприклад, уся 
доволі розбудована натепер концепція тех-
нологічної сингулярності, розпочата працями 
Р. Курцвейла та В. Вінджа [див. напр.: 1; 2]), 
ці теоретичні схеми досі належать до суто спе-
кулятивних. Вони не стільки оперують реаль-
ністю вже сформованих трендів пластичності 
«людського», скільки займаються теоретич-

ним моделюванням характеру таких змін. 
Більше того, гіпотетичні вектори зміни люд-
ської суб’єктивності доволі часто використо-
вуються  як «вторинна семіотична система», 
як набір більш-менш усталених тропів для 
розбудови концепцій, що мають пояснювати 
соціальну або ж політичну позицію автора (як 
це, наприклад, було із концепцією «кіберфемі-
нізму» Д. Харавей чи С. Плант [5]).

Водночас доволі швидко яскраві теорії 
дослідників, які намагалися створити загаль-
ний образ суспільства в умовах прискореної 
якісної інтенсифікації техногенного розвитку 
(аж до змінностей людства як біологічного 
та соціального виду) раз у раз ставали пито-
мим ґрунтом для появи художньої аналітики 
такого роду ідей – у межах творів популярної 
культури (як у суто літературних експлікаціях, 
так і в просторі суміжних продуктів – комп’ю-
терних ігор, кінофільмів, серіалів тощо).

Популярна культура, як свідчить досвід її 
вивчення на Заході, залишається досить зруч-
ною формою фіксації суспільних очікувань, 
моделювання майбутнього, або ж навпаки, 
фобій. Тут є потреба звернути увагу на двона-
правленість такого процесу популярної куль-
тури. З одного боку, її творці активним чином 
використовують як знання про новітні досяг-
нення в сфері технічних чи  (рідше) соціальних 
наук, так і усталену систему загальних місць 
жанру, які до актуального часу створювали 
конфігурацію того напряму, в якому автори 
працюють. Творча робота в популярній куль-
турі здебільшого становить послідовні мані-
пуляції з усталеними схемами, які створю-
ють основу жанрових напрямів (саме з цього 
приводу популярна культура охоче позиціо-
нується в дослідженнях її як формульна куль-
тура). Інакше кажучи, зовнішній світ та акту-
альні правила виробництва творів популярної 
культури начебто зумовлюють кінцевий про-
дукт. Але  (і це другий бік справи) можна гово-
рити про зворотний напрям впливу: творчість 
авторів завжди має можливість впливати 
(безпосередньо або ж опосередковано  
[див.: 7, с. 209–215]) на споживачів, а інколи 
й на світ соціальних взаємодій1.

Крім того, реакція читача (від практик 
активного обговорювання конкретного про-
дукту популярної культури в просторі «реаль-
них ЗМІ» й соціальних мереж та мережевих 
ресурсів до «голосування грошима») дає змогу 
фіксувати – всім гравцям культурного вироб-
ництва, автору, видавцеві та критику, – готов-
ність чи не готовність суспільства до змін чи 
нових форм суспільного досвіду. Популярність 
(або ж хоча б «культовість») або й неприйняття 
певних творів та ідей, які в них використані, 
чимало говорять про особливості суспіль-
них очікувань. І саме тому динаміка присут-
ності ідей постлюдства в популярній культурі 

1 Див., наприклад, міркування К. Фрумкіна про вплив сучасного 
«роману про потраплянців» у сучасній російській фантастичній літера-
турі [4].
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та відмінності цієї присутності на пострадян-
ському2 просторі від західних зразків є доволі 
цікавим матеріалом для дослідницьких уза-
гальнень.

У просторі будь-якої традиції, в тому числі 
й у пострадянській, зрозуміло, є потреба фіксу-
вати певний бекграунд, тенденції, які існували 
в попередні десятиліття наявності популярної 
культури та наукової фантастики зокрема (як 
базового напряму в популярній культурі, який 
готовий працювати із моделями майбутнього, 
що є критичним для теорій постлюдства)3.

У західній популярній культурі фундаментом, 
який закладав підмурки традиції теоретизу-
вання щодо постлюдства, були принаймні три 
варіації осмислення дійсності. По-перше, тут 
має йтися про засвоєння популярною культу-
рою результатів «революції свідомості» (харак-
терним чином центральна фігура в цій традиції 
Ф. Дік став максимально важливим для сучас-
них теоретиків постлюдства [див. напр.: 6]). 
Центральною проблемою тут стали сумніви 
в кінцевій зумовленості людської самосвідо-
мості об’єктивним світом. По-друге, важли-
вою виявилася апробація сприйняття деколо-
нізованого «третього світу» як Іншого (по суті, 
в популярній культурі ця тенденція  (з усіма 
змінами) залишається актуальною дотепер). 
Помітною тут була, наприклад, творчість У. Ле 
Гуїн, в якій письменниця раз у раз працювала 
із неєвропоцентричними культурними тра-
диціями4. По-третє, це осмислення концепту  
(а потім  і технологічного факту) роботу з точки 
зору аналізу людської ідентичності. Тут робота 
в просторі популярної культури йшла від 
циклу про три закони роботехніки А. Азімова 

до багато в чому переламного твору Ф. Діка  
«Чи сняться андроїдам електровівці?»5.

Радянська популярна культура натомість 
у 1960-х реанімувала проєктивність комуніс-
тичного майбутнього, причому запропонувала 
цей образ як цільову настанову. Тут потрібно 
говорити про дві базові моделі – І. Єфремова 
та А. ті Б. Стругацьких, але обидві вони не 
мали на увазі розмову про людину, яка б кар-
динально відрізнялася від читацької аудиторії, 
від її сьогодення. Принцип «майже такі само» 
був тим принципом, завдяки якому модель 
комуністичного майбутнього лише й мала 
шанси закріпитися в суспільній свідомості як 
зрозуміла картина майбутнього.

Помітно відмінним чином (порівняно із 
західними підходами) радянська популярна 
культура працювала і з ідеєю роботизованої 
техніки. Для західної фантастики робот доволі 
швидко став важливим символом у аналітиці 
людської ідентичності (максимально реле-
вантним тут залишається приклад творів уже 
згадуваного Ф. Діка). У радянській фантастиці 
робототехніка була представлена насамперед 
у сенсі джерела допоміжної фізичної сили для 
непрестижних або небезпечних форм праці. 
Тривалий час піком осмислення концепту 
«робот» у СРСР були роздуми про можливість 
машини моделювати емоційні та генерувати 
творчі здібності.

Утім, у 1970–1980-ті рр. радянська попу-
лярна культура, принаймні в кількох випад-
ках, доволі близько наближалася до концеп-
цій, які можна б вважати суміжними до теорій 
постлюдства. Першою була гра із концепцією 
кіборга  як гібрида людського та машинного. 
Найвідомішими варіантами тут, напевне, 
є твори вже згаданих А. та Б. Стругацьких 
та українського фантаста І. Росоховатського. 
Останній, до речі, ввів у обіг популярної куль-
тури власний термін «сигом», який, по суті, 
дублював поняття «кіборг» (сигом як «син-
тетичний гомо сапієнс»), а твори свої при-
свячував саме проблемі самототожності 
та самоусвідомлення мислячої машини та син-
тетичного організму. Другим випадком, ідеєю, 
яка мала резонанс для читацької аудиторії 
та для творчості інших авторів, стала концеп-
ція «вертикального прогресу»6. По суті йшлося 
про моделювання траєкторії подальшого роз-
витку колективного людства як соціобіологіч-
ного виду – чи ж тема, максимально зрозуміла 
для теоретиків постлюдства.

Падіння Радянського Союзу та криза ідео-
логічної машини СРСР призвела, зокрема, до 
інтенсифікації процесів ознайомлення постра-
дянської аудиторії зі свого роду каноном 
західної фантастики, який до цього часу зде-
більшого опинявся поза зоною безпосередніх 
можливостей доступу до читача та глядача7. 
Але масова публікація неперекладених раніше 

2 Фіксуючись на «пострадянському», а не на українському про-
сторі, я виходжу з реалій існування популярної культури в останні три 
десятиліття; головною тенденцією тут є (за)довга диверсифікація 
національної популярної культури за збереження до 2010-х доволі 
агресивної політики просування російськомовної культури в Україні 
(що було зумовлено не лише зовнішніми – цінова політика російських 
видавництв чи неспівставність накладів продукції, але й внутрішніми 
факторами, такими як наявність спільного (ще від радянських часів) 
фендому тощо).

3 Крім того, тут треба мати на увазі ще й зазвичай неактуалізова-
ний у дослідженнях популярної культури момент: наукова фантастика 
створює певні фонові уявлення про актуалізовані попереднім періо-
дом форми майбутнього, які засвоюються молодим читачем, який 
потім може рекрутуватися в ті самі сфери, які це майбутнє створюють.

4 Класичним – і важливим – текстом тут був роман У. Ле Гуїн «Ліва 
рука темряви» (1969), який грав одночасно з етнічним та ґендерним 
Іншим (і був відмічений фендомом, отримавши обидві базові жанрові 
західні премії по фантастиці: Небьюла та Гьюґо).

5 В останньому разі треба мати на увазі й кінематографічну версію 
цього твору, зняту через півтора десятиліття після виходу роману – 
фільм Р. Скотта «Той, хто біжить по лезу» (1982), який створив, по суті, 
естетичний канон кіберпанку – наступної важливої течії для станов-
лення дискурсу про постлюдство.

6 Зокрема, тема ця доволі повно розкрита в повісті А. та Б. Стру-
гацьких «Хвилі гасять вітер» (1985), яка стала свого роду фіналом 
довгого циклу про т. зв. «Світ Полудня» – позитивної утопії, спершу 
підкреслено комуністичної, надалі – скоріше, гуманістичної.

7 Інша справа, що якість перекладів, які на початку 1990-х прийшли 
до читача, здебільшого була надто низька, що,  своєю чергою, мало 
відкладений вплив на якість і автономного культурного продукту – 
коли з покоління читачів через п’ять–десять років почали рекрутува-
тися нові автори; але це принаймні тема для окремого дослідження.
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(здебільшого з ідеологічних причин) авторів 
означала й ситуацію, коли і читацька аудиторія, 
і місцеві автори почали стикатися із необхідні-
стю засвоєння незвичної для культурних аген-
тів на пострадянських теренах проблематики. 
При цьому часто це засвоєння виявлялося 
доволі поверховим, як, наприклад, у разі праці 
першого покоління пострадянських авторів 
із тематикою кіберпанку – НФ, яка моделю-
вала майбутнє після різкого стрибка можли-
востей комп’ютерної техніки, але в стафажі, 
так би мовити, дистопічному. Базові концепти 
В. Гібсона (як одного з «батьків» кіберпанку 
як напряму НФ) не стільки розвивалися чи 
переосмислювалися, скільки засвоювалися як 
один із способів нарації – чи то, цілком поверх-
нево, як це сталося, наприклад, у циклі рома-
нів С. Лук’яненко про Глибину.

Якщо ж намагатися створювати якусь уза-
гальнену схему послідовних змін, що відбу-
валися в просторі пострадянської популярної 
культури із концептом постлюдства та актуалі-
зованими ним проблемами, то можна було б 
виокремити принаймні три періоди, для кож-
ного з яких характерними були як суто специ-
фічна активність авторів, так і форми читаць-
кого сприйняття.

Важливою для популярної культури на 
пострадянських теренах до кінця 1990-х була 
творчість низки авторів, неофіційно назива-
них «четвертою хвилею»8. Діагноз авторитар-
ній системі, фіксація різких змін соціальних 
траєкторій людей та соціальних груп, ситуація 
тотальної інфляції старої системи цінностей 
та необхідності пошуку цінностей нових – все 
це, окрім критики попередньої, радянської 
традиції9, давало можливість впритул наблизи-
тися до проблематики, близької та зрозумілої 
ідеології постлюдства. Так, твори А. Столярова 
(«Вигнання біса» (1988) або ж А. Лазарчука 
(цикл «Ті, хто спізнився до літа» (1989–1996) 
працювали саме із проблематикою карди-
нальних змін людської природи, із спробою 
проаналізувати можливості досягнення люд-
ством наступної стадії біологічного (аж до 
соціобіологічного  у А. Лазарчука) розвитку. 
Втім, для самих авторів такі плинності люд-
ської природи та їх катастрофічність стосовно 
«простої людини» ставали, здається, перш за 
все метафорами змін у соціальній реально-
сті, в умовах критичного погляду на минулу, 
радянську традицію. Прозорість соціального 

підтексту творів залишалася важливою як для 
авторів, так і для читачів.

Наступний період, межа 1990–2000-х, став 
часом, коли в популярній культурі виникла 
ситуація поліморфності конкуруючих проєк-
тів (конкуруючих як у полі політичних поглядів 
авторів, уже розділених по межі консерватив-
ності та лібералізму, так і в просторі ідейному, 
у грі із жанровими напрямами популярної 
культури). При цьому, на мій погляд, різнома-
нітні схеми та концепції щодо ідей та ідеологій 
змінності людського суспільства можна звести 
до двох векторів. З одного боку, це було про-
довження спроби засвоїти посткіберпанкові 
ідеї (наприклад, проблеми взаємодії людини 
та комп’ютерних технологій, нового соціаль-
ного середовища у посткейнсіанському світі, 
проблеми штучного інтелекту чи «мережевої 
свідомості», як у творах Мерси Шеллі (псев-
донім О. Андрєєва)). З іншого боку, це були 
спроби розбудувати нові візії соціальної про-
єктивності – створити картину майбутнього 
(утопічного або ж дистопічного, але, по суті, 
іншого стосовно актуальної традиції), яка вия-
вилася втраченою із розпадом Радянського 
Союзу. Спроби створити своєрідну «карту 
майбутнього» робили, наприклад, київські 
автори М. та С. Дяченки (розбудовуючи дис-
топію – роман «Армагед-дом» (1999) або ж 
створюючи чи не першу в популярній культурі 
пострадянського періоду утопію «Пандем» 
(2003), де, по суті, вони оперували пулом ідей, 
наближеним до технологічно сингулярності 
(вирішеної, щоправда, не в техногенному, але 
в соціальному ключі). Яскравою спробою ство-
рити картину послідовних змінностей соціаль-
них стратегій у суспільствах майбутнього став 
роман С. Жарковського «Я, Хобо: часи смерті» 
(2004) – мабуть, найбільш гучний за реакціями 
на нього з боку критиків та фендому.

Але вже наступний період – 2010-ті рр. – 
характеризувався переходом більшості актив-
них авторів російськомовного пулу до, так би 
мовити, консервативного дискурсу не лише 
в сфері презентації своїх політичних поглядів, 
але й в роздумах над майбутнім людства.

У цей період (а він може бути подовжений 
аж дотепер) робота із концепціями постлюд-
ства (глобальної змінності як пізнавальних 
можливостей людини, так і низки біологічних 
чи соціальних перетворень самої людини) 
ведеться здебільшого в контексті критики 
західних моделей соціального та політичного 
устрою. «Буття іншим» і з точки зору авторів, 
і з точки зору читачів (якщо вже орієнтува-
тися на читацький фідбек у вигляді рецензій 
та відгуків на твори популярної культури) є не 
стільки навіть ризикованим, скільки неблаго-
надійним. Біологічна трансгресивність чи соці-
альна пластичність сприймаються як майже 
політичний акт: класичними прикладами нате-

8 Ці автори починали творчий шлях наприкінці 1970-х та послі-
довно орієнтувалися на етичні та естетичні принципи, сформульовані 
в творчості братів Стругацьких, а часто працювали в безпосеред-
ньому контакті із творчими майстернями, які А. та Б. Стругацькі вели 
в Москві та Ленінграді (Санкт-Петербурзі).

9 Дивовижним чином саме більшість авторів «четвертої хвилі» 
стане кістяком консервативної «нової імперськості» вже у 2000-х 
й стане розділяти охоронницькі позиції сучасної російської масової 
культури.
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10 Цей останній приклад здається мені тим більше важливим, що роман увійшов у шорт-лист російської премії «Нові горизонти», яка створю-
валася для пошуку нових тенденцій та шляхів розвитку популярної культури.

11 Причому поки що слабкість у всьому: від кількості творів, які пишуться українською та належать до цього напряму популярної культури, до 
відсутності послідовної зацікавленості в роботі із жанром фантастики у вітчизняного видавця (якщо не йдеться про перекладну літературу); свою 
роль тут відіграє і слабкість суто українського фендому, який, по суті, почав складатися (як одиниця, автономна від пострадянського простору 
в цілому) лише п’ять–сім років тому.

пер могли б бути збірки, укладені С. Чекмає-
вим, де вже самі назви фіксують цю мутацію 
соціальних проблем до політичного дискурсу 
(«Беспощадна толерантність» (2012), «Лібе-
ральний апокаліпсис» (2013) чи «Семьи.net» 
(2014)). Останнім же за часом прикладом міг 
би стати роман М. Харитонова (псевдонім кон-
сервативного політичного та суспільного діяча 
К. Крилова) «Золотий Ключ, або Походінки 
Буратіни» (2017) – свого роду квінтесенція 
критики трансгуманізму10.

На жаль, певна слабкість популярної куль-
тури, і фантастики зокрема, серед україн-
ських авторів11 майже не дає змогу оперувати 
вітчизняними тенденціями, але ті приклади, які 
можна зафіксувати, поки що також зосереджу-
ються на консервативно-критичному підході: 
постлюдство і тут стає, скоріше, своєрідною 
«зоною недовіри». Саме в такому ключі, напри-
клад, ці проблеми вирішуються в останніх тво-
рах Н. Ліщинської («Нова людина» (2016) чи 
«Не люди, люди, нелюди» (2018)). Щоправда, 
причинність тут, на мій погляд, трохи інша, ніж 
у просторі російськомовної популярної куль-
тури: якщо там «трансгресивність людського» 
сприймається крізь призму політичних про-
блем («стати іншим» = «стати політичним воро-
гом»), то в українському варіанті йдеться перш 
за все про побоювання втрати національної 
ідентичності. «Стати іншим» тут дорівнюється 
втраті хисткої ідентичності «українськості», 
яка, цілком у дусі консервативного дискурсу, 

раз у раз зводиться до набору суто етногра-
фічних ознак (таких як мова, етнографічний 
стафаж тощо).

Загалом, досвід розвитку популярної куль-
тури на пострадянському просторі останніх 
десятиліть дає змогу говорити не стільки про 
кінцеву аналітичність концепту постлюдства 
для авторів та читацької аудиторії, скільки про 
перетворення його на своєрідний лакмусо-
вий папірець щодо можливості (та готовності) 
споживачів та творців працювати із системою 
ідей, які сприймаються суто «західними».
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У статті розкрито зміст поняття соці-
альної адаптації як основи успішної інте-
грації особистості до нових умов існування 
у суспільстві. Розглядаються різні наукові 
погляди на сутність, структуру соціальної 
адаптації та механізми її здійснення. Проана-
лізовано види соціальної адаптації особисто-
сті і типи адаптантів. 
Останнім часом питання соціальної адап-
тації різних верств населення нашої країни 
не втрачає своєї актуальності. Це спри-
чинюють соціально-політичні процеси, що 
охоплюють увесь соціум сучасної України. 
Тому  питання визначення поняття і змі-
сту цього явища залишається у тренді 
наукових досліджень. Отже, окреслимо 
загальне розуміння термінів «адаптація» 
та «соціальна адаптація» у загальнона-
уковому розумінні та спробуємо конкре-
тизувати сполучення «соціальна адапта-
ція» в напрямі конкретного дослідження. 
У гуманітарних науках значна увага при-
діляється аналізу процесів соціальної 
адаптації в умовах перехідного суспіль-
ства. Це закономірно, оскільки мінливість 
і динамічність життя, політичні та еко-
номічні нововведення суттєво змінюють 
буденність як окремих людей, так і груп, 
соціумів. Тому в сучасних умовах особливо 
затребуваними є соціальні теорії, які б, 
з одного боку, розкривали соціальні, еко-
номічні, психологічні конфлікти і супереч-
ності в системі «особистість – суспіль-
ство», а з іншого – займалися б аналізом 
оптимізації реальних адаптивних меха-
нізмів та мінімізації їх негативних наслід-
ків, таких як девіація, аномія, відчуження, 
делінквентність,  конфлікт тощо, без 
осмислення яких практично неможливо 
гармонізувати та гуманізувати соціальні 
відносини, процеси і взаємодії між людьми.
У зв’язку з цим соціальна адаптація розгля-
дається у широкому і вузькому значенні. 
У вузькому значенні йдеться про адапта-
цію одного її типу, або ж одного індивіда 
до незначної за кількістю членів соціальної 
групи. У широкому значенні адаптація охо-
плює процеси глобальних масштабів, коли 
йдеться про адаптацію до нових засад 
організації суспільного буття чи нових іде-
алів, принципів, за якими мають діяти цілі 
суспільства, або ж адаптація менталь-
них національних ідеалів, цінностей до 
нових умов суспільного буття, до змінених 
суспільних відносин. У процесі соціальної 
адаптації людина, оволодіваючи різнома-
нітним соціальним досвідом, проживаючи 
власне життя, постійно зіштовхується 
з новими обставинами. При цьому вона 
напрацьовує нові моделі поведінки, які най-

більше відповідають умовам навколиш-
нього середовища та певній ситуації. 
ключові слова: адаптація, соціальна адап-
тація, структура соціальної адаптації, види 
адаптації, типи адаптантів.

The article describes the meaning of the concept 
of social adaptation as a basis for successful inte-
gration of the individual into the new conditions 
of existence in society. Various scientific views 
on the essence, structure of social adaptation 
and mechanisms of its realization are consid-
ered. Types of social adaptation of personality 
and types of adapters are analyzed. 
Recently, the issue of social adaptation of different 
elements of the population of our country has not 
lost its relevance. This is caused by socio-political 
processes, that cover the entire society of mod-
ern Ukraine. Therefore, the question of defining 
the concept and content of this phenomenon 
remains in the trend of scientific research, so we 
outline a common understanding of the terms 
“adaptation” and “social adaptation” in the general 
scientific sense and try to concretize the combina-
tion of “social adaptation” in the direction of specific 
research. In the humanities, much attention is paid 
to analyzing the processes of social adaptation 
in a transitional society. This is natural, because 
the variability and dynamism of life, political 
and economic innovations significantly change 
the everyday life of both individuals and groups 
and societies. Therefore, in today’s context, social 
theories that would, on the one hand, reveal social, 
economic, psychological conflicts and contradic-
tions in the system of “personality – society” are 
particularly in demand, and on the other hand, 
would analyze optimization of real adaptive mecha-
nisms and minimize their negative consequences, 
such as deviance, anomie, alienation, delinquency, 
conflict, etc., without which it is almost impossible 
to harmonize and humanize social relations, pro-
cesses and interactions between people.
In this regard, social adaptation is considered 
broad and narrow. In a narrow sense, it is about 
adapting one type of person or one individual to 
a small number of members of a social group. 
In a broad sense, adaptation encompasses pro-
cesses of global proportions when it comes to 
adapting to the new foundations of the organi-
zation of public life or new ideals, the principles 
by which whole societies must act, or the adap-
tation of mental national ideals, values   to new 
conditions of social existence, to changed social 
relations. In the process of social adaptation, 
a person, constantly acquiring various social 
experiences, living his own life, is constantly 
faced with new circumstances. In doing so, she 
develops new behaviors that are most relevant to 
environmental conditions and situations.
Key words: adaptation, social adaptation, struc-
ture of social adaptation, types of adaptation, 
types of adapters.
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Постановка проблеми. Сучасному 
суспільству потрібні громадяни, які мобільно 
адаптуються в нових соціальних умовах. Тому 
соціальна адаптація особистості є однією 
з актуальних проблем, що стоїть перед соці-
альною наукою і практикою. Проблема соціаль-
ної адаптації є міждисциплінарною та посідає 
важливе місце серед досліджень вітчизняних 
та зарубіжних науковців. Незважаючи на чис-
ленні дослідження адаптації, залишається ще 
багато прогалин у розумінні сутності, струк-
тури цього феномена, а також чинників, що її 
зумовлюють.

Соціальна адаптація передбачає пристосу-
вання особистості до нових груп, а також видів 
діяльності, які є важливими у певному соціумі. 
Цей вид адаптації розуміють як результат про-
цесу різних змін: соціальних, соціально-пси-
хологічних, морально-психологічних тощо. 
Провідні вчені зараховують соціальну адапта-
цію до одного з основних соціально-психоло-
гічних механізмів соціалізації особистості, що 
визначає її зрілість (Г. Андрєєва, В. Новіков, 
Б. Паригін та ін.). Вони підкреслюють активність 
суб’єкта під час засвоєння соціального досвіду, 
оскільки у процесі соціалізації особистість не 
просто засвоює соціальний досвід групи, але 
й суб’єктивно перетворює його на власні соці-
альні установки, соціальні очікування, ціннісні 
орієнтації тощо. Ціннісні орієнтації передбача-
ють певне перетворення «чужого» досвіду. 

Соціальна адаптація є необхідною умовою 
функціонування суспільства як єдиного соці-
ального організму, оскільки припускає залу-
ченість особистості до певного середовища 
через набуття статусу, місця в соціальній 
структурі суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі в царині цієї проблема-
тики плідно працюють такі українські вчені, як: 
В. Волович, Є. Головаха, О. Злобіна, М. Лука-
шевич, В. Тихонович, О. Донченко, А. Лоба-
нова, І. Кононов, Н. Паніна, В. Тарасенко, 
Н. Ходорівська, М. Шульга, А. Ручка, С. Шудло, 
А. Тащенко та інші. Разом із тим аналіз публі-
кацій із зазначеної проблеми свідчить, що, 
незважаючи на значну теоретичну розробле-
ність і великий обсяг емпіричних досліджень, 
процеси соціальної адаптації особистості 
в перехідному суспільстві постійно вимагають 
нового, додаткового осмислення і наукового 
обґрунтування. 

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися дослідити сутність 
поняття соціальної адаптації, її компонентів 
та їх впив на адаптаційний потенціал особи-
стості; з’ясувати зумовленість процесу соці-
альної адаптації особистості в умовах нової 
соціальної ситуації.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Поняття «адаптація» є міждисциплі-

нарною, інтегративною категорією, що засто-
совується у різноманітних науках, таких як: 
культурологія, філософія, економіка, психоло-
гія, соціологія, соціальна педагогіка, соціальна 
робота й ін. Термін «адаптація» був введений 
німецьким фізіологом Г. Аубертом у 1865 році, 
що в перекладі з латинської “adaptatio” озна-
чає “пристосовую” [1]. Наприкінці XIX ст. пред-
ставники органічної школи (П. Лілієнфельд [5], 
Г. Спенсер [10], А. Шеффле [10] та ін.) почали 
використовувати поняття «адаптація» в соці-
альних науках. Проводячи аналогію між суспіль-
ством і організмом, вони розглядали суспільство 
як продукт особливої, властивої тільки людині 
адаптації до навколишнього середовища.

Уперше поняття «соціальна адаптація» було 
введено в науковий обіг американськими 
соціологами У. Томасом і Ф. Знанецьким [2] 
на початку XX ст. Численні визначення цього 
поняття, що пропонуються вченими, не при-
вели поки до прийняття єдиного тлумачення, 
без чого термін має суб’єктивну основу, що 
ускладнює оперування ним. Незважаючи на 
простоту й очевидність, поняття «соціальна 
адаптація» нерідко наповнюється різним зміс-
том. Багато в чому це пов’язано зі складним 
характером поняття, яке одночасно відобра-
жає і процес пристосування суб’єкта до норм 
суспільства, і результат цього процесу. 

Під впливом суспільного розвитку зміст 
адаптації збагачувався, розширювався, набу-
ваючи при цьому різних відтінків значення 
поняття, що дало можливість дослідникам 
розглядати його категорії, які інтегрують у собі 
всі відтінки адаптаційних процесів, класифіку-
вати і виокремлювати компоненти складного 
структурно-системного явища.

Проблемі соціальної адаптації багато уваги 
приділялося у зарубіжній науці. У психоло-
гії тлумачення поняття «соціальна адаптація» 
особливо поширеною була психоаналітична 
концепція соціальної адаптації особистості, 
представниками якої виступили такі відомі 
вчені, як Ф. Ніцше, З. Фрейд та інші. Ними 
здійснена досить вдала спроба розробити 
чітку теорію адаптації індивіда.

Проблема соціальної адаптації, як одного 
з елементів суспільного буття, деякою мірою 
розглядалася неофрейдистами (К. Хорні, 
Г. Селліван, Е. Фромм, А. Кардінер та ін.). 
Відповідним положенням неофрейдистської 
концепції, як відомо, є принцип культурного 
детермінізму, сутність якого полягає у визнанні 
вирішальної ролі соціального середовища як 
фактора розвитку психіки індивіда, його сто-
сунків з оточуючим світом [8].

Зарубіжними вченими висловлювалася 
думка щодо необхідності розмежовувати соці-
альну адаптацію особистості і соціальної групи 
із загальною адаптацією до типових проблем-
них ситуацій. Такої точки зору дотримувався, 
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наприклад Т. Шибутані. Він у зв’язку з цим 
розділяв також поняття адаптація і пристосу-
вання, стверджуючи, що кожна особистість 
характеризується комбінацією прийомів, які 
допомагають їй вправлятися з труднощами 
адаптаційного періоду і які можуть розгляда-
тися як форми адаптації. На відміну від поняття 
«пристосування», яке характеризує процес 
пристосування індивіда до вимог специфічних 
ситуацій, адаптація належить до більш ста-
більних рішень – добре організованих спосо-
бів вправлятися з типовими проблемами, до 
прийомів, які кристалізуються шляхом посту-
пової низки пристосування [8].

У формуванні соціологічних поглядів на 
адаптацію велике значення мали праці кла-
сиків соціологічної науки. Особливе значення 
мали погляди Е. Дюркгейма [3], який показав, 
як у процесі адаптації відбувається інтеріори-
зація індивідом соціальних норм, М. Вебера, 
який обґрунтував цілераціональність адап-
тації, Р. Мертона, який описав адаптацію 
в умовах соціальної дезорганізації, В. Томаса 
і Ф. Знанецького, які акцентували увагу на про-
цесі адаптації [2].

Також у зарубіжній соціології проблеми 
соціальної адаптації досліджував англійський 
соціолог і філософ Г. Спенсер. Пристосу-
вання, або соціальна адаптація, визначається 
ним як: «…безперервна підтримка відповід-
ності внутрішніх відносин до зовнішніх» [10]. 
Подальший розвиток наукового пізнання 
понять «адаптація», «соціальна адаптація» 
пов’язаний з іменами Р. Парка, Т. Парсонса, 
Е. Шилза, Е. Берджесса, Дж. Стюарда, М. Хар-
ріса, П. Сорокіна та ін. 

П. Сорокін у зарубіжній соціології тлума-
чив соціальну адаптацію, її сутність і різно-
види через взаємозв’язок з системою цінніс-
них орієнтацій окремого індивіда і суспільства 
в цілому, а також із соціальною мобільністю [4].

Т. Парсонс розглядає соціальну адаптацію 
через систему «індивід – суспільство» і вва-
жає, що соціальна система являє собою спон-
танний результат процесів взаємодії її ком-
понентів. Будь-яка соціальна система може 
вирішувати багато проблем, але основними, 
на думку дослідника, є чотири комплекси про-
блем, зокрема: 

1. Проблеми раціональної організації і роз-
поділу своїх матеріальних, людських і куль-
турних ресурсів визначеними способами, що 
забезпечить досягнення поставлених цілей.

2. Проблеми визначення основних цілей 
і підтримка процесу їх досягнення.

3. Проблеми інтеграції, яка визначає 
засоби організації адаптаційної діяльності, 
а інтеграція і підтримка мотивацій – сферу 
«експресивної діяльності».

Т. Парсонс відзначив, що такі функціональні 
властивості соціальної системи зумовлені 

характером закономірного розвитку інди-
віда і суспільства, в якому соціальна адапта-
ція, подібна до системи ціннісних орієнтацій, 
відіграє одне із вагомих спонукальних зна-
чень. Однак закономірну значущість виокрем-
лені проблеми набувають лише в сукупності, 
в системній взаємозалежності, в якій стосунки 
визначаються через систему взаємозв’язків 
індивіда і суспільства [4].

 Визначення поняття «соціальна адаптація» 
знаходимо у філософській концепції, розро-
бленій Л. Філіпсом, який вважав, що соціаль-
но-адаптаційний процес характеризується 
двома особливостями: по-перше, прийняття 
соціальних очікувань групи, конформністю до 
вимог і норм, які суспільство ставить перед 
особистістю; по-друге, соціальна адаптація не 
зводиться до простого прийняття особистістю 
соціальних норм соціуму, до якого вона адап-
тується, а являє собою гнучкість, здатність 
надавати подіям бажаний для себе напрям. 
У цьому плані, як бачимо, соціальна адаптація 
означає те, що адаптант успішно користується 
наявними в соціумі умовами для досягнення 
власних цілей, цінностей і прагнень [8]. 

У вітчизняній психолого-педагогічній 
і соціально спрямованій літературі також 
є різні погляди на зміст поняття «соціальна 
адаптація». М. Лукашевич, І. Мигович роз-
кривають сутність цього терміна як процес 
освоєння та засвоєння індивідом суспільних 
відносин, норм поведінки й системи ціннос-
тей, що наявні у певному суспільстві завдяки 
матеріальним і духовним компонентам сере-
довища [7]. 

О. Безпалько розкриває зміст поняття 
«соціальна адаптація» як процес пристосу-
вання індивіда до умов соціального сере-
довища, формування адекватної системи 
стосунків із соціальними об’єктами, інтегра-
ція особистості в соціальні групи, діяльність 
щодо освоєння стабільних соціальних умов, 
прийняття норм і цінностей нового соціаль-
ного середовища [1].

Дещо інакше соціальну адаптацію тлу-
мачить соціолог Л. Корель, а саме: «Соці-
альна адаптація – стан пристосування або про-
цес пристосування соціальної системи 
(особистості, групи осіб, організації, спіль-
ності, інституту, суспільства, цивілізації тощо) 
до внутрішніх і зовнішніх змін, що відбувається 
шляхом зміни як соціальних стереотипів пове-
дінки, соціальних практик, цінностей, спосо-
бів інформаційно-інтерпретативного віддзер-
калення (конструювання, реконструювання) 
реальності, так і внутрішньої її (системи) 
структури та функцій» [4].

О. Галус розуміє під соціальною адаптацією 
«процес пристосування індивіда (групи інди-
відів) до соціального середовища, який про-
являється в забезпеченні умов, що сприяють 
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реалізації його потреб, інтересів, життєвих 
цілей» [9]. Такої ж думки у своїх наукових пра-
цях дотримується І. Нікітіна [9].

На думку А. Лобанової, соціальну адапта-
цію слід кваліфікувати як складний механізм 
узгоджених біологічних, психологічних і соці-
альних дій соціальних суб’єктів та різноманіт-
них засобів реалізації, які спрямовані на при-
стосування до суспільного життя (соціальних 
відносин, інституцій, структур тощо) і його 
змін. Зауважується, що біологічне і психо-
логічне в людині носить соціально модифі-
кований характер. Такий підхід до розуміння 
адаптації як діяльнісного процесу уможли-
влює виокремлення двох смислових рівнів 
її застосування: широкий (пристосування 
людей (чи груп) взагалі до суспільного життя 
в його відносно усталеному стані) та вузький 
(пристосування до соціальних змін, що відбу-
ваються в суспільстві).

 А. Лобанова вважає, що за характером 
пристосувальної діяльності людини соціальна 
адаптація може бути активною, пасивною 
(інерційною) та ситуативною (пасивно-актив-
ною): «Активна форма адаптації передбачає 
постійний діяльнісний пошук і запровадження 
людиною (групою) усе нових найрізнома-
нітніших (легітимних/нелегітимних, мораль-
них/аморальних, стратегічних тощо) засобів 
і шляхів пристосування до суспільного життя 
(макро- та мікросоціального середовища), до 
його змін з метою інтеграції» [6].

Пасивна (інерційна) адаптація являє собою 
такий пристосувальний до суспільного життя, 
його змін процес, під час якого людина вико-
ристовує випробувані нею засоби та шляхи 
інтеграції до макро- та мікросоціального сере-
довища, сподіваючись у такий спосіб зберегти 
звичний ритм свого життя. При цьому пасив-
ність означає не бездіяльність, а життя «за 
звичкою», інерцією.

Ситуативна (пасивно-активна) адаптація 
характеризується ситуативною зміною люди-
ною (групою) свого діяльнісного пристосу-
вального процесу до суспільного життя, змі-
ною засобів і шляхів здійснення цього процесу. 
Вона носить циклічний характер: активний 
пошук і запровадження соціальним суб’єктом 
нових шляхів адаптації можуть змінюватися 
періодом пасивного очікування суспільних 
змін, що, своєю чергою, знову змінюється 
активною діяльнісною адаптацією» [6].

А. Лобанова доводить, що в одних і тих 
самих адаптивних середовищах у одних адап-
тантів актуалізується активний, а у інших – 
пасивний захист. Це означає, що тип адаптації 
визначається не лише станом середовища, 
але й особливостями самого адаптанта [6].

Не можна не погодитися з дослідницею 
М. Шабановою, яка зауважує, що вимушені 
адаптації виникають тоді, коли напрями пере-

творень, нові цінності і способи соціальної дії 
вступають у конфлікт із цінностями і можли-
востями індивіда, хоча він і вимушений вико-
ристовувати їх для реалізації своїх життєво 
важливих цілей. Вимушена адаптація не озна-
чає примирення, згоди чи схвалення [11].

Залежно від рівня адаптованості та резуль-
тативності адаптації в контексті свободи 
М. Шабанова виділяє три основні типи адап-
тантів:

1. «Прогресивні адаптації», які в нових 
умовах уже знайшли більш-менш надійні спо-
соби розв’язання (пом’якшення) життєвих 
проблем, до того ж ці способи покращують 
можливості індивідів жити так, як вони хочуть.

2.  «Регресивні адаптанти», що нині також 
більш-менш справляються зі своїми пробле-
мами, але ті способи вирішення життєвих про-
блем та труднощів, які вони засвоїли, дають 
змогу звикатися з новими умовами легше, 
регресивно, тобто з перевагою сукупного 
«значимого мінусу» над сукупним «значимим 
плюсом» (значимих втрат над подібними над-
баннями).

3. «Регресивні неадаптанти»: у представ-
ників цього типу й нині немає надійних спосо-
бів подолання життєвих проблем та трудно-
щів, вони не знають, як жити за тих умов, у яких 
опинилися сьогодні [11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у науковій літературі є різні 
підходи до вивчення проблем соціальної 
адаптації, що своєю чергою зумовило різні 
визначення сутності поняття «соціальна 
адаптація». Зміст соціальної адаптації значно 
ширший за змістом стосунків за схемою 
«вплив – реакція». Основною якістю соціаль-
ної адаптації є адекватність у відображенні 
безпосереднього й опосередкованих впливів 
соціального і природного середовища, яке 
зазнало значних змін внаслідок трансформа-
ції суспільства. Якби зникла цілеспрямова-
ність соціальної адаптації, її основна сутнісна 
властивість, то соціальна адаптація звелась 
би до звичайної залежності між подразником 
(новими властивостями середовища) і реак-
ціями на них адаптанта. Водночас соціальна 
адаптація являє собою досить складне, 
структуроване явище, яке охоплює всі сут-
нісні (фізичні і духовні) сили індивіда, який 
не просто реагує на зміни у навколишньому 
середовищі, а своєю адаптаційною діяль-
ністю змінює й саме середовище. 
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У статті пропонується новий погляд на 
соціальний перформанс як спосіб «комуніка-
ції незнайомців» у великому місті. У такому 
соціальному просторі городяни не завжди 
мають привід для спілкування та реальних 
контактів, надають перевагу віртуальній 
комунікації, а побутові потреби реалізують 
за допомогою автоматизованих процесів. 
У статті описано феномен «комунікація 
незнайомців», визначено соціальне підґрунтя 
для формування відповідного міського 
запиту і показано роль публічного простору 
міста як арени, де відбувається така комуні-
кація. Розкриваються роль перформативної 
компоненти соціального дійства та добро-
вільне контактування акторів соціального 
перформансу, визначаються типи взаємодії 
між учасниками дійства і публікою.
У дослідженні виявлено дискурсивний модус 
соціально-комунікативного перформансу – 
сила авторитету. У такий спосіб перфор-
манс репрезентує нову комунікативну 
модель, яка поступово виміщує патерна-
лістичну модель, традиційно притаманну 
українському суспільству. Нова автори-
тетна модель базується на довірі до лідера 
та вільному виборі дій акторів. Описані про-
цеси сприяють розвитку громадянського 
суспільства.
У статті розглядається можливість тран-
слювання глобальних ідей і культурних кодів 
через локальні перформанси, що являють 
собою концентрований контент. Метою 
соціального перформансу виступає викли-
кання емоцій, а ціллю – демонстрація ідеї 
через дійство. У роботі також розкрито 
діалектичний вплив на громадську думку 
арт-технологій, які можуть бути викори-
стані в соціальному перформансі. Описано 
спосіб, в який використання арт-засобів 
створює реальність, що транслюється 
через соціальний перформанс. Створена 
псевдореальність репрезентує ідеї авторів 
або замовників дійства та може впливати 
на спосіб життя як представників певних 
локальних груп, міст, так і нації загалом.
ключові слова: перформанс, «комунікація 
незнайомців», соціальна взаємодія, комуніка-
ція груп, публічний простір, авторитетна 

модель комунікації, культурний код, публіч-
ний простір. 

The article offers a new perspective on social 
performance as a way of “strangers’ commu-
nicating” in a big city. In such a social space, 
citizens do not always have an excuse for com-
munication and real contacts, they prefer virtual 
communication, and they realize their household 
needs through automated processes. The article 
describes the phenomenon of “stranger commu-
nication”, defines the social basis for the forma-
tion of a relevant city request and shows the role 
of public space of the city as an arena where such 
communication takes place. The role of the per-
formative component of social action and volun-
tary contacting of actors of social performance 
is revealed, the types of interaction between 
the participants of the action and the public are 
determined.
The study reveals a discursive mode of social 
and communicative performance – the power 
of authority. In this way, the performance rep-
resents a new communicative model that grad-
ually replaces the paternalistic model traditionally 
inherent in Ukrainian society. The new, authorita-
tive model is based on trust in the leader and free 
choice of actions of the actors. The processes 
described contribute to the development of civil 
society.
The article deals with the possibility of broadcast-
ing global ideas and cultural codes through local 
performances, which are concentrated content. 
The purpose of social performance is to evoke 
emotions, and the purpose is to demonstrate 
the idea through action. The work also discusses 
the dialectical influence of art technologies, that 
can be used in social performance, on public 
opinion. We describe the way in which the use 
of art means creates a reality that is broadcast 
through social performance. The created pseu-
do-reality represents the ideas of the authors 
or customers of the action and can influence 
the way of life of representatives of certain local 
groups, cities and the nation as a whole.
Key words: performance, social interaction, 
group communication, public space, authoritative 
model of communication, cultural code, public 
space.

Постановка проблеми. Міський простір 
сьогодення постає як арена міжособистіс-
ної комунікації. Оскільки городяни в сучасних 
містах загалом перевантажені соціальними 
контактами та намагаються уникнути або 
сегрегуватися від більшості з них, головним 
фактором, що усе-таки спонукає до контакту, 
дедалі частіше стає дія, здатна привернути 
увагу, захопити її та утримати. Ми вважаємо, 
що перформанс як репрезентативний засіб 

взаємодії групи людей виступає нині як потуж-
ний засіб міжособистісної комунікації в місь-
кому середовищі. 

З нашої точки зору, найактуальнішими про-
блемами наукової рефлексії є такі, що відпо-
відатимуть на виклики у майбутньому і спону-
катимуть людей майбутнього до взаємодії як 
до еволюційно необхідної форми життєдіяль-
ності. Вже нині ми бачимо, що люди дедалі 
частіше відмовляються від реальних контактів, 
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надаючи перевагу віртуальним. Отже, актуаль-
ним є пошук такого виду і форми комунікатив-
ної практики, що буде викликати добровільний 
потяг до комунікації. Саме соціальний перфор-
манс є такою формою, тому його вивчення – 
досить нагальна проблема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен перформансу було докладно опи-
сано на початку 2000-х рр. Провідна роль в ана-
лізі феномена належить культурному соціологу 
Дж. Александеру, який дав визначення поняття 
соціального перформансу як колективної соці-
альної дії [1]. Згодом цей соціокультурний 
феномен стали розглядати в міждисциплі-
нарному полі: як культурне, мистецьке, соці-
альне та філософське явище. Д. Гончаренко 
описує його як суто постмодерністське явище 
з притаманними йому рисами процесуального 
мистецтва [14]. Ж.В. Шкляренко розглядає 
перформанс як арт-практику, що використо-
вує арт- та техно- прийоми для підсилення 
вражень від дії [11]. Така дія може створювати 
симулякри, які докладно описав Ж Бодрійяр 
[12]. М.В. Лігус наголошує, що «соціальний 
перформанс завжди постає як така соціальна 
подія, що утверджує горизонтальні стосунки 
акторів та аудиторії» [7, 52]. А. Гіденс описував 
процес становлення самоідентифікації через 
комунікативні дії [13]. Я. Шумська підкреслює 
той факт, що участь у перформансі сприяє роз-
витку громадянського суспільства [10].

Проте не можна забувати про споконвічну 
проблему відчуження городян у великому 
місті, яку зазначали ще М. Вебер і Г. Зіммель. 
Пояснюючи причини відчуження, вони під-
креслювали роль детермінант цього процесу: 
анонімність та байдужість людей натовпу 
[3; 4]. Міркуючи про комунікацію городян, 
Л. Лофланд описує три типи соціальних сто-
сунків, що можуть виникати у міському про-
сторі: особистісні, публічні та місцево-локальні 
[5]. Л. Лофланд та Р. Ольденбург вбачають 
вихід із ситуації відчуження в організації «тре-
тіх місць» (не дім і не офіс) у мегаполісах як 
специфічного публічного простору комунікації 
соціальних груп [5], [2]. Проте, незважаючи на 
чисельність досліджень міської комунікації, ще 
недостатньо вивчено роль перформативної 
компоненти, яка заслуговує щільної уваги.  

Постановка завдання. Mета статті полягає 
у висвітленні та аналізі явища соціального пер-
формансу як форми комунікативної практики, 
що відбувається в міському просторі сього-
дення. Завдання статті полягають у виявленні 
провідних аспектів перформансу. Також зада-
чею статті є опис такого негативного аспекту 
перформансу, як використання технологій 
маніпуляцій для трансляції деструктивних ідей.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У публічному просторі сучасних україн-
ських міст набувають дедалі більшої популяр-

ності дійства, де, як на сцені театру, акторами 
(діячами) виступають чи підготовлені заздале-
гідь особи, чи городяни, які спонтанно втягу-
ються в подію, або частина городян перетво-
рюється на глядачів дійства. Це – соціальний 
перформанс. 

Прикладами такого роду можуть бути іде-
ологічно різноманітні видовища: хода зі смо-
лоскипами у день народження С. Бандери як 
акт пошани до національно значущих політич-
них фігур, Прайд як форма святкової само-
репрезентації, «Французька весна у Києві» як 
репрезентація культури іншої країни. І навіть 
такий феномен політичного життя, як публічні 
дебати, що відбулися на стадіоні під час 
передвиборчої кампанії Президента України 
2019 р., демонструє інноваційний перформа-
тивний дискурс.

Потрібно зазначити, що підґрунтя для фор-
мування саме такого запиту від мешканців 
великих міст було закладене ще у минулому 
сторіччі, коли почалося екстенсивне зростання 
чисельності населення міст і нарощування 
масштабів мегаполісів. Якість комунікації змі-
нилася докорінним чином, бо городяни внас-
лідок своєї чисельності перетворилися на 
«незнайомців» [3]. Зазвичай ця віддаленість 
при безпосередній фізичній дотичності «при-
зводила до боротьби, а подекуди – і до нена-
висті» [4]. Проте, попри небажання, боротьбу 
та неприязнь, необхідність у взаємодії між 
мешканцями міст залишалася і залишається 
очевидною, особливо тоді, коли людей обʼєд-
нує спільна потреба або ідея. Отже, форма 
і місце міської комунікації поступово почали 
набувати змін. Яскравим втіленням цих змін 
стали поліфункціональні публічні місця, які 
забезпечують локальні відносини між малозна-
йомими людьми [5]. Тож розглянемо, яким 
чином у мегаполісі відбувається ця «комуніка-
ція незнайомців» у дискурсі перформансу.

Ми вважаємо, що локації перформансу 
будь-якого масштабу можна по праву нази-
вати публічним простором. Загалом поняття 
публічного простору має чимало тракту-
вань. Ми погоджуємося з таким, що пропо-
нує українське урбан-ком’юніті: «Публічний 
простір – це будь-які повсякденні практики, 
пов’язані з міським способом життя, – вико-
ристання міських благ поза межами власного 
помешкання, споживання, щоденна комуні-
кація» [6]. З цього визначення випливає, що 
комунікація є складником  публічного про-
стору, а отже, може мати багато форм, бути 
дійством як спонтанним, так і заздалегідь 
підготовленим  перформансом, де є сценарій 
і мета. Факт участі в такому дійстві є первин-
ним приводом для встановлення контакту:

 – між акторами,
 – між публікою і акторами,
 – всередині публіки.
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Розглянемо цю тезу на прикладі такої 
урбан-практики багатьох міст, як Dress-
crossing (безплатний обмін речами), що відбу-
вається в міському просторі: у київському Гід-
ропарку або на Кудрявському бульварі у Києві, 
або на площі Жє де Баль у Брюсселі. Певна 
активна група городян готує дизайн для пер-
формансу, наповнює його книгами й артефак-
тами, робить перформативні дійства навколо 
ідеї. А випадкові перехожі при бажанні можуть 
ставати повноправними учасниками подій. 
Підкреслимо цей важливий аспект соціаль-
ного перформансу – добровільний характер 
взаємодії, без примусу. «Соціальний перфор-
манс завжди постає як соціальна подія, що 
утверджує горизонтальні (курсив авт.) сто-
сунки акторів та аудиторії»,  – слушно зазначає 
і М.В. Лігус [7, с. 52].

Отже, соціальний перформанс у публічному 
просторі – це відповідь мегаполісу на потребу 
городян у «комунікації незнайомців», різно-
вид комунікативної практики, який може бути 
запланованим або спонтанним і відбувається 
між учасниками дії, утверджуючи їхні «гори-
зонтальні», позастатусні стосунки.

Ще одним важливим аспектом соціаль-
ного перформансу у публічному просторі є те, 
що він транслює силу авторитету, яка також 
постає як ненасильницька модель комунікації. 
Авторитетний та харизматичний лідер про-
понує варіанти дії для натовпу: долучитися 
до перформансу або ні, бути безпосереднім 
спостерігачем, відслідковувати подію в інфор-
маційному просторі або взагалі не бути до неї 
причетним. Яскравою ілюстрацією цієї тези 
є відомий заклик М. Наєма на сторінці  соці-
альних мереж у грудні 2013 р., зафіксований 
у «Щоденнику Майдану»:  заклик «випити чаю 
на Майдані» фактично став початком масового 
революційного протесту проти чинної влади 
[8]. І це була саме пропозиція дій, а не чітка 
інструкція, що притаманна патерналістич-
ній або авторитарній комунікації. Публіка, що 
отримала цей меседж, кожен з адресатів мав 
вибір: або долучитися, або залишитися осто-
ронь. Цей перформанс, окрім авторитетного 
лідера, отримав згодом чітку ідею та сценарні 
елементи самоорганізації, що дало змогу 
об’єднатися навколо мети в міському про-
сторі великій кількості незнайомців із різних 
верств і поколінь. Можна погодитися з дум-
кою О.П. Масюк, що, попри історичний шлях, 
який пройшло українське суспільство у ХХ ст., 
та притаманний тим рокам патерналізм, нині 
ми «помічаємо тяжіння не до традиційного 
патерналізму, а саме до авторитетних лідерів» 
[9]. Цей перехід до авторитетної моделі кому-
нікації говорить, що поступово змінюються 
окремі соціальні коди та змінюється саме 
українське суспільство, набуваючи національ-
ної самосвідомості.

Перформанс виступає як «яскравий засіб 
розвитку суспільства, бо надає глядачеві 
змогу вийти з ролі пасивного спостеріга-
ча-споживача, зумовлюючи право побачити 
в перформансі не стільки те, що бачить автор, 
а сам глядач, котрий, передусім, зустріча-
ється не з виступом іншого, а із самим собою» 
[10, с. 86].

Таким чином, можна стверджувати, що 
соціальний перформанс у публічному просторі 
міста втілює функцію ретранслятора соціаль-
них кодів, що перебувають у стані трансфор-
мації або вже змінилися, і нині спостерігається 
тяжіння локальних громад, скоріше, до авто-
ритетної сили, аніж до авторитарної.

Говорячи про інші аспекти соціального пер-
формансу у місті, неможливо оминути вкрай 
важливу його складову частину  – технології. 
Оскільки головною метою перформансу є про-
будження почуття та емоцій, закономірно, що 
в реалізації дійств використовуються техно-
логії, що посилюють «ефект враження». «Різні 
технічні можливості дають змогу мистецтву 
перформансу поширюватися на медіа-сферу, 
залучаючи в дійство «технічні» мистецтва для 
синтезу: відео-арт (робота з відео і телевізій-
ними іміджами); теле-комюнікейшн-арт (як 
художній простір використовується віртуальна 
реальність); відеоінсталяції (конструкції з теле-
візійних чи відеопристроїв); нет-арт (постійно 
змінюване мережеве мистецтво в інтернеті, що 
трансформується користувачами)» [11, с. 45]. 
За допомогою технічних рішень та облад-
нання і за допомогою цифрових технологій 
створюються візуальні та аудіальні образи, що 
транслюють специфічні символи та коди для 
публіки і цілеспрямовано впливають на неї. 
Перформанс може бути використаний його 
замовником як спосіб створення або поши-
рення «симулякру або копії реальності, що не 
має оригіналу» [12]. Прикладом такого пер-
формансу є горезвісні афери «еліт-центрів». 
За допомогою високотехнологічної реклами 
для покупця створюється образ благополуч-
ного «райського»  життя, яке на нього чекає 
після придбання нерухомості, а в реальності 
будинку не існує, або він залишається недо-
будованим. Отже, ідеєю перформансу у цьому 
разі постає обман із метою наживи.

Звернемо увагу на культурні перформанси, 
наприклад, на вуличні вистави театру «Дах» 
В. Троїцького, де також використовуються 
сучасні технологічні і візуальні засоби спливу 
на публіку. Можна зазначити, що у цьому разі 
вони служили суспільному благу, доповнюва-
лися трансляцією українського коду у співах 
та образах, що поставало ключовим змістом 
передачі національної ідентичності. Водно-
час із тим актори під час такого театрального 
дійства, виконуючи сценарні дії, «створювали 
і власний наратив самоідентичності» [13]. 
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Проте, повторимо, сучасні засоби та прийоми 
театралізації можуть бути використані і для 
просування деструктивних ідей. За допомо-
гою технологічних спецефектів можна «ата-
кувати» свідомість громадян у потрібному 
замовникам напрямі. «Однією з характерних 
рис перформанс-арту є симуляція реально-
сті, внаслідок якої застосовуються практики 
підміни справжніх і умовних понять, зсунення 
акцентів і звичних відправних точок реального 
та штучного, і, зрештою, знищення кордо-
нів між мистецтвом і життям», – слушно під-
креслює вплив перформансів Д. Гончаренко 
[14, с. 335]. Прикладом таких перформан-
сів-ретрансляторів деструктивних ідей в істо-
рії є паради нацистів у Німеччині на початку  
ХХ ст., де головною ідеєю виступала ідея елі-
тарності нації, а сукупність візуально-акус-
тичних засобів посилювала вплив промови 
вождів Рейху перед натовпом.

Можливо, аби уникнути маніпулятивного 
впливу, городянин свідомо має ігнорувати 
перформанси, відмовлятися брати участь 
у них?... Проте така стратегія обмежує сво-
боду і суперечить здоровому глузду. Мабуть, 
єдиним виходом у цьому разі є критичне мис-
лення і відслідковування власних несподіваних 
реакцій, афектів, почуттів ейфорії, ненависті, 
прихильності тощо, які виникають внаслідок 
розгортання перформансу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, ми розглянули деякі аспекти 
соціального перформансу в публічному про-
сторі міста і виявили, що саме такий спосіб 
комунікації виступає каталізатором «спілку-
вання незнайомців», які потенційно можуть 
об'єднатися навколо спільної ідеї.

Провідними аспектами перформансу є такі:
1) перформанс являє собою ненасиль-

ницький спосіб комунікації;
2) у сучасних перформансах використо-

вується авторитетна форма комунікації, яка 
забезпечує добровільний вибір участі горо-
дян або у ролі акторів, або у ролі спостерігачів 
дійства;

3) перформанс являє собою концентро-
ваний контент, динамічне викладення ідей, 
що викликає емоційне переживання, здатне 
поєднувати різні страти та покоління городян, 

презентувати спільні культурні коди для соці-
альних груп;

4) перформанс може виступати як поштов-
хом до змін, так і безпосереднім ретранслято-
ром суспільних трансформацій.

Тема міських перформансів здається нам 
досить плідною, і ми бачимо її продовження 
в компаративістському аналізі різножанрових 
дійств у великих містах з інтернаціональним 
населенням.
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На сучасному етапі розвитку України осо-
бливої актуальності набувають питання 
встановлення рівності в усіх сферах суспіль-
ного життя, подолання соціальних стере-
отипів, що століттями впливали на свідо-
мість і поведінку людей.
Стереотипи є невід’ємними атрибутами 
повсякденного мислення, самоусвідомлення 
та взаємодії індивідів у соціальному просторі. 
Для повноцінного розвитку й самореалізації 
людині необхідно позбутися обмежень, що 
накладаються традиційними стереоти-
пами мислення на поведінку особистості. 
Установки, стереотипи, різноманітні норми 
визначають значну частину поведінки, при-
дають форму ставленню особистості до 
певного явища, події.
На думку сучасних дослідників, одними 
з найпоширеніших стереотипів у суспіль-
стві є гендерні стереотипи, расові, а остан-
нім часом – стереотипи зовнішності.
Нині оцінювання та увага до зовнішності 
людини є досить актуальною. Пропагу-
ються образи сучасних дітей, підлітків, 
чоловіків/жінок, представників певних про-
фесій та видів діяльності; пропагуються 
стилі вбрання, зачісок, навіть будови тіла 
та інших фізіологічних параметрів тощо. 
Це впливає на появу усталених «зразків зов-
нішності», які є модними в певний проміжок 
часу і створюють у свідомості людей сте-
реотипи.
Нині ми постійно стикаємося з дискримі-
нацією за зовнішністю. Таке ставлення, на 
жаль, стало частиною нашого повсякдення 
і не звертає на себе уваги (фейс-контроль 
на вході у клуб або ресторан).
Однією з досить поширених соціальних про-
блем, пов’язаних із наявністю у суспільстві 
стереотипів,  нині є саме оцінювання людей 
за зовнішністю, а також пов’язана з цим 
поведінка. Ця проблема отримала специ-
фічне найменування  – «лукізм» (lookism).
Джерелом лукізму прийнято вважати різні 
стереотипи про зовнішність, що пов’язу-
ють риси зовнішнього вигляду і якість харак-
теру або спосіб життя, який веде людина.
Лукізм має власні різновиди: фетшеймінг – 
цькування людей із зайвою вагою, ейблізм – 
дискримінація людей з особливостями роз-
витку, інвалідністю, психічними розладами 
і хронічними захворюваннями, ейджизм – дис-
кримінація за віком. 
Первинна оцінка за зовнішністю людини 
є типовою і для українського суспільства.
У своєму дослідженні ми намагались вивчити 
значення та вплив соціальних стереотипів 
у суспільстві, виявивши значення зовнішно-
сті в сучасному інформаційному суспільстві, 
проаналізувавши стереотипи зовнішності 
як різновид найпоширеніших стереотипів 
сучасності, розкрити та систематизу-
вати поняття лукізму як різновиду дискри-

мінації, охарактеризувати різновиди лукізму 
та тенденції його поширення. 
Також нами було окреслено подальші пер-
спективні напрями вивчення проблеми 
лукізму.
ключові слова: стереотип, стереотипи 
зовнішності, дискримінація, лукізм. 

At the present stage of development of Ukraine, 
the issue of establishing equality in all spheres 
of public life, overcoming social stereotypes that 
have influenced the consciousness and behavior 
of people for centuries is of particular relevance.
Stereotypes are indispensable attributes 
of everyday thinking, self-awareness and interac-
tion of individuals in the social space. For the full 
development and self-realization, one must get 
rid of the restrictions imposed by traditional ste-
reotypes of thinking on personality behavior.
Attitudes, stereotypes, various norms determine 
a significant part of behavior, give shape to 
the attitude of the individual to a certain phenom-
enon, event.
According to modern researchers, one 
of the most common stereotypes in society is 
gender stereotypes, racial and, more recently, 
stereotypes of appearance.
Today, evaluation and attention to human appear-
ance is no exception. The images of modern 
children, teenagers, men / women, representa-
tives of certain professions and activities are pro-
moted; promotes dress styles, hairstyles, even 
body structure and other physiological parame-
ters and more. This influences the appearance 
of established "appearance patterns", which are 
fashionable in a certain amount of time and cre-
ate stereotypes in people’s minds.
Today, we constantly face discrimination on 
the outside. Unfortunately, this attitude has 
become a part of our everyday life and does not 
pay attention (not long surprised by the face con-
trol at the entrance to a club or restaurant).
One of the common social problems related to 
the presence of stereotypes in society today is 
the assessment of people by their appearance 
and their behavior. This problem has a specific 
name − “Lukism“.
The source of Lukism is considered to be differ-
ent stereotypes about appearance, which link 
the features of appearance and quality of charac-
ter or lifestyle that man leads.
Lukism has its own varieties: fetching – hound-
ing overweight people, аiblism – discrimination 
against people with disabilities, ageism – age dis-
crimination. Initial assessment of human appear-
ance is also typical of Ukrainian society.
To open up and systematize the concepts 
of Lukism as a form of discrimination, to charac-
terize the varieties of Lukism and its tendencies.
We also outlined further perspective directions for 
studying the problem of Lukism.
Key words: stereotype, stereotypes of appear-
ance, discrimination, Lukism.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку України відбуваються процеси 
демократизації та гуманізації суспільства, які 
сприяють створенню різних можливостей для 
окремої людини, незалежно від її соціального 
статусу, національності, віку, статі. Особливої 
актуальності набувають питання встановлення 
рівності в усіх сферах суспільного життя, подо-
лання соціальних стереотипів, що століттями 
впливали на свідомість і поведінку людей.

Стереотипи є невід’ємними атрибутами 
повсякденного мислення, самоусвідомлення 
та взаємодії індивідів у соціальному просторі. 
Вони також є важливою складовою частиною 
та базою соціалізації, адже за умов відсутності 
усталених уявлень людині довелося б пізна-
вати всі речі заново, що, в принципі, немож-
ливо в сучасному інформаційному суспільстві.

Для повноцінного розвитку й самореаліза-
ції людині необхідно позбутися обмежень, що 
накладаються традиційними стереотипами 
мислення на поведінку особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Широке та ефективне застосування поняття 
«стереотип» одночасно представниками різних 
наук дає підстави вказувати на його універсаль-
ність або міждисциплінарний характер.

Вивченням феномена стереотипу займа-
лися такі українські і російські вчені: В. Агеєв, 
М. Головатий, Р. Грановська, А. Деркач, 
В. Жуков, А. Козловська-Тельнова, Ю. Крижан-
ська, Л. Лаптєв, А. Лєбєдєв-Любімов, Л. Лєон-
тьєва, Т. Мадржицький, С. Матвєєв, Д. Ольшан-
ський, Е. Орлова, А. Певзнер, В. Ядов та інші.

Серед закордонних авторів цим питанням 
займались загалом представники американ-
ської соціальної психології та соціології: У. Ліп-
пман, Д. Катц, П. Брейлі, Р. Нісбет, М. Росс, 
Д. Гамільтон, Н. Кентор, К. Макколі та інші.

Соціальні стереотипи розглядаються у пра-
цях О. Бодальова, В. Куніциної, І. Кона, В. Пан-
фьорова, В. Петренка.

Функціонування, стійкість та руйнування 
стереотипів досліджували А. Байбурін, 
Є. Бартміньський, К. Ґудзик, А. Назаретян, 
Т. Рябова та інші. 

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагались вивчити значення 
та вплив соціальних стереотипів у суспільстві, 
виявивши значення зовнішності в сучасному 
інформаційному суспільстві, проаналізувавши 
стереотипи зовнішності як різновид найпо-
ширеніших стереотипів сучасності, розкрити 
та систематизувати поняття лукізму як різно-
виду дискримінації, охарактеризувати різно-
види лукізму та тенденції його поширення. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Теорія стереотипізації з’явилася після 
виходу книги американця У. Ліппмана «Гро-
мадська думка» у 1922 р., яка і ввела в наукову 
термінологію поняття «стереотип». 

«Стереотип, – писав У. Ліппман, – це упе-
реджена думка, яка рішуче керує усім проце-
сом виховання. Він маркує певні об’єкти як 
знайомі, так і не знайомі. Тому ледве знайомі 
здаються добре знайомими, а не знайомі – 
чужими. Він оперує знаками, які можуть варі-
юватись від істинного індексу до невизначеної 
аналогії» [15, с. 78].

Світ, який людям треба пізнати, й світ, 
який вони знають, – часто зовсім протилежні 
речі. На думку Ліппмана, суспільство знайшло 
вихід з цієї проблеми у використанні стерео-
типів – сталих та економних змістових форм 
існування масової свідомості, яка оперує сві-
том та у світі. Коріняться вони дуже глибоко 
не тільки в масовій, а й в індивідуальній свідо-
мості. Їх ніхто не вигадав і не запроваджував, 
вони виникли із суспільної потреби в них. Вони 
завжди однозначні, хоча реальна поведінка 
людини багатогранна. 

З одного боку, стереотипи дають людині 
змогу без зайвих зусиль загалом, ніби єдиним 
комплексом, сприймати ситуації, що зустрі-
чаються в житті, тому що стереотипи містять 
у собі стандартизований колективний досвід, 
який надає людині просту загальну формулу 
будь-якого явища. Стереотипи, створюючи 
атмосферу довіри, певним чином спрямову-
ють поведінку людини на початковому етапі 
ідентифікації [16]. 

З іншого боку, стереотипи спотворюють 
сприйняття реальності, коли ситуація або 
об’єкт розглядаються з точки зору масо-
вих уявлень, без урахування фактів, сучасної 
оцінки та індивідуального підходу. За цих умов 
соціальні стереотипи перетворюються на 
«ярлики», за допомогою яких те, що є колек-
тивним переконанням (відоме і прийняте 
в суспільстві), оцінюється як «позитивне», 
а те, що не прийнято, сприймається як «нега-
тивне». Отже, проблема не в самих стереоти-
пах, а в упередженості щодо інтерпретації їх 
змісту та функціонування.

Стереотипу притаманна специфічна якість: 
він водночас є і оцінкою, і психологічною 
установкою. Прийнято вважати, що оцінки 
й установки, як правило, аргументовані. Однак 
стереотипним оцінкам, що ґрунтуються на 
сильних емоціях, переживаннях, симпатіях 
або антипатіях, аргументація не притаманна.  
Їх суть можна виразити такою формулою: 
«Цього не може бути, оскільки цього не може 
бути ніколи». Це зумовлює не лише упере-
дженість, але й високу регулюючу силу – сте-
реотипи визначають поведінку та ставлення 
людини, групи осіб до певної організації, 
об’єкта, процесу, явища.

Психолог Т. Мадржицький подає ознаки 
стереотипу: стереотип – не завжди об’єктивне 
узагальнення; воно або надто спрощене, або 
надто широке, перебільшене; це – переко-
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нання, спільне для певної суспільної групи; 
стереотип як стійка система установок не 
формується через соціальний досвід, а пере-
дається вербальною комунікацією; стерео-
тип є досить стійким та не піддається змінам 
[8, с. 268].

Виходячи з вищезазначеного, ми розумі-
ємо, що стереотип – це стійке психічне утво-
рення у свідомості людини, що складається з: 
1) спрощеного, узагальненого образу певних 
об’єктів, явищ, процесів; 2) оцінки цих об’єк-
тів, явищ чи процесів; 3) установки щодо пев-
ного виду реагування на ці об’єкти, явища, 
процеси, яка ґрунтується на попередньому 
досвіді взаємодії з ними. Часто стереотипи 
відображають не власну позицію індивіда, 
а групове переконання. 

Соціальні стереотипи чинять значний 
вплив, коли вони сильні, коли судять про неві-
домих індивідуумів і коли формують політику 
стосовно цілих груп. Установки, стереотипи, 
різноманітні норми визначають значну частину 
поведінки, надають форму ставленню особи-
стості до певного явища, події.

Розподіл людей за категоріями збільшує 
одноманітність усередині групи і відмінно-
сті між групами [2, с. 13–15]. Поряд з іншими 
психологічними механізмами, стереотипіза-
ція дає змогу людині швидко і досить надійно 
класифікувати і спрощувати своє соціальне 
оточення. Грубість і схематизм спрощення – 
неминучі витрати необхідних процесів селекції 
величезної кількості інформації

На думку сучасних дослідників, одними 
з найпоширеніших стереотипів у суспільстві 
є гендерні стереотипи, расові, а останнім 
часом – стереотипи зовнішності [3; 4]. 

У певні історичні періоди в різних країнах 
існували певні усталені стандарти зовнішньої 
привабливості та потворності, що виявля-
лося не тільки в культурному та естетичному 
аспекті (вбрання, прикраси), але й у фізичному 
(будова тіла, фізичні вади).

Нині оцінювання та увага до зовнішно-
сті людини не є виключенням. Пропагуються 
образи сучасних дітей, підлітків, чоловіків/
жінок, представників певних професій та видів 
діяльності; пропагуються стилі вбрання, зачі-
сок, навіть будови тіла та інших фізіологічних 
параметрів тощо. Це впливає на появу устале-
них «зразків зовнішності», які є модними в пев-
ний проміжок часу і створюють у свідомості 
людей стереотипи.

Стереотипи зовнішності, зокрема чолові-
ків і жінок, стосуються нормативних припи-
сів щодо зовнішнього вигляду за гендерною 
ознакою та критеріїв привабливості. 

Зовнішність у житті сучасної людини є дуже 
важливим й обов`язковим компонентом її 
існування. Зовнішність є сукупністю анато-
мічних, функціональних та соціальних ознак 

людини, доступних конкретно-чуттєвому 
відображенню. 

До анатомічних ознак зараховують скелет-
но-м’язову структуру обличчя та тіла, до функ-
ціональних – різні виразні рухи обличчя та тіла 
людини (міміка, пантоміміка, голос, мова), до 
соціальних – елементи оформлення зовнішно-
сті у вигляді одягу, косметики, прикрас. 

Важливу роль в оцінці зовнішньої привабли-
вості відіграє ступінь відповідності зовнішності 
домінуючим стандартам краси. Власний тілес-
ний образ, а саме такий важливий компонент, 
як зовнішність, може значно впливати на очіку-
вання людини щодо успішності або неуспішно-
сті майбутньої взаємодії та на її реальну пове-
дінку стосовно інших людей [14].

Фізична привабливість входить до списку 
найбільш важливих критеріїв вибору стате-
вого партнера і у чоловіків, і у жінок, хоча чоло-
віки ставлять її значно вище, аніж жінки. 

Естетична оцінка зумовлена впливом куль-
тури та особистим смаком. На думку еволю-
ційної психології, естетична оцінка лежить 
в основі рішення, яке безпосередньо пов’я-
зане з виживанням та розмноженням. 

Емпіричні дослідження виявили, що 
хоча індивідуальні та культурні відмінності 
в естетичній оцінці є, але її основа – есте-
тичне почуття – є продуктом довготривалого 
природного добору. На основі досліджень 
було складено опис моделі ідеального чоло-
віка, який був би привабливим як партнер для 
середньостатистичної жінки. Було виявлено, 
що жінкам подобаються пов’язані з андро-
генами характеристики зовнішності: велика 
нижня щелепа, широкі плечі, розвинута муску-
латура верхньої частини тіла. Своєю чергою, 
ідеальна жінка повинна мати високий рівень 
симетрії тіла та обличчя, невеликі щелепи, 
плавні обриси тіла [11]. 

Варто зазначити компоненти, які властиві 
стереотипам зовнішності чоловіків: тіло – 
високий зріст, великий розмір частин тіла, роз-
винена мускулатура, широка грудна клітка 
й плечі, вузький таз (форма тіла – перевер-
нутий трикутник), обличчя – масивна нижня 
щелепа, вольове підборіддя, густі брови, гли-
боко посаджені очі. 

Своєю чергою, виділяють компоненти, які 
властиві стереотипам зовнішності жінок. При-
вабливими вважаються струнке тіло з плав-
ними обрисами та добре вираженою талією 
(форма тіла – пісочний годинник), невеликі 
щелепи, тонкі й делікатні риси, великі очі 
з довгими віями, повні губи [12]. Існуючі стере-
отипи зовнішності передають не тільки те, що 
є нормою для зовнішності людини, вони також 
показують, що є відхиленням від норми. 

Формування стереотипів зовнішно-
сті зумовлене різноманітними факто-
рами: етнічними та культурними («західні» 
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та «східні» стереотипи зовнішності чоловіків 
і жінок різняться); еталонними (диктуються 
модною індустрією та ЗМІ); особистісними 
уподобаннями. 

Нині ми постійно стикаємося з дискримі-
нацією за зовнішністю. Таке ставлення, на 
жаль, стало частиною нашого повсякдення і не 
звертає на себе уваги: наприклад, нас давно 
не здивувати фейс-контролем на вході у клуб 
або ресторан. Ми не замислюємося над тим, 
що в пасажирському транспорті відсутні відпо-
відні за розміром сидячі місця для повних або 
високих людей. Вважається нормальним, що 
деякі компанії не просто підбирають праців-
ників за зовнішніми даними, але й пишаються 
цим, виставляючи красу співробітників як своє 
досягнення.

Нині стереотипи зовнішності стали важ-
ливим соціально-психологічним фактором, 
що здатний провокувати депресивні стани, 
оскільки існує висока позитивна кореляція 
між задоволенням зовнішністю і задоволен-
ням собою. Соціальна оцінка через фізичні 
критерії породжує низку психологічних про-
блем, бо «фізичне Я» є важливою складовою 
частиною «Я-концепції» та одним із критеріїв 
самооцінки. 

Однією з досить поширених соціальних 
проблем, пов’язаних із наявністю у суспільстві 
стереотипів, нині є саме оцінювання людей за 
зовнішністю, а також пов’язана з цим пове-
дінка. Ця проблема отримала специфічне най-
менування – «лукізм» (lookism).

Інформація, що поширюється в інтернеті, 
через ЗМІ, завдяки рекламі або простому 
спілкуванню, щодо зовнішності тих чи інших 
людей, героїв фільмів, публічних осіб і навіть 
мультиплікаційних героїв та їх поведінка роз-
глядаються як джерело формування стерео-
типів зовнішності як у дорослих, так і дітей. 

Уявлення, сформовані інформацією, слу-
жать фоновим знанням для диференціації 
людей на красивих і непривабливих, тих, що 
вселяють довіру, і відразливих. Сама по собі 
диференціація не є проблемою, проте часто 
на основі засвоєних уявлень і стереотипів 
відбувається вибір певної моделі поведінки 
щодо людини з тими чи іншими рисами зов-
нішності, оцінка людини за її зовнішнім вигля-
дом. Це призводить до дискримінації людини 
за зовнішністю.

Однак у реальному житті, якщо одна осо-
бистість отримує переваги завдяки своїй 
зовнішності, інша виявляється несправед-
ливо обмеженою. Тому проблемою сучас-
ного суспільства є трансляція стереотипів про 
зовнішність як джерело гіпотетично можливої 
дискримінації, яку може спричинити їх засто-
сування в реальному житті [5, с. 128–141].

 Проблема лукізму раніше розглядалася 
тільки в контексті етнічної дискримінації. 

Однак західна соціологія, знайома з цією про-
блематикою з 1960-х рр., наділяє поняття 
«дискримінація за зовнішністю» більш широ-
ким змістом, застосовуючи його не тільки до 
поведінки щодо людей іншої національності, 
а й щодо людей із певними рисами або осо-
бливостями зовнішності, такими як колір 
волосся, комплекція тіла, носіння окулярів 
або протезів тощо. 

Лукізм став основою для пояснення став-
лення до красивих і негарних людей. Джере-
лом лукізму прийнято вважати різні стере-
отипи про зовнішність, що пов’язують риси 
зовнішнього вигляду і якість характеру або 
спосіб життя, який веде людина [10, с. 67–81].

Лукізм (від англ. look – зовнішність) – 
дискримінація за зовнішністю, в основі якої 
лежить оцінювання зовнішності іншої людини. 
Критерії оцінювання мають соціальне похо-
дження. Важливо брати до уваги, що уяв-
лення про якості, нібито властиві власникові 
тієї чи іншої зовнішності, множинні: одні й ті 
самі риси зовнішності, такі як наявність оку-
лярів або вусів, елементів одягу та ін. викли-
кають в оцінці людей різні асоціації та актуалі-
зують різні стереотипи. 

Лукізм має різновиди.
Одним із різновидів лукізму вжається 

фетшеймінг (від англ. fat – повний, shame – 
ганьба) – цькування людей із зайвою вагою. 
Повноту і зайву вагу більшість людей пов’язу-
ють із лінощами, а приниження і образи пов-
них людей виправдовують турботою про чуже 
здоров’я. При цьому ніхто не замислюється 
про те, що зміни у вазі можуть бути пов’язані 
із захворюваннями, порушеннями метабо-
лізму, прийомом препаратів. Також завжди 
є варіант – людині в її вазі може бути просто 
комфортно.

Нині образ ідеального тіла часто є недосяж-
ним: 85% жінок через біологічні обмеження 
не можуть відповідати еталонам тілобудови, 
пропонованим ЗМІ (сучасна «модель» тендіт-
ніша від середньостатистичної жінки на 23%) 
[6, с. 74–83]. Тому нині зазначається постійне 
збільшення кількості проведення естетичних 
пластичних операцій. Стрімкий розвиток есте-
тичної хірургії зумовлений зміною стандартів 
краси, а також великим значенням зовнішності 
в ієрархії цінностей жінок [13, с. 148–165]. 

Також люди часто пов’язують неповноцін-
ність своїх міжособистих відносин із невідпо-
відністю зовнішніх параметрів свого тіла вимо-
гам, що висуваються соціумом. Тому часто 
вважають покращення зовнішності фактором, 
що сприяє гармонізації відносин. 

Ще одним різновидом лукізму є ейблізм 
(англ. ableism) – дискримінація людей з осо-
бливостями розвитку, інвалідністю, психічними 
розладами і хронічними захворюваннями. 
Виявляється вона в страху або ігноруванні 
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таких людей та їх потреб. А це, своєю чергою, 
дуже ускладнює інтеграцію людей з обмеже-
ними можливостями в суспільство.

Ейджизм (англ. ageism) – дискримінація за 
віком – також належить до лукізму. Найчас-
тіше з цим видом дискримінації стикаються 
люди старшого віку. Наприклад, найпошире-
ніші установки в суспільстві щодо старості: 
люди старші 45 років не здібні до навчання, 
неефективні та швидко втомлюються. Нега-
тивне ставлення до старості – це зворотний 
бік культу молодості з її стандартами здоров’я 
та краси. Але є й інша сторона: вважається, що 
люди молодші 25 років недосвідчені, занадто 
волелюбні та інфантильні.

Первинна оцінка за зовнішністю людини 
є типовою і для українського суспільства. Як 
приклад можна привести те, що дедалі напо-
легливіше українські ЗМІ популяризують 
думку, що цінність жінки полягає в її красі, 
що красиве тіло забезпечує її привабливість 
[7, с. 14–19]. І що атрибутом такої краси 
є худорлявість. Отже, аби бути задоволеними 
своєю зовнішністю, три чверті жінок «сіда-
ють на дієту» (як правило, безрезультатно), 
а приблизно половина використовує сум-
нівні засоби для схуднення, підриваючи своє 
здоров’я, що провокує новий стрес. Жінки як 
соціальна група набагато частіше невдово-
лені власним тілом, і ця невдоволеність значно 
зросла за останні 25 років [17, с. 55–68].

Висновки з проведеного дослідження. 
Зовнішність людини завжди була чинником 
привертання уваги до особистості, її діяльності, 
соціального статусу. За зовнішністю людину не 
тільки оцінюють, але й дискримінують. 

Стереотип водночас є і оцінкою, і психо-
логічною установкою. Це зумовлює упере-
дженість – стереотипи визначають поведінку 
та ставлення людини, групи осіб до певної 
організації, об’єкта, процесу, явища.

Лукізм став основою для пояснення став-
лення до «красивих» і «негарних» людей.

Явище лукізму досить швидко поширю-
ється, грунтуючись лише на зовнішніх даних, 
провокуючи робити вибір не на користь 
людини. Здається, що дискримінація на основі 
зовнішності може бути наслідком процесів 
конструювання соціальної ідентичності, що 
виявляється в бажанні вписатися в соціальне 
оточення, продемонструвати себе іншим 
людям у потрібному світлі, показати прина-
лежність до групи. 

Дуже жорстокі, часто більше ніж дорослі, 
сучасні діти, які упереджено ставляться до 
людей, зокрема до однолітків. На жаль, ста-
тистика говорить, що в 90% причиною булінгу 
в школі є якраз таки зовнішність, із них тільки 
3% належать до «привабливих» дітей. Крім 
того, невдоволення своєю зовнішністю під 
впливом суспільства є однією з найпопуляр-

ніших причин підліткової депресії. А остання 
в 50% випадків призводить до суїцидальної 
поведінки [2]. 

Оцінювання зовнішності суміжне з багатьма 
людськими установками: сумнівом, заздрістю, 
недовірою, ворожістю, агресією тощо. Нерідко 
воно стає пусковим механізмом подібних 
почуттів. Своєю чергою, за їх наявності можна 
побічно судити про те, чи схильна конкретна 
людина до лукізму.

За даними фізіологів, 80% інформації про 
навколишній світ людина отримує за допомо-
гою зору [9, с. 71–77]. Тому нині у зв’язку зі 
збільшенням кількості інформації, адресова-
ної для зорового сприйняття, поширенням різ-
них візуальних репрезентацій, проблема дис-
кримінації за зовнішнім виглядом стає більш 
актуальною і потребує вивчення.

З огляду на вищезазначене, нами було 
окреслено подальші перспективні напрями 
вивчення проблеми лукізму:

 – виявлення основних причин та мотивів 
дискримінації за зовнішністю;

 – вивчення основних елементів зовнішно-
сті, що найчастіше стають індикатором дис-
кримінації;

 – дослідження різновидів лукізму;
 – вплив ЗМІ на формування стереотипів 

зовнішності у суспільстві; 
 – причинно-наслідкові зв’язки лукізму 

з булінгом у загальноосвітніх закладах Укра-
їни, закладах вищої освіти та дискримінацією 
в трудових колективах й організаціях;

 – наслідки лукізму для розвитку особисто-
сті та функціонування суспільства тощо.
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У статті досліджено вплив соціаль-
но-економічних факторів на розвиток 
і функціонування неформальної зайнятості. 
Викладаються теоретичні основи дослід-
ження – роботи вчених, які досліджували роз-
виток, теорії поширення і функціонування 
неформальної зайнятості. Закцентовано 
увагу на двох підходах – легалістському 
і структуралістському. Автор прагнув з’ясу-
вати взаємозалежність між такими соці-
ально-економічними категоріями, як рівень 
безробіття, кількість малих підприємств, 
середньомісячна заробітна плата, внутріш-
ній валовий національний продукт, та масш-
табами поширеності неформальної зайня-
тості в українському суспільстві. Основна 
увага звертається на масовість та важко-
доступність дослідження реальних показни-
ків поширеності неформальної зайнятості, 
тому що офіційно зареєстровані працівники 
можуть бути також залучені у неформаль-
ній сфері через отримання заробітної плати 
«у конверті».
Відзначається, що тимчасова, неповна 
та часткова зайнятість (зайнятість на 
основі погодинних контрактів, на основі 
договорів на виконання певного обсягу 
робіт, сезонна зайнятість тощо) набули 
широкого поширення в нашій країні в умо-
вах перехідної економіки як стратегія адап-
тації до мінливих умов соціально-еконо-
мічного життя. Ці форми нестандартної 
зайнятості з погляду раціонального вико-
ристання особливо вигідні роботодавцю, 
оскільки дозволяють наймати працівни-
ків на короткий термін, перенавантажу-
вати їх роботою, сплачуючи мінімальні 
податкові відрахування державі. Водночас 
неформальна, вторинна зайнятість доз-
воляє певною мірою забезпечити мобіль-
ність та збільшити шанси на зайнятість 
в цілому, зменшуючи ризик безробіття. Це, 
безумовно, відповідає інтересам працівни-
ків. Зазначається, що до об’єктивних недо-
ліків неформальної зайнятості працівників 
належать такі: низький рівень оплати 
праці, відсутність контролю за безпекою 
робочих місць, відсутність кар’єрних пер-
спектив. У статті обґрунтовується необ-
хідність вивчення неформальної зайнято-
сті, а також важливість її регулювання. 
Узагальнено, що неформальна і офіційна 
сфери економічної діяльності є певною 
цілісністю, а їх розвиток і функціонування 
відбувається комплементарно, адже функ-

ціонують вони в певних соціально-економіч-
них умовах.
ключові слова: неформальна зайнятість, 
легалістський підхід, структуралістський 
підхід, самозайнятість, домогосподарство.

The article is investigated the influence 
of socio-economic factors on the development 
and functioning of informal employment. The 
theoretical foundations of the research are 
the work of scientists who studied the distribution 
and functioning of informal employment. Atten-
tion is focused on two approaches - legalistic 
and structuralist. The author sought to establish 
interdependencies between some socio-eco-
nomic categories and the scale of the prevalence 
of informal employment in Ukrainian society.
Informal, secondary employment allows to some 
extent to provide mobility and a higher employ-
ment rate in this case reducing the risk of unem-
ployment and increasing the chances of employ-
ment. It is definitely corresponds to the interests 
of workers. It gives an opportunity of underwork, 
chance to get your first money and feel indepen-
dent. It should not be forgotten that the employee 
primarily considers a nonstandard employment 
with the lack of social protection. The objec-
tive disadvantages of informal employment for 
the workers include a low level of payment, lack 
of control over the safety of the workplaces and in 
most cases - lack of career prospects.
Temporary, changeable or occasional employ-
ment (employment based on fixed-term contracts 
on the basis of contracts for a certain amount 
of work, seasonal employment etc.) has become 
widespread in our country under the conditions 
of a transitional economy, as a strategy of adapta-
tion to changing conditions. These forms nonstan-
dard employment in terms of rational use of work-
ing time were beneficial only to the employer since 
it allowed to hire workers on short time and do not 
have a staff member who will not be loaded with 
work for a certain period of the year, and whom 
an employer needs to pay a fixed salary; or over-
load already existing staff of workers that would 
definitely lead to a deterioration in the quality 
of products or services.
Comparative analysis of the approaches under 
discussion is implemented. A significant expan-
sion of the original object of study is a result 
of the analysis. The necessity of studying informal 
employment, understanding of this phenomenon 
and the necessity of its regulation are justified. 
Key words: informal economy, shadow econ-
omy, informal employment, informal economic 
activities.
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Постановка проблеми. Неформальна 
зайнятість у пострадянському просторі має 
значні масштаби. Згідно з деякими розрахун-
ками її масштаби сягають понад 26% ВВП [1]. 
Неформальна зайнятість продовжує відігра-
вати важливу роль у забезпеченні засобами 
для існування значної кількості населення. 
Неформальна зайнятість, яку раніше розгля-
дали як «прихисток» для низькокваліфікова-
них працівників країн, що розвиваються, зараз 
розглядається як альтернативний варіант 
господарювання і містить низку специфічних 
характеристик і ознак [2].

Неформальна економіка і зайнятість 
є багатофункціональними. З одного боку, вони 
можуть відігравати роль своєрідного звалища 
відживаючих інститутів, забезпечуючи тимча-
сове виживання міських і сільських маргіналів, 
консервуючи рудиментарні форми виробни-
чих відносин (наприклад, сімейні неформальні 
мікрофірми, засновані на архаїчних відно-
синах особистої залежності). З іншого боку, 
неформальну зайнятість можна розглядати 
як дублікат до офіційних інститутів, оскільки 
неформально зайняті виробляють товари 
і послуги, що споживаються в офіційній еконо-
міці, а замовлення для неформального сектору 
часто надходять із боку офіційного бізнесу. 
Також зайнятість в неформальному секторі 
є випробувальним майданчиком для нових 
інститутів як сукупність дрібних і найдрібніших 
підприємницьких одиниць, які легко змінюють 
асортимент, технологію, зовнішні та внутрішні 
господарські зв’язки, демонструючи швидку 
гнучкість і виживання. Саме така тиха револю-
ція неформальних виробників створює конку-
рентне ринкове середовище в сучасних краї-
нах третього світу. Зрештою, підприємництво 
і зайнятість в неформальному секторі в Україні 
та інших країнах колишнього соціалістичного 
табору розвиваються саме на ґрунті традицій 
забороненого раніше тіньового бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У процесі вивчення цього явища сфор-
мувалось кілька підходів. Так, прихильники 
структуралістського підходу (підхід Міжнарод-
ної організації праці) В. Картая, Дж. Меззера, 
Г. Маркес і В. Токмана бачили передумову 
зростання неформальної зайнятості у поєд-
нанні надлишку пропозиції праці і низького 
попиту на неї. Цей підхід трактував нефор-
мальну зайнятість як породження бідності, 
злиднів і відсталості.

Відповідно до концепції Ернеста де Сото 
[3] неформальна зайнятість є закономірною 
формою ґенези масових і народних форм 
капіталістичного підприємництва на периферії 
сучасного світового господарства. Причиною 
поширення неформальної зайнятості, за сло-
вами де Сото, є не бідність та нерозвинутість, 
а бюрократична зарегульованість господар-

ських відносин. Зростання масштабів нефор-
мальності економіки в третьому світі є фор-
мою розвитку і становлення підприємництва, 
якому вдалося прорватись крізь бюрократич-
ність суспільства.

Легалістський і структуралістський під-
ходи спільні у визнанні ролі неформального 
сектору як засобу стримування соціальної 
напруги і стратегії виживання малозабезпе-
чених прошарків населення. Проте легалі-
стський підхід підкреслює визначальну роль 
бюрократичної держави, що діє в економічних 
інтересах власних груп. Легалісти пропонують 
концепцію сегментації економіки країн тре-
тього світу, визначаючи привілейовані і непри-
вілейовані прошарки підприємців. Законність 
стає перевагою тих, хто володіє політичною 
і економічною владою в державі. Розвиток 
же неформального сектору стає відповіддю 
населення на виклики держави, що зробили 
людей, за словами Е. де Сото, «жертвами сво-
єрідного правового й економічного апартеїду» 
[3, с. 505].

Розвиток неформального сектору є логіч-
ною відповіддю підприємництва на надмірне 
регулювання з боку держави [4, с. 505]. Відпо-
відно до неоліберальної позиції неформальна 
економіка складається з мікропідприємців, 
які хочуть працювати на неформальній основі, 
уникаючи витрат часу і ресурсів, пов’язаних 
з офіційною реєстрацією. Прихильники лега-
лістського підходу стверджують, що бюрокра-
тична зарегульованість, велика кількість нор-
мативно-правових актів створюють бар’єри 
для легалізації власного підприємництва і еко-
номічного зростання. У контексті дуалістич-
ного підходу неформальна і формальна еко-
номіка часто розглядаються як відокремлені 
і дискретні [5, с. 505].

Неформально зайняті можуть пришвид-
шувати конкурентний розвиток економіки 
держави лише за умови невтручання дер-
жави у функціонування ринку, зменшуючи 
бюрократичні лабіринти і витрати, пов’язані 
з легалізацією бізнес-операцій. Представ-
ники легалістського підходу стверджують, що 
деякі підприємства занадто дрібні, щоб витри-
мати витрати на формалізацію своєї діяльно-
сті. Надмірна бюрократична зарегульованість 
робить офіційну економіку недоступною для 
більшості малих підприємців [6]. Неформаль-
ний ринок праці характеризується більшою 
гнучкістю, що робить також ширшими можли-
вості для працевлаштування. Неформальна 
економіка характеризується легкістю вступу 
(Gerxhani, 2004), що робить її доступнішою, ніж 
офіційне функціонування. Більшість зайнятих 
в неформальній економіці має значно більшу 
автономність, гнучкість і свободу у виборі 
видів діяльності, ніж у формальній, легальній 
діяльності [6].
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У межах цієї наукової школи відзначається, 
що задіяність у неформальній зайнятості є не 
необхідністю, а результатом вибору людини. 
Неформально зайняті особи свідомо і раціо-
нально обирають неформальність, підрахову-
ючи свої витрати і прибутки. Отже, сфера і тип 
неформальної зайнятості повністю відповідають 
потребам і бажанням залучених до неї осіб [7].

С. Вільямс [8] відзначає, що не було вияв-
лено жодної кореляції між розмірами подат-
ків і масштабами неформальної зайнятості, 
жодного зв’язку між неформальністю та рів-
нем державного втручання в економіку. Було 
встановлено, що більш високий рівень дер-
жавного втручання (наприклад, через соціаль-
ний захист) корелює зі зменшенням масштабу 
неформальної зайнятості. Він відзначає також 
те, що дослідження колишніх соціалістичних 
країн у Центральній і Східній Європі показують, 
що дерегулювання економіки призводить до 
більшої, а не меншої, деформалізації.

Постановка завдання. Mета статті – проа-
налізувати статистичні показники в довгостро-
ковій перспективі та виявити їх взаємозв’язки 
з поширеністю неформальної зайнятості, які 
можуть підтвердити легалістську концепцію  
Е. де Сото.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Здається, що більше безробіття, то 
меншою є імовірність зайнятості в легальному 
секторі. Отже, мають збільшуватися можливо-
сті для неформальної зайнятості, і, навпаки, 
що менше безробіття, то більше можливостей 
роботи в легальній сфері, що має приводити 
до скорочення неформальної зайнятості.

Рівень безробіття зменшився з 11,6% 
у 2000 році до 9,6% (приблизно на дві пози-
ції). Це мало б означати скорочення нефор-
мальної зайнятості, але ситуація прямо про-

тилежна, адже відповідно до офіційних даних 
неформальна зайнятість зросла з 14,8% до 
22,7%. З 2008 до 2009 року безробіття зросло 
з 6,4% до 8,8%. Як же відреагувала нефор-
мальна зайнятість? З 2008 до 2009 року без-
робіття зросло з 6,4% до 8,8%. Під впливом 
кризи воно незначно збільшилось (всього на 
0,3%). Останніми роками рівень безробіття 
був у межах 9,1–9,6%. Це його найбільший 
показник. Проте неформальна зайнятість 
досягла свого піку і становить 26,6%. Зага-
лом прослідковується яскрава тенденція, 
яка полягає в тому, що рівень безробіття з  
2000-го року зменшувався, досягши рівня 
6,4% у 2006–2008 роках, водночас частина 
неформальної зайнятості невпинно зростала.

Проаналізувавши об’єктивні дані, можна 
говорити про наявність чіткої зворотної залеж-
ності між рівнем розвитку малого підприєм-
ництва і рівнем зайнятості в неформальній 
економіці. Підтверджується припущення, що 
малий бізнес – це фактор, що приводить до 
стримування поширення масштабів нефор-
мальної зайнятості.

Низку сфер економічного життя суспіль-
ства взяв на себе неформальний сектор, який 
паралельно розвивається на рівні з формаль-
ною економікою.

Традиційно вважається, що між розвитком 
неформальної зайнятості і кількістю малих під-
приємств є зворотна залежність. Аналіз в дов-
гостроковій перспективі не дозволяє зробити 
настільки категоричні висновки. Бурхливе 
зростання малого підприємництва, яке поча-
лося в посткризовий період, не тільки не спри-
чинило скорочення неформальної зайнято-
сті, але навіть не змогло зупинити її постійне 
зростання. На тлі зростання кількості малих 
підприємств спостерігається незначна зміна 
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Рис. 1. Рівень безробіття і участь населення в неформальному секторі
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рівня неформальної зайнятості, масштаби 
поширення якої варто розглядати як ознаку 
постійності її розмірів і стабільності функціо-
нування.

Проаналізувавши зв’язки неформальної 
зайнятості і безробіття, динаміку середньо-
місячної заробітної платні і регіонального 
валового продукту, можна дійти висновку, 
що неформальна зайнятість певною мірою 
є наслідком і невід’ємною складовою части-
ною економіки пострадянських країн.

На відміну від середньомісячної заробітної 
платні неформальна зайнятість змінювалась 

не так радикально, оскільки діапазон її коли-
вання був помітно меншим (з 14,8% до 25,1%). 
Зростання її після кризи залишалося на одному 
рівні, бо в українців стало менше можливостей 
і засобів працювати в неформальному секторі. 
Крім того, відбулася значна інфляція гривні, яка 
відобразилася на купівельній спроможності.

Картина буде більш повною, якщо про-
аналізувати динаміку валового регіональ-
ного продукту. Його зростання підтверджує 
зроблені раніше висновки, що пов’язані 
з аналізом безробіття. Економічний спад  
2008–2009 років та 2015 року уповільнив 
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Рис. 2. Кількість малих підприємств на 10 тис. населення і участь у неформальному секторі
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темпи зростання неформальної зайнятості. 
Якщо розглядати реальне зростання ВВР, 
то його темпи уповільнюються, що відобра-
жається і на динаміці неформальної зайнято-
сті. Спостерігаємо зворотну залежність між 
цими показниками: що вище розмір валового 
регіонального продукту на особу, то нижчі 
масштаби неформальної зайнятості. Наяв-
ність зворотної залежності між цими показ-
никами виглядає доволі логічно, адже якщо 
формальна економіка регіону розвинута 
досить добре і презентує достатню кількість 
оплачуваних робочих місць, то необхідність 
в неформальній трудовій діяльності з боку 
населення зникає.
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Рис. 5. Типологія практик зайнятості: загальна соціологічна організація праці [10]

Аналіз темпів приросту величини нефор-
мальної зайнятості і ВВП ще раз підтверджує 
висновок про те, що формальний сектор 
з випередженням визначає зміни в нефор-
мальному секторі. Неформальна зайнятість із 
запізненням реагує на зміни у формальному 
секторі. Виходить, що формальний і нефор-
мальний складники ринку праці утворюють 
цілісність. Крім того, кожний з них створює 
умови для іншого і за певних умов переходить 
в інший.

Особливістю країн з перехідною економікою 
є також те, що в умовах економічного зростання 
підвищується попит і на послуги неформаль-
ного сектору, низка видів яких не отримує пов-
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ної грошової оцінки [9]. Справа може бути також 
в тому, що в пострадянському просторі значна 
частина сфери послуг перебуває в неформаль-
ній економіці. Це призводить до того, що насе-
лення звертається до послуг неформальної 
сфери, витрачаючи там значні кошти.

Ця схема дозволяє дійти висновку, що 
неформальна самозайнятість при зростанні 
прибутків може заміщатися формальною, 
а неоплачувані неформальні послуги – опла-
чуваними неформальними. Це означає, що 
частина функцій, які типові для самозабезпе-
чення, замінять сімейну працю, індивідуальні 
неоплачувані акти обміну витісняться оплачу-
ваними послугами, неформальна неоплачу-
вана праця – формальною зайнятістю.

Висновки з проведеного дослідження. 
Пряма залежність між зростанням ВВП, серед-
ньомісячною заробітною платнею і зростанням 
неформальної зайнятості, з одного боку, і зво-
ротний зв’язок між безробіттям і зростанням 
неформальної зайнятості, з іншого боку, доз-
воляють дійти висновку, що в сучасній Україні 
неформальна зайнятість є комплементарним 
благом в цілому до економічного зростання. За 
відсутності офіційного економічного зростання 
відбувається зростання неформального сек-
тору. Низка видів формальної діяльності тісно 
переплетена з неформальними видами тру-
дової діяльності. Використання неоплачуваної 
праці домашніх працівників дозволяє домо-
господарствам більш інтенсивно брати участь 
у формальній сфері економіки, а неформальна 
оплата праці відіграє важливу роль навіть в гло-
бальних виробничих системах. Саме викори-
стання неформальних моделей в організації 
паці дозволяє великим компаніям досягати 
більш гнучкої системи виробництва, отримуючи 
певні конкретні переваги. Крім того, варто зро-
бити узагальнення, що неформальна і офіційна 
сфери економічної діяльності є певною ціліс-
ністю, а їхній розвиток і функціонування відбу-
вається комплементарно, адже функціонують 
вони в певних соціально-економічних умовах.
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Поява нових соціальних ролей, особливо 
у жінки, ще раз підкреслює зміну соціологічної 
стратифікації, яка відбувається останніми 
десятиліттями. Сучасна жінка активно 
опановує ті види діяльності, які раніше 
були або недоступні, або не заохочувалися. 
Наприклад, жінка-керівник, тобто ділова 
жінка. Поява останньої потребувала активі-
зації і переоцінки системи цінностей, вибору 
нових життєвих орієнтирів, а в теоретич-
ному відношенні – дослідження різних спосо-
бів адаптації в сучасних соціальних умовах, 
виявлення шляхів оптимізації життєвих орі-
єнтацій особистості, самореалізації тощо.
Сучасність породила феномен ділової жінки, 
професійна кар’єра якої вже на початковому 
етапі залежить від її іміджевих характерис-
тик, від способів репрезентації в профе-
сійному співтоваристві, від уміння підкрес-
лювати свої зовнішні і внутрішні переваги. 
Володіння діловим іміджем є істотною осо-
бистісною і професійною характеристикою 
сучасної жінки.
Імідж сприймається людьми як деяка цін-
ність, асоціюючись з успішністю тієї чи 
іншої індивідуальної або колективної діяль-
ності. Усвідомлення цінності гарного 
іміджу оформлюється в соціальне замов-
лення, відповіддю на нього стає стрімкий 
розвиток іміджмейкінгу – професійної діяль-
ності зі створення і перетворення іміджу. 
Виробництво іміджів є, принаймні в сучасну 
епоху, особливою соціальною практикою, 
яка, з одного боку, є цікавим і багатогран-
ним об’єктом дослідження для соціальної 
психології, а з іншого, – сама потребує 
теоретичної підтримки у формі відповід-
них наукових рішень і досягнень. 
За останні роки поняття іміджу впевнено 
увійшло в обіг періодичних видань, телеба-
чення, реклами, прижилося у побутовій мові.
Залучення ділової жінки до активного еконо-
мічного, соціально-політичного, духовно-іде-
ологічного життя як частин соціологічної 
системи спричинило появу підстав для роз-
робки теоретичних і методологічних аспек-
тів вивчення та соціального дослідження 
особистості сучасної жінки.
ключові слова: імідж, діловий імідж, імідж 
ділової жінки, жінка-підприємець, жінка-ке-
рівник.

The emergence of new social roles, especially 
at women, once again highlights the changing 
sociological stratification that has taken place 
during recent decades. The modern woman is 
actively mastering the activities that were either 
previously unavailable or not encouraged. For 
example, a female manager, or a business 
woman. The emergence of the latter required 
the revitalization and reassessment of the value 
paradigms, the choice of new life landmarks, 
and in theory - the study of different ways of adap-
tation in modern social conditions, the identifica-
tion of ways to optimize personal life orientations, 
self-realization and so on.
Modern times have given rise to the phenom-
enon of business woman, whose professional 
career, from an initial stage, depends on her 
image characteristics, on the ways of repre-
sentation in the professional community, on 
the ability to emphasize her external and internal 
advantages. Management of a business image 
is an essential personal and professional charac-
teristic of a modern woman.
Image is perceived by people as some value, 
associated with the success of a particular 
activity, individual or collective. Awareness 
of the value of a good image is becoming a social 
order, the rapid development of image-making – 
a professional activity in creating and transform-
ing the image, becomes the answer to it. Image 
production, at least in the modern era, is a par-
ticular social practice, which, on the one hand, 
is an interesting and multifaceted object of study 
for social psychology, and on the other hand, it 
requires theoretical support in the form of appro-
priate scientific decisions and achievements.
In recent years, the notion of image has become 
a part of circulation of periodicals, television, 
advertising and entered the domestic language. 
As a rule, image is perceived by people as some 
value, associated with the success of a particular 
activity, individual or collective.
Involvement of a business woman in an active 
economic, socio-political, spiritual and ideolog-
ical life as part of the sociological system, led 
to the emergence of grounds for the develop-
ment of theoretical and methodological aspects 
of the research and social study of the identity 
of modern women.
Key words: image, business image, image of busi-
ness woman, woman entrepreneur, woman head.

Постановка проблеми. Сучасність поро-
дила феномен ділової жінки, професійна 
кар’єра якої вже на початковому етапі зале-
жить від її іміджевих характеристик, від спо-
собів репрезентації в професійному співтова-
ристві, від уміння підкреслювати свої зовнішні 
і внутрішні переваги.

Залучення ділової жінки до активного еко-
номічного, соціально-політичного, духовно- 
ідеологічного життя як частин соціологічної 

системи спричинило появу підстав для роз-
робки теоретичних і методологічних аспектів 
вивчення та соціального дослідження особи-
стості сучасної жінки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Фундаментальна цілісна соціаль-
но-психологічна концепція іміджу, що охо-
плює все різноманіття конкретних проявів 
цього соціально-психологічного феномену, 
створює науково-методологічне обґрунту-
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вання для розробки гуманітарних техноло-
гій, спрямованих на оптимізацію іміджу діло-
вої жінки. Ще немає комплексного підходу 
у вітчизняній практиці, однак існує багато 
наукових розробок зарубіжних вчених, які 
розкривають окремі аспекти іміджу як соці-
ально-психологічного феномену, спрямо-
ваного на підвищення продуктивності вирі-
шення жінками тих чи інших завдань, що 
виникають у соціальній практиці. Серед вче-
них, що займалися дослідженням цієї про-
блеми, слід відзначити П. Берда, С. Блека, 
Ф. Буарі, П. Вейла, Т. Свана, М. Спіллейна, 
Р. Хоффа  П. Чісхольма, Б. Швальбе. Фун-
даментальні праці, присвячені формуванню 
корпоративного іміджу (іміджу організації), 
написані А. Дейяном, Б. Карлофом, Ф. Котле-
ром, М .Месконом, Х. Маккейном, Ф. Роджер-
сом, Ф. Хедоуріном, Лі Якокком.

Серед робіт вітчизняних авторів, які займа-
ються дослідженням проблем жіночого лідер-
ства, можна виділити публікації І.І. Булічевої, 
Н.В. Гончарової, О.Н. Данілової, Л.А. Королевої, 
Є.Н. Йоржістої, А.С. Землякової, Т.С. Злотніко-
вої, Л.В. Кореля, Г.Г. Силіласті, Л.І. Щербіча.

Жінка-керівник є предметом аналізу в дослі-
дженнях Т.А. Грішиної, Н.П. Еремєєвої, Н.К. Заха-
рової, Е.І. Комарова, В.І. Шаповалова, І.Б. Шува-
нова. Роботи С.Ю. Борсукової, М.К. Киянової, 
Л.В. Корель, С.В. Клюзіної, О.Н. Крічевської, 
С. Рощина, Я. Рощиної та Я. Яновського роз-
кривають соціокультурні особливості процесу 
становлення жіночого бізнесу на пострадян-
ському просторі, а у роботах Н.Д. Стрекалової 
та А.Є. Чирікова розглядається проблема діло-
вої жінки у сфері підприємництва. 

Постановка завдання. Необхідність соці-
ально-психологічних досліджень іміджу на 
сучасному етапі розвитку соціологічної науки 
зумовлена сутнісними протиріччями між бурх-
ливим розвитком соціальної практики ство-
рення та використання жінкою іміджів у різ-
них сферах соціального життя і необхідністю 
теоретичного осмислення такої практики, 
а також між розвитком іміджетвірної діяльно-
сті та необхідністю уточнення теоретико-прак-
тичного зв’язку цього процесу з розвитком 
особистісних структур, комунікативних та пер-
цептивних здібностей, компетентності та про-
фесіоналізму жінки.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства практично не залишилося професій, 
закритих для жінки. Проте постійно жінки, які 
займаються професійною діяльністю, стика-
ються з різними труднощами. Раніше деякі 
сфери праці були їм недоступні згідно з зако-
ном, але зараз теж для успішної самореалі-
зації у будь-якій галузі професійних інтересів 
необхідне суворе дотримання низки правил 
і соціальних норм, прийнятих у суспільстві.

Одним з таких правил є створення власного 
ділового іміджу та відповідність йому. Різні 
дослідження в цій галузі показують, що без 
позитивного ділового іміджу стає неможливим 
серйозне кар’єрне просування і придбання 
належного авторитету в ділових колах. 

Імідж ділової жінки – це складне поєд-
нання неповторного, органічного, цілісного 
і гнучкого образу, постійна підтримка уваги до 
нього. Імідж повинен формуватися за двома 
основними напрямами:

1) відповідність вимогам каналу масо-
вої комунікації (ТБ, преса): аудіо- і візуальна 
інформація, тобто манера одягатися, гово-
рити, а також зачіска, погляд, поза, жести, 
міміка (69% інформації про людину, яка не 
дублюється словами);

2) характеристики, які ділове оточення 
вважає важливим: спосіб мислення, інтелект, 
інтереси, цінності, хобі, тезаурус понять і ідей, 
а також професіоналізм, довіра, авторитет 
(тобто ті особистісні характеристики, що оці-
нюються оточенням позитивно).

Інваріанти іміджу успішної ділової жінки 
можна розділити на такі блоки:

– мотиваційний комплекс: мотивація 
досягнення успіху з метою здобуття прибутку, 
спрямованість на результат, спрямованість на 
справу;

– особистісні якості: висока самооцінка, 
сила волі, ініціативність, інтуїтивність, готов-
ність до ризику, самостійність, цілеспрямова-
ність, високий інтелект, критичність та нестан-
дартність мислення, відповідальність, психічне 
здоров’я, лідерські якості;

– професійно-діяльні якості (знання, 
уміння, навички, звички, досвід): підприєм-
ницький хист, професіоналізм, уміння прогно-
зувати ситуацію, високий рівень саморегуля-
ції, здатність до самовдосконалення, творчий 
підхід до роботи, уміння контролювати ситу-
ацію, знання психології, передбачливість, 
уміння підбирати і розставляти кадри, здат-
ність впливати на людей, здібність до ділової 
дискусії, уміння вирішувати конфлікти;

– комунікативні якості: товариськість, 
оптимістичність, енергійність, психічна плас-
тичність, емпатія, рефлексія, імпонування, 
красномовність.

Вдалий діловий імідж впливає не лише на 
сприйняття особи діловим оточенням, але і на 
сприйняття особою самої себе. Е. Семпсон 
визначає особистісний імідж як поєднання 
низки зовнішніх і внутрішніх чинників, що скла-
дають самоімідж, який відображає стан само-
поваги, як сприйманий імідж, тобто уявлення 
оточення про особистість, і необхідний імідж, 
який передбачає відповідність певним імідже-
вим характеристикам. Особистісний імідж 
впливає на особу з тією ж силою, з якою він 
впливає і людей з оточення такої особи.
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Виділяють низку принципів побудови діло-
вого іміджу. До основних принципів належать 
такі: реалістична, неупереджена самооцінка; 
врахування очікувань ділового оточення; ясна, 
чітко сформульована мета; зміна власного 
іміджу у напрямі ще більшого професіона-
лізму; створення ділового іміджу в багатьох 
напрямах; відповідність основним параме-
трам вибраного іміджу.

Діловий імідж – це публічне «Я» людини, 
яке достатньо часто може відрізнятися від її 
внутрішнього «Я». Це портрет, який надається 
діловому оточенню. Його основне завдання – 
працювати на ділову людину, а не проти неї. 
Тому під час його створення зі всього набору 
особових характеристик необхідно обирати 
лише ті, які матимуть позитивну оцінку у діло-
вому світі, тобто так звані сильні сторони осо-
бистості [5, с. 124].

Максимальному використанню сильних 
сторін особистості ділової жінки допомагає 
стильна зовнішність. Існує низка вимог, що 
висуваються до зовнішності ділової жінки.

Володіння діловим іміджем є істотною осо-
бистісною і професійною характеристикою 
сучасної жінки. Для успішного кар’єрного 
просування у сфері професійних інтересів 
необхідно орієнтуватися на таку послідовність 
вибудовування власного іміджу: чітка поста-
новка конкретних цілей і завдань; облік пев-
них умов, характерних для конкретної ситуації 
створення іміджу; творчий підхід до створення 
образу та його актуальність; орієнтація на інди-
відуально-психологічні характеристики адре-
сата; висвітлення створеного іміджу; форму-
вання уявлень про передбачуваний результат; 
встановлення зворотного зв’язку з адресатом; 
аналіз отриманого результату; виявлення при-
чин розбіжностей передбачуваного і отрима-
ного результату, якщо такі розбіжності є.

Поєднання усіх вищезазначених процесів 
забезпечує успішне здійснення професійної 
діяльності ділової жінки і створює їй гідну репу-
тацію в ділових колах. Отже, жінка-підприє-
мець, яка володіє інваріантами іміджу, а також 
навичками самопрезентації, формує прива-
бливий імідж бізнес-леді у будь-якій сфері 
діяльності. Такий імідж сприяє створенню 
довірливих стосунків бізнес-леді з партне-
рами і клієнтами і приводить до позитивних 
досягнень в бізнесі.

Ще однією важливою умовою, можливо, 
найважливішою, є те, що проблема найбільш 
повної реалізації своїх здібностей в досяг-
ненні життєвих цілей може бути вирішена 
лише спільними зусиллями з чоловіками. Жін-
ка-лідер часто демонстративно ігнорує і навіть 
протистоїть можливій співпраці з чоловіками, 
підсвідомо оберігаючи свою територію від 
суперника протилежної статі, оскільки раніше 
ця територія належала йому. Це свідомо без-

перспективний хід, яким жінка-лідер позбав-
ляє себе досвіду попереднього покоління, що 
є помилкою. Вроджені якості – це необхідна 
умова для справжнього лідера, але їх мало, 
щоб досягти успіху [1, с. 49].

Керувати – це особлива, дуже специфічна 
робота. Керівник майже не займається реаль-
ною роботою, він перевіряє, організовує, 
координує.

На думку деяких психологів, жіночий стиль 
управління – це не традиційний, жорсткий 
і авторитарний стиль, а стиль, націлений на 
розвиток команди, співробітництва. Цей стиль 
навіть називають менеджментом ХХІ століття, 
новою корпоративною культурою.

Життєва мудрість і досвід різнопланового 
спілкування дають можливість жінці вирішу-
вати поставлені завдання на найвищому рівні. 
Це, безумовно, не є межею. Жінка не про-
сто кокетлива та чутлива, не лише безпосе-
редньо зовнішньо приваблива. У неї є розум 
і здатність будувати стосунки на взаємодовірі, 
демократичний дух, стиль соціального лідера, 
спрямованість на створення сильної команди 
[3, с. 52]. За умов взаємодовіри та спільної 
плідної праці їй легше дихається і працюється.

Але варто звернути увагу на п’ять проблем 
ділової жінки:

1) не стати трудоголіком – головна про-
блема для будь-якої жінки, що працює. Трудо-
голізм робить недоступним особисте життя, 
призводить до стресів, перенапруження, від-
чуття дискомфорту через надмірну залежність 
від роботи;

2) навчитися грати на чужому полі. Ця 
проблема пов’язана із суспільними забобо-
нами. Досі у повсякденній свідомості вважа-
ється, що бізнес – це не жіноча справа. Тому 
стартові умови для чоловіків і жінок у бізнесі 
нерівні;

3) у господарстві все має бути в порядку! 
Є така дуже поширена установка: у «правиль-
ної» господині в будинку має бути ідеальна 
чистота, ідеально сервірований стіл, ідеально 
виховані діти. Часто жінки так само ставляться 
до роботи. Для жінки-керівника прагнення 
зробити щоразу краще за всіх небезпечне 
через постійні стреси. Крім того, це явно шко-
дить роботі, адже якщо прагнути все робити 
на вищому рівні і не довіряти відповідальну 
роботу своїм підлеглим, то бізнес буде про-
гравати;

4) не піддатися комплексу супержінки. 
Така жінка прагне бути кращою в усьому 
(ідеальна мати, дочка, дружина, господиня, 
начальниця). Але бажання досягти високих 
результатів в усьому і відразу – не дуже здо-
рова потреба. Потрібно уміти вчасно сказати 
собі: «Стоп!»;

5) влаштувати особисте життя. 
У бізнес-леді внутрішні проблеми такі самі, як 
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і в інших жінок: непорозуміння з дітьми, неза-
доволеність собою тощо. Але вони частіше від 
своїх подруг страждають від самотності. Часто 
це пов’язано з непевністю у собі, адже діловим 
жінкам здається, що чоловіки не помічають їх 
і сприймають лише як бізнес-партнерів. Інша 
причина самотності – страх втратити свободу. 
Зрештою, сміливій, рішучій, ефектній жінці, 
яка знає собі ціну, дуже важко знайти чоловіка, 
який би їй відповідав [3, с. 189].

Сфера підприємництва, зокрема і малого 
бізнесу, поповнюється жінками майже цілко-
вито завдяки торговельній сфері. Жінкам не 
вистачає стартового капіталу, зв’язків у верх-
ніх ешелонах влади – всього того, що є в чоло-
віків, які розпочинають свій бізнес.

Шляхи вирішення таких проблем передба-
чають розробку спеціальної системи заходів 
підтримки жіночої підприємницької активності 
на державному і регіональному рівнях. Річ 
у тому, що жіноча підприємницька активність 
розширює діапазон жіночих соціальних ролей, 
транслює в жіночий соціум нову ідеологію, цін-
нісні орієнтири, розширює кордони соціаль-
ного простору для вибору стратегії поведінки 
і свободи маневру жіночого соціуму в умо-
вах переходу України до нового суспільного 
устрою, протидіє фемінізації бідності. Для 
менш активних і соціально слабких груп жіно-
чого соціуму жінки-підприємці стають рефе-
рентною групою.

Соціальний успіх, стійкість феномену «жіно-
чий бізнес» неабияк залежить від того, з якою 
установкою жінки приходять у сферу під-
приємництва (це є справою їх життя або має 
випадковий чи вимушений характер).

Виділяються дві основні групи жінок-під-
приємців. Перша – особи з високою кваліфі-
кацією, знанням мов, орієнтовані на роботу 
у міжнародному бізнесі, але не на перших, а на 
других ролях у фірмі (консультантками, еко-
номістками). Порівняно з чоловіками це дуже 
незначна група жінок. Причинами такого явища 
є загальний дефіцит спеціалістів високого 
класу і традиційна монополія чоловіків у діло-
вому світі. Друга категорія – жінки середньої 
кваліфікації, що ризикнули створити власне 
підприємство, як правило, у сфері побутових 
послуг. Вже через рік-два, як доводять соціо-
логічні дослідження, багато таких жінок відхо-
дить від справ, не витримуючи жорстких умов, 
непрозорості, кримінальності, корупції, що 
панують в економічній сфері.

Велика частина бізнес-леді відчуває нерів-
ність своїх можливостей для досягнення успіху 
у сфері підприємництва за схожих умов порів-
няно з чоловіками. Лише третина вважає, що 
у чоловіків і жінок однакові шанси для досяг-
нення своїх цілей. Ця нерівність зумовлена 
такими стереотипами, що існують у суспіль-
стві: по-перше, традиційним поглядом на жінку 

як на людину другого сорту, як на прислугу 
(«Чоловіки дивляться на жінку як на нерівного 
їм партнера, доводиться постійно доводити, 
що я краща за них»); по-друге, подвійним 
навантаженням жінки, адже їй треба турбува-
тися про будинок і роботу («жінка до всього ще 
і мати, і дружина <...>)».

У критеріях оцінки чоловіків і жінок вияв-
ляється фундаментальна асиметрія. Чоло-
вік завжди трактується як начало культурне 
і активне, а жінка – як пасивне [6, с. 215]. Чоло-
віки оцінюються за їх соціальним статусом, 
видом занять, досягненнями, а жінки – в сис-
темі сімейно-родинних стосунків як сестри, 
дружини і матері.

Унаслідок такого однобокого сприйняття 
суспільством жінки, що вриваються в ділову 
сферу, значно більше залежать від соціаль-
ного середовища, ніж чоловіки.

Було б справедливо, аби держава надавала 
деякі пільги бізнесу жінок, як це відбувається 
у розвинених країнах. Держава повинна спри-
яти участі жінок у підприємницькій діяльності 
з декількох причин: по-перше, без цієї під-
тримки жінки не можуть нарівні з чоловіками 
займатися бізнесом; по-друге, в українському 
суспільстві підприємництво асоціюється 
винятково з чоловічою половиною людства. 
Цієї ж позиції дотримуються і ЗМІ, що орієн-
туються на бізнес і підприємництво. Форму-
ється розуміння, що жінок у бізнесі майже не 
існує, хоча насправді їх у приватному секторі 
близько 50%.

Із найзагальніших проблем, які змушують 
жінок серйозно замислитись про заснування 
власної справи, можна виділити такі: відсут-
ність для жінок місця для автономії або ініціа-
тиви у командній системі державної економіки; 
підвищена порівняно з чоловіками відпові-
дальність за сім’ю і дітей, що негативно позна-
чається на професійній кар’єрі; якщо у вищому 
керівництві домінують чоловіки з патріархаль-
ною ментальністю, то головним критерієм оці-
нювання придатності жінки до керівної посади 
є її лояльність до влади; проблема реально 
наявної дискримінації за статевою ознакою 
(жінкам, які працюють у колективах з чолові-
ками і мають таку саму або подібну кваліфіка-
цію, як правило, пропонують другорядні ролі).

Психологи та соціологи стверджують, що 
жінки поділяються на три категорії: ділові 
жінки з «чоловічим мисленням», напівді-
лові і «кімнатні кішечки». Останні для бізнесу 
непридатні. Нещодавно з’явилася четверта 
категорія жінок, яка поєднує в собі три попе-
редні. Займаючись бізнесом чи політикою, 
така жінка не відмовляється від особистого 
життя, сім’ї, дітей.

Досить низький відсоток жінок, які прагнуть 
робити кар’єру, можна пояснити двома причи-
нами. Перша – в самих жінках, в їх невпевне-
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ності у своїх силах. Стереотипи щодо головної 
місії жінки міцно укорінені у сіспільстві. Друга 
причина – неготовність суспільства, зокрема 
чоловіків, сприйняти позитивно жінку-лідера. 
Іншими словами, серед чоловіків існує стерео-
тип щодо принизливості бути підлеглим жінки, 
хоча більшість із них визнає можливість остан-
ніх обіймати високі посади на підставі профе-
сійних здібностей.

Як свідчать дослідження, більшість жінок 
(61%) взагалі вважає себе нездатними до 
успішної підприємницької діяльності, що 
є наслідком диференційної ґендерної соціа-
лізації, в процесі якої дівчатка не знайшли для 
себе відповідних рольових моделей для іден-
тифікації. Поданий образ мало відрізняється 
від радянського взірця працюючої матері, тоді 
як знаний на заході образ ділової жінки-ін-
дивідуалістки поки що не функціонує в укра-
їнському суспільстві як повноцінна модель. 
А.С. Землякова зазначає: «В українському 
суспільстві досі не сформований позитивний 
образ ділової жінки, відсутня модель успішної 
жінки, яка б не перекривалась парадигмою 
вдалого заміжжя» [2, с. 146].

Отже, постає завдання зміни цих шкідливих 
соціальних стереотипів, котрі, як і всі стерео-
типи, просто заважають жити.

Українська дослідниця Т. Журженко роз-
глядає ділову жінку як самостійний тип іден-
тичності, визначаючи її особливі українські 
риси. Головна з таких рис полягає в тому, що 
внаслідок стереотипного сприймання ґен-
дерних ролей жінку-підприємця розгляда-
ють радше як годувальницю і заробітчанку, 
що через економічні обставини тимчасово 
змушена займатись бізнесом, а за сприятли-
вих умов могла б повернутись до традицій-
ного розподілу ґендерних ролей. Крім того, 
передбачається, що така ділова жінка не 
присвячує себе цілковито кар’єрі, а завжди 
зберігає рівновагу між своїми професійними 
функціями і материнськими обов’язками. 
Ще однією прикметою образу ділової жінки 
є трансляція образу Берегині у суспільну 
сферу, тобто приписування їй особливих 
функцій зберігача моральних норм у сере-
довищі підприємців.

Проте опанування ролі ділової жінки 
та досягнення успіху у професійній кар’єрі – 
нелегке завдання для жінки, оскільки, попри 
економічну конкуренцію та бюрократичні 
перешкоди, їй доводиться долати ґендерні 
стереотипи та проривати бар’єри чолові-
чої кланової замкненості у галузях великого 
бізнесу і політики. Через фактично обмеже-
ний доступ до джерел фінансування (тобто 
отримання достатнього стартового капіталу) 
і труднощі здобуття фахової освіти (особ-
ливо перекваліфікації) жінки витіснені у галузь 
дрібного підприємництва й тіньової економіч-

ної діяльності. Жіноче підприємництво зосе-
реджується у маргінальних видах економіч-
ної активності, зокрема човниковому бізнесі 
та ринковій торгівлі, що вирізняються важ-
кими умовами праці, незначними доходами 
та низьким престижем. Болісна та деструк-
тивна співприсутність в одному полі свідомо-
сті успішної жінки консервативних ґендерних 
стереотипів та сучасних ідей ґендерної рівно-
сті спричинила рольовий конфлікт – комплекс 
суб’єктивних негативних переживань жінки 
з приводу труднощів узгодження виконання 
ролей у професійній та сімейній сферах.

Рольовий конфлікт жінки, що працює, можна 
розглядати як один з дуже яскравих прикладів 
міжрольового конфлікту особи. Це внутрішній 
конфлікт особистості, який виникає внаслі-
док великої кількості ролей, у виконання яких 
залучена жінка, а також суперечливих вимог, 
що пред’явлені цими ролями, і нестачі фізич-
них ресурсів для повноцінного виконання цих 
ролей [7, с. 49].

Отже, не дивно, що за останні роки поняття 
іміджу міцно увійшло в обіг періодичних 
видань, телебачення, реклами та прижилося 
у побутовій мові. Як правило, імідж сприйма-
ється людьми як деяка цінність, асоціюючись 
з успішністю тієї чи іншої індивідуальної або 
колективної діяльності. Усвідомлення цінно-
сті гарного іміджу оформлюється в соціальне 
замовлення, відповіддю на нього стає стрім-
кий розвиток іміджмейкінгу – професійної 
діяльності зі створення і перетворення іміджу. 
Виробництво іміджів є, принаймні в сучасну 
епоху, особливою соціальною практикою, 
яка, з одного боку, є цікавим і багатогранним 
об’єктом дослідження для соціальної психо-
логії, а з іншого, – сама потребує теоретич-
ної підтримки у формі відповідних наукових 
рішень і досягнень.

З боку представників соціально-психоло-
гічної науки посилюється інтерес до такого 
явища, як імідж, про що свідчить різке збіль-
шення кількості наукових публікацій за темами, 
які пов’язані з іміджем або зачіпають ті чи інші 
його сторони і аспекти. Однак цілісна соціаль-
но-психологічна концепція іміджу як феномену 
інтерсуб’єктної взаємодії науковцями досі не 
створена.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, ми можемо стверджувати, що на 
сучасному ринку праці України існує помітний 
ґендерний дисбаланс, котрий виявляється 
у нерівному представництві жінок на керівних 
посадах.

Демократичні зміни, що здійснюються 
в нашій країні, призвели до відмови від 
командно-адміністративних методів управ-
ління. На зміну їм прийшли методи, засно-
вані на переконанні та інших засобах соці-
ально-психологічного впливу. Серед цих 
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засобів важливе місце займає імідж керів-
ника, фахівця, державного службовця. 
З огляду на підвищення ролі господарюю-
чих суб’єктів, збільшення масштабу прийня-
тих рішень суб’єктами управління, розши-
рення простору міжкультурних комунікацій 
відбувається збільшення значущості інтер-
суб’єктної взаємодії, її ролі і соціальної цін-
ності в різних сферах соціальної дійсності – 
управлінні, педагогіці, рекламі, маркетингу, 
психології. Як один з потужних засобів соці-
ального впливу імідж водночас виконує 
і функцію самовираження, самовиявлення 
відображуваного в ньому суб’єкта, а також 
тісно пов’язані з цим функції самопізнання, 
саморозвитку, самовдосконалення. Здій-
снюючи продуктивну діяльність зі створення 
свого іміджу, людина не тільки демонструє 
свої найпривабливіші індивідуальні, особи-
стісні і професійно-діяльні якості, а й вчиться 
бачити себе очима інших, усвідомлювати 
свої слабкості і недоліки, співвідносити свої 
об’єктивні характеристики з еталонним обра-
зом індивіда, особистості, професіонала.
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У даній статті розглядаються питання орга-
нізації музичних фестивалів в Азербайджані. 
Підкреслюється художня і соціокультурна зна-
чимість музичних фестивалів, їх важлива роль 
в художній культурі. Музичні фестивалі засно-
вані на культурних зв’язках Азербайджану 
із зарубіжними країнами, спілкуванні артис-
тів, естетичних і комунікативних аспектах 
музики. Визначено особливості керівництва 
фестивальним процесом, що є важливим 
чинником управління і успіху музичних фести-
валів. У статті розглянуті функції організації 
та управління фестивалями і особливості їх 
реалізації. Правильна організація фестива-
лів сприяла значному розширенню діапазону 
і форм проведення фестивалів. Відзначено, 
що лише протягом 2006–2012 років Міністер-
ство культури і туризму організувало понад 
1000 міжнародних і республіканських заходів 
у галузі культури і мистецтва, а в країні було 
проведено безліч міжнародних фестивалів 
і конкурсів. Серед них – 6 міжнародних фес-
тивалів Ростроповича (2007–2012), I і II Між-
народний фестиваль і конкурс мугама (2009, 
2011), бакинські міжнародні джазові фестивалі 
(2009–2012), міжнародні музичні фестивалі, 
присвячені У. Гаджібейлі (2009–2012), Між-
народний вокальний конкурс ім. Бюльбюль 
(2007, 2010, 2012), Габалінський міжнародний 
музичний фестиваль (2009–2012), Бакинська 
міжнародна театральна конференція (2010, 
2012), Чеховський міжнародний театральний 
фестиваль «Шовковий шлях» (2010). Крім 
того, проведені такі заходи, як IV Міжнарод-
ний фестиваль сучасної музики імені Гара-
єва (2011), Перший Бакинський міжнародний 
фестиваль театрів ляльок (2011), Перша 
Міжнародна лялькова бієнале (2011) і Міжна-
родна Бакинська книжкова ярмарка. У статті 
підкреслюється роль в цій справі проєктів, 
ініційованих і організованих Фондом Гейдара 
Алієва. Робиться висновок про те, що все 
це є важливим внеском у просування нашого 
національного мистецтва у світі і світового 
мистецтва в Азербайджані, а також в про-
ведення спільних заходів з окремими країнами 
в цій галузі.
ключові слова: Азербайджанська Респу-
бліка, музичні фестивалі, артіндустрія, 

музичний менеджмент, фестивальний 
менеджмент, функції управління.

This article discusses the organization of music 
festivals in Azerbaijan. The artistic and sociocul-
tural significance of music festivals, their important 
role in artistic culture is emphasized. Music festi-
vals are based on the cultural relations of Azer-
baijan with foreign countries, communication 
of artists, aesthetic and communicative aspects 
of music. The features of managing the festival 
process are identified, which is an important fac-
tor in the management and success of music fes-
tivals. The article considers the functions of orga-
nizing and managing festivals, and the features 
of their implementation. The proper organiza-
tion of festivals has contributed to a significant 
expansion of the range and forms of festivals. 
It is noted that in 2006-2012 alone, the Min-
istry of Culture and Tourism organized more 
than 1000 international and republican events 
in the field of culture and art, and many inter-
national festivals and competitions were held 
in the country. Among them are 6 international 
Rostropovich festivals (2007–2012), I and II 
international mugam festivals and competitions 
(2009, 2011), Baku international jazz festivals 
(2009-2012), international music festivals dedi-
cated to U. Hajibeyli (2009–2012), International 
vocal competition named after Bulbul (2007, 
2010, 2012), Gabala International Music Festival 
(2009–2012), Baku International Theater Confer-
ence (2010, 2012), Chekhov Silk Road Theater 
Festival (2010), in addition, events such as IV 
The Garayev International Festival of Contem-
porary Music (2011), the First Baku International 
Puppet Theater Festival (2011), the First Inter-
national Puppet Biennale (2011) and the Baku 
International Book Fair. The article emphasizes 
the role of projects initiated and organized in 
this matter. Heydar Aliyev Foundation. It is con-
cluded that all this is an important contribution to 
the promotion of our national art around the world 
and world art in Azerbaijan, as well as to joint 
events with individual countries in this field.
Key words: Republic of Azerbaijan, music fes-
tivals, art industry, music management, festival 
management, management functions.

Постановка проблемы. Музыкальные 
фестивали как неотъемлемая часть совре-
менной художественной культуры играют 
важную роль в музыкальной жизни каждой 
страны. Современное развитие азербайд-
жанского музыкального искусства и культуры 
невозможно представить без таких фести-
валей. Фестиваль стал реальностью совре-
менной азербайджанской музыки. Именно 
поэтому организация подобных фестивалей 

стала важной частью музыкального менед-
жмента.

Высокое настроение каждого музыкаль-
ного фестиваля обусловлено его признанием 
в обществе праздником искусства. Еще одной 
важной социальной и культурной миссией 
музыкальных фестивалей является обще-
ние с артистами и творческими поколениями 
музыкантов. Музыкальные фестивали также 
играют важную роль в оценке деятельности 
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представителей музыкального бомонда, всей 
музыкальной индустрии, в особенности моло-
дых представителей музыкального искусства 
[1, с. 24]. Как известно, на фестивалях бывают 
представлены различные жанры музыкаль-
ного творчества, новые творческие образцы 
и разные стили, которые обеспечивают худо-
жественные потребности не только профес-
сионалов искусства, но и зрителей. Рецен-
зии на эти работы и коллективы являются 
критериями оценки, которая играет важную 
роль в дальнейшем продвижении талантов по 
карьерной лестнице вверх.

Отметим международные фестивали, про-
водимые в Азербайджане:

1) Международный музыкальный фести-
валь «Мир мугама»;

2) Габалинский международный музыкаль-
ный фестиваль;

3) Международный музыкальный фести-
валь имени Шостаковича;

4) Национальный музыкальный фестиваль 
имени Узеира Гаджибейли;

5) Бакинские джазовые фестивали;
6) Восточный фестиваль «Шелковый путь» 

[5; 6; 7; 8].
Эти фестивали признаны традицией совре-

менной азербайджанской культурной жизни 
и обеспечивают живой и активный диалог 
с нашей страной о международных музыкаль-
ных процессах. Участие музыкальных коллек-
тивов из разных стран, профессиональных 
музыкантов, дирижеров в этом мероприятии 
наглядно демонстрирует, что эти фестивали 
способствуют развитию международных куль-
турных связей.

Поскольку музыкальные фестивали сегодня 
считаются важным средством культурного 
общения и сотрудничества между странами 
и профессиональными музыкантами, следует 
также учитывать факторы, способствующие 
этим успехам. То есть вопросы организации 
и управления фестивалями имеют большое 
значение, поскольку положительно влияют 
на развитие музыки и музыкальной культуры. 
Организационные и управленческие условия, 
невидимые для фестивального процесса, фак-
тически обеспечивают успешное достижение 
целей и планов фестиваля [2, с. 113–121].  
Таким образом, высокая значимость управ-
ления фестивалями как части современного 
менеджмента искусства подтверждается 
в практике управления фестивалем.

Однако сложность в организации таких 
мероприятий требует научной оценки управ-
ленческих решений и организационной куль-
туры. Такая работа является неотъемлемой 
частью духовной жизни общества, одним из 
важных направлений формирования эстети-
ческой и в целом духовной культуры людей. 
Важность данного исследования состоит 

в необходимости анализа коммуникативных 
возможностей при обмене культурной инфор-
мацией между различными регионами и стра-
нами мира, а фестивали предоставляют для 
этого достаточно возможностей.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросы управления социаль-
ными процессами любой степени сложности 
достаточно широко исследованы. Развитие 
общества неразрывно связано с необходи-
мостью обработки получаемой повседневно 
информации и реагирования на нее. О необхо-
димости учета коммуникативных связей в раз-
витии общественных отношений писали еще 
в древности. Управление как система отно-
шений, связанная с организацией различных 
сфер социальной деятельности людей, их вза-
имоотношений, изучается многими направле-
ниями общественных наук. Готовятся кадры 
специалистов как общего назначения, так 
и для конкретных сфер профессиональной 
деятельности.

Принципы и методы современного управ-
ления были заложены такими выдающимися 
специалистами по теории и практике управ-
ления: У. Бреддиком [10], П.Ф. Друкером [11], 
У. Оучи [12], Ф.У. Тейлором [13], А. Файо-
лем [14], М. Месконом [15], Ли Якоккой [16], 
а также другими исследователями. Под-
робно рассмотрены основы промышленного 
менеджмента, а также определены основ-
ные принципы и характеристики управления, 
социальные ресурсы, социальный капитал. 
Основательный анализ проблем музыкального 
менеджмента, в том числе в России, провела 
О.А. Гармаш [9]. В Азербайджане проблемы 
музыкального менеджмента решаются на 
практической основе силами представителей 
как официальных музыкальных учреждений, 
так и частных организаций. Несмотря на опре-
деленную стихийность в организации музы-
кальных мероприятий (фестивалей), следует 
отметить системность в работе государствен-
ных учреждений, что связано с реализацией 
основных направлений социальной политики 
в сфере развития музыкальной культуры.

Постановка задания. Цель данной 
работы – определить основные направления 
развития фестивального процесса в Азер-
байджане и выявить особенности управления 
им в современный период. Задачи исследо-
вания: выявление особенностей организации 
музыкальных фестивалей в Азербайджане; 
определение влияния особенностей органи-
зации на музыкальные вкусы и предпочтения 
населения и на организационную культуру 
общественного управления. Что касается 
методики, то предполагается вовлечь в науч-
ный оборот статистические данные, данные 
по качественной характеристике их содер-
жания и характера, рассмотреть основные 
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технологии организации и проведения за 
последние годы.

Изложение основного материала 
исследования. Основы фестивального 
менеджмента связаны с теорией управления, 
целями, задачами и функциями управления. 
Вместе с тем фестивальный менеджмент, 
который возник как ветвь социального управ-
ления, со временем приобрел богатый опыт 
управления этим разделом искусства и куль-
туры, его специфика отражена в накопленной 
практике. Если фестиваль является реаль-
ным фактором развития музыкальной жизни, 
то управление фестивалем также исходит из 
особенностей этой реальности. В частности 
арт-индустрия, которая продиктована рыноч-
ной экономикой, предоставляет реальные 
возможности и условия для отраслевых и про-
фессиональных потребностей фестивального 
менеджмента [3].

Фестивали доставляют участникам, то есть 
как зрителям, так и исполнителям, большое 
художественное удовлетворение, но их и про-
ведение должно быть запланировано и орга-
низовано заранее. Управление фестивальным 
процессом – достаточно сложная деятель-
ность. Она включает организацию всех этапов 
и структуры фестиваля (финансы, комитеты, 
жюри, участники, реклама и пропаганда, кон-
церты, плакаты, программы и буклеты, гости-
ничные и туристические услуги).

Поскольку фестиваль имеет сложную 
систему этапной организации и проведения 
необходимой работы, то появилась есте-
ственная необходимость в профессиональном 
управлении фестивалями и в фестивальном 
менеджменте. Фестивальный менеджмент – 
это сфера профессиональной деятельности 
и обслуживания, которая организует и управ-
ляет фестивалями. Оргкомитет фестиваля, 
художественный руководитель, координа-
торы, исполнители, финансовая поддержка, 
информационная поддержка, жюри, про-
грамма и участники, место проведения и так 
далее – все указанные сферы деятельности 
относятся практически к каждому музыкаль-
ному фестивалю.

Реализация этих вопросов является обя-
зательным условием управления. Управление 
фестивалем включает организацию и прове-
дение различных этапов фестиваля, созда-
ние единого механизма управления между их 
организаторами и дистрибьюторами, а также 
согласованную работу по выполнению различ-
ных задач и обязанностей. Вважно управлять 
фестивалем и распределять работу по орга-
низаторам, определять задачи и план работы. 
В целом управление фестивалем – это труд-
ная, сложная, ответственная миссия, но это 
также и деятельность, требующая специаль-
ных знаний по искусству и музыке, теоретиче-

ских знаний и практических навыков, гибкости 
и умения правильного общения.

Целесообразно проведение специальных 
курсов, лекций и семинаров, образователь-
ных проектов для подготовки профессио-
нальных специалистов по управлению фести-
валем. Следует учитывать, что финансовые 
и юридические аспекты этой деятельности 
также должны быть полностью соблюдены. 
Не случайно в современную эпоху существует 
большой спрос на деятельность по управле-
нию практической стороной сферы искусства, 
и эти требования постоянно растут [3]. В то 
же время коммерческие и некоммерческие 
интересы основаны на объективных социаль-
ных, моральных и материальных факторах 
в искусстве, а также на постоянной социали-
зации, активизации музыкальной индустрии, 
превращении музыкантов и музыкальных 
коллективов в тех, кто активно формирует 
художественные, духовные и материальные 
интересы людей. Потребность в новой специ-
ализации в этой области привела к становле-
нию фестивального менеджмента.

Министерство культуры и туризма играет 
главную организаторскую и руководящую 
роль в проведении музыкальных фестивалей 
в Азербайджане. В их управлении доминируют 
некоммерческие интересы. Кроме того, круп-
нейшие и наиболее важные культурные и худо-
жественные проекты в Азербайджане реа-
лизуются Фондом Гейдара Алиева [4]. Фонд 
реализует такие гуманитарные цели: уско-
рить интеграцию Азербайджана в мировое 
сообщество, расширить культурное сотруд-
ничество и контакты между народами мира, 
продвигать культурные и художественные 
достижения Азербайджана в мир. Эта гумани-
стическая миссия заключается в содействии 
диалогу и сотрудничеству между различными 
культурами.

Многие международные музыкальные 
фестивали в Азербайджане были реализо-
ваны в качестве культурного проекта Фонда 
Гейдара Алиева. Эти фестивали играют боль-
шую организующую, направляющую роль 
в развитии музыки и культуры, концертной 
жизни и исполнительского искусства в Азер-
байджане. Эти фестивали, которые являются 
идеями и проектами Фонда Гейдара Али-
ева, продвигают инновации и достижения 
азербайджанского музыкального искусства, 
творчества и перформанса в мировом сооб-
ществе, культурном сообществе мира. Стоит 
отметить, что эти фестивали получили под-
держку профессиональных артистов и ока-
зывают моральную поддержку и социальный 
стимул их творчеству. Так, 27–30 сентября 
2019 года в Азербайджане впервые прошел 
фестиваль поэзии, искусства и нравствен-
ности «Насими». Фестиваль, посвященный 
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творчеству одного из величайших и гениаль-
нейших поэтов и мыслителей Имададдина 
Насими (1369–1417), целью которого явля-
ется пропаганда поэзии и искусства, органи-
зован Фондом Гейдара Алиева при поддержке 
Министерства культуры [4].

Выводы из проведенного исследо-
вания. Самое главное в фестивалях – это 
их организация и проведение. Управление 
(арт-менеджмент, фестивальное управле-
ние) реализуется Министерством культуры 
и туризма на высоком уровне в течение мно-
гих лет. Успех этих фестивалей, в том числе 
в сфере управления, можно оценить по 
успешности этих мероприятий, по тому, как 
они получают поддержку и энтузиазм в нашем 
обществе и международном музыкальном 
сообществе, а также по растущему интересу 
к азербайджанской музыке. Несомненно, 
организация и проведение фестивалей Мини-
стерством культуры и туризма также обсуж-
дается с авторами идей и проектов в рамках 
совместного планирования и контроля. Раз-
личные творческие, сервисные, финансовые 
структуры, отделы и специалисты Министер-
ства участвуют в проведении этих фести-
валей, организуя участие, распределение 
обязанностей, процесс самого фестиваля, 
координацию и надзорные функции.
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У статті висвітлено результати тео-
ретичного аналізу публікацій українських 
науковців за останні десять років, у яких 
досліджуються проблеми функціонування 
інтернет-простору, здійснення інтер-
нет-комунікації. Викладено результати 
емпіричного соціологічного дослідження 
Миколаївського центру соціологічних 
досліджень Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили, прове-
деного у листопаді – грудні 2018 року у рам-
ках наукового проєкту кафедри соціології 
«Ефективне функціонування та розвиток 
соціокультурного середовища в умовах 
децентралізації як запорука національної 
безпеки України» з метою вивчення рівня 
використання інтернету мешканцями 
міст Причорноморського регіону Укра-
їни (Миколаєва, Одеси, Херсону). Методи 
дослідження: опитування, вторинний 
аналіз первинної соціологічної інформа-
ції. Особистим формалізованим інтерв’ю 
охоплено 801 респондентa. З’ясовано, що 
інтернетом вдома та на роботі більше 
користуються респонденти з м. Одеса 
та м. Миколаїв. Інтернетом на мобільних 
пристроях (ноутбук, планшет, смарт-
фон) активно користуються майже одна-
ковою мірою респонденти всіх трьох міст 
(Миколаєва, Одеси, Херсону), але більше 
чоловіки, ніж жінки. Респонденти-чоло-
віки також більш активні у користуванні 
інтернетом вдома. Респонденти-жінки 
активніше користуються інтернетом 
на роботі та в інших місцях (навчальні 
заклади, інтернет-кафе тощо). Зверта-
ються до інтернету щодня або майже 
щодня (вдома, на роботі, в навчальних 
закладах, інтернет-кафе тощо) більше 
респонденти активного працездат-
ного віку (вікові категорії 18–29, 30–39, 
40–49 років), ніж віком 50–59 років, 60 років 
і старше. Для доступу до мережі активно 
(щодня або майже щодня) використову-
ють мобільні пристрої (ноутбук, план-
шет, смартфон) більше респонденти 
віком 18–29 років, 30–39 років, ніж інших 

вікових категорій (40–49, 50–59, 60 років 
і старше).
ключові слова: інтернет, інтернет-про-
стір, інтернет-комунікація, інформаційна 
безпека, мобільні пристрої, Південь України.

The article presents the results of a theoretical 
analysis of the publications of Ukrainian schol-
ars over the past ten years, in which problems 
of functioning of the Іnternet space, implementa-
tion of Іnternet communication are investigated. 
The results of the empirical sociological research 
of the Mykolaiv Center for Sociological Research 
of Petro Mohyla’s Black Sea National University 
conducted in November-December 2018 as 
part of the scientific project of the Department 
of Sociology “Effective functioning and devel-
opment of the socio-cultural environment in 
the conditions of decentralization as a guarantee 
of national security of Ukraine” are presented in 
the order to study the level of use of the Inter-
net by the inhabitants of cities of the Black Sea 
region of Ukraine (Mykolaiv, Odessa, Kher-
son). Research Methods: Survey, secondary 
analysis of primary sociological information. 
The questionnaire covered 801 respondents 
in a face-to-face interview. There are results. 
Respondents from Odessa and Mykolayiv use 
the Internet at home and at work. Respondents 
of all three cities (Mykolaiv, Odessa, Kherson) 
use the Internet on mobile devices (laptop, 
tablet, smartphone) almost equally; more men 
than women. Male respondents are also more 
active in using the Internet at home. Female 
respondents are more active in using the Inter-
net at work and elsewhere (educational institu-
tions, online cafes, etc.). More people of active 
working age (ages 18–29, 30–39, 40–49) are 
accessing the Internet daily or almost daily (at 
home, at work, at schools, online cafes, etc.) 
than at the age 50-59 years, 60 years and older. 
Respondents aged 18–29 years, 30–39 years 
more actively use mobile devices (laptop, tab-
let, smartphone) to access the Internet (daily 
or almost daily) than other age groups (40–49, 
50–59, 60 and older).
Key words: Internet, Internet space, Internet 
communication, information security, mobile 
devices, South of Ukraine.

Постановка проблеми. Актуальність нау-
кової проблеми дослідження різноманітних 
аспектів функціонування інтернет-простору, 
здійснення інтернет-комунікації в сучасних 
українських реаліях є дуже великою. Вітчиз-
няні науковці, які працють в галузі соціоло-
гії інтернету, розглядають сьогодні останній 
як «один із значимих факторів, що визначає 
розвиток соціальних структур, соціальних від-
носин та стосується відносин у багатьох сфе-
рах соціального життя <...>» (А.О. Петренко- 
Лисак) [14], як «новітнє середовище соціальної 

взаємодії між окремими індивідами та соціаль-
ними групами <...>» (Я.В. Хміль) [18]. Інтернет 
став невід’ємною частиною життя мільйонів 
українців. Так, згідно з даними Держстату ста-
ном на 01 квітня 2019 р. абонентами інтернету 
були 23,6 млн українців [11].

У «Доктрині інформаційної безпеки України» 
(затверджена Указом Президента України від 
25.02.2017 р. № 47/2017) серед загроз інфор-
маційній безпеці країни названі деструктивні 
інформаційні впливи на суспільну свідомість 
через ЗМІ, зокрема і мережу «Інтернет» [5]. 
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Але мова не йде про обмеження користування 
інтернет-ресурсами. Навпаки, пріоритетами 
державної політики в інформаційній сфері 
визначено забезпечення конституційного 
права громадян на інформацію, надання рівних 
можливостей доступу кожному громадянину 
до інформаційних ресурсів мережі «Інтернет» 
[5]. З цієї позиції актуальним є дослідження 
рівня залученості до користування інтернетом 
як в цілому населення України, так і окремих її 
регіонів. Південь України має такі особливості: 
географічне розташування, багатонаціональ-
ний склад населення, мовна ситуація (пере-
важне користування російською мовою в осо-
бистійсній та професійній сфері) [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У ході теоретичного етапу дослідження здійс-
нено аналіз публікацій вітчизняних науковців 
за останні десять років щодо проблеми функ-
ціонування інтернет-простору, здійснення 
інтернет-комунікації, яку розуміємо як комуні-
кацію (обмін інформацією між різними суб’єк-
тами комунікації за допомогою будь-якого 
документу та голосу) через мережу «Інтернет» 
за допомогою телекомунікаційних засобів.

Особливості політичної комунікації в інтер-
нет-просторі досліджувала О.Б. Буданова 
[1], гендерні аспекти інтернет-комуніка-
ції – О.І. Горошко [2], комунікативний процес 
і мовну ситуацію в інтернеті – І.В. Девтеров [3], 
блог та e-mail як жанри інтернет-комунікації – 
О.Ю. Коваленко [10], інтернет як засіб соціаль-
ної комунікації та соціального впливу – М. Сидо-
ров та Д. Табаков [15], особливості комунікації 
в інтернеті – В. Слободян [16]. Інтернет-кому-
нікаціям, кіберкультурі та віртуальній реаль-
ності присвячений навчально-методичний 
посібник С.А. Літінського [12]. Є.В. Уханова 
розглядає мережеву комунікацію як фактор, 
який конструює соціальну віртуальну реаль-
ність [17].

Слід звернути увагу на публікації, в яких 
інтернет-комунікація розглядається через 
призму проблеми маніпулятивного потенці-
алу інтернету. Так, В.А. Качинська розглядає 
у теоретичному аспекті засоби інтернет-ко-
мунікації як інструмент маніпуляції свідомістю 
людини [9], а О.С. Петренко у своїй публікації 
демонструє результати використання певних 
програмних засобів для дослідження впливу 
інтернет-комунікації на суспільну свідомість 
в умовах українського інформаційного про-
стору [13].

О.О. Золотар, науковий співробітник Нау-
ково-дослідного інституту інформатики 
і права Національної академії правових наук 
України, акцентує увагу на тому, що інформа-
ційна безпека людини базується не лише на 
її захищеності від інформаційних загроз, але 
й передбачає можливість людини як біоло-
гічного організму і соціальної істоти функціо-

нувати, розвиватись і досягати бажаних для 
себе результатів в інформаційному суспільстві 
[7]. Серед суб’єктів інформаційної безпеки він 
виокремлює групи ризику за декількома кла-
сифікуючими ознаками, включаючи вік україн-
ців (діти, підлітки, молодь, люди похилого віку) 
та територію проживання («населення окре-
мих регіонів країни <...>, що володіє специфіч-
ними соціокультурними особливостями») [7].

Про необхідність врахування регіональ-
них особливостей під час вирішення завдань 
інформаційної безпеки йде мова у статті докт. 
політичних наук, проф. М.А. Дмитренко [4].

Також слід звернути увагу на статистичну 
збірку Державної служби статистики України 
«Доступ домогосподарств України до інтер-
нету», підготовлену за даними вибіркового 
опитування домогосподарств, проведеного 
у січні 2018 року, де відображена статистика 
за регіонами, зокрема і за Причорномор-
ським економічним регіоном (Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області) [6].

Постановка завдання. Кафедра соціо-
логії Чорноморського національного універ-
ситету імені Петра Могили, працюючи над 
виконанням наукового проєкту «Ефективне 
функціонування та розвиток соціокультурного 
середовища в умовах децентралізації як запо-
рука національної безпеки України», одним 
із завдань емпіричного етапу соціологіч-
ного дослідження визначила виявлення рівня 
користування інтернетом мешканцями міст 
Півдня України (Миколаєва, Одеси, Херсону). 
Для його реалізації було заплановано таке:  
1) проаналізувати рівень користування інтер-
нетом в домашніх умовах, на роботі та в інших 
місцях (навчальні заклади, інтернет-кафе 
тощо); 2) проаналізувати рівень використання 
сучасних мобільних пристроїв (ноутбук, план-
шет, смартфон) для отримання доступу до 
інтернету.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Проведено опитування мешканців міст 
Півдня України (Миколаєва, Одеси, Херсону), 
здійснено вторинний аналіз даних досліджень 
соціологічних центрів України щодо викори-
стання інтернету мешканцями різних регіонів 
країни.

Омнібусне опитування населення причор-
номорських міст Півдня України проводилось 
у формі особистого формалізованого інтерв’ю 
за багатоступеневою вибіркою, а саме: райо-
нованою (відбір районів кожного міста), імо-
вірнісною (відбір вулиць, проспектів, номе-
рів будинків, квартир у кожному районі 
кожного міста), квотною (відбір одиниць спо-
стереження за статтю і віком респондентів 
у кожному місті). Усього опитано 801 особу, 
у тому числі 218 (27,26%) осіб з м. Миколаєва, 
425 (52,96%) осіб з м. Одеса, 158 (19,78%) 
осіб з м. Херсону. У опитувальному листі були 
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представлені питання щодо рівня користу-
вання інтернетом.

Одномірний аналіз первинної соціологічної 
інформації показав, що незалежно від умов 
користування інтернетом (вдома, на роботі, 
в інших місцях) респонденти проводять 
в мережі значну частину свого часу, достатньо 
активно для цього використовують мобільні 
пристрої (ноутбук, планшет, смартфон).

Що стосується користування інтернетом 
вдома та на роботі варіант відповіді «щодня 
або майже щодня» набрав відповідно 69% 
і 51,7%. Цей варіант відповіді набрав більше 
п’ятдесяти відсотків (67,4%) і на питання 
щодо користування інтернетом за допомогою 
мобільних пристроїв та менше п’ятдесяти від-
сотків стосовно отримання доступу до мережі 
«Інтернет» в інших місцях (навчальні заклади, 
інтернет-кафе тощо) (табл. 1).

За результатами двомірного аналізу отри-
маної інформації в розрізі міст, мешканці яких 
опитувалися, з’ясовано такі факти:

 – інтернетом вдома більш активно корис-
туються респонденти з Одеси та Миколаєва 
(варіант відповіді «щодня або майже щодня» 
обрали відповідно 74,7% та 72,8% респонден-
тів);

 – інтернетом вдома ніколи не користуються 
здебільшого респонденти з Херсону (цей варі-
ант відповіді набрав у них 10,8%, у респонден-
тів з Одеси – 9,7%, з Миколаєва – 8,5%);

 – інтернетом на роботі більш активно 
користуються респонденти з Одеси та Мико-
лаєва (варіант відповіді «щодня або майже 
щодня» набрав відповідно 59,9% та 48,4%);

 – інтернетом на роботі ніколи не користу-
ються здебільшого респонденти з Херсону 
(цей варіант відповіді набрав у них 31,8%, 
у респондентів з Миколаєва – 20,2%,  
з Одеси – 17,9%);

 – інші місця доступу до інтернету (інтер-
нет-кафе) найменш популярні у респонден-

тів з Херсону (варіант відповіді «ніколи не 
користуюся» отримав у них 44,6%, у миколаїв-
ців – 25,8%, у мешканців Одеси – 24,1%). Слід 
зауважити, що за результатами соціологічного 
дослідження, проведеного компанією “GfK” 
у 2017 р., було з’ясовано, що інтернет-кафе 
найрідше відвідують мешканці Херсонської 
області, у тому числі м. Херсон (0,5%);

 – інтернетом на мобільних пристроях 
активно користуються майже в однаково рес-
понденти всіх трьох міст (варіант відповіді 
«щодня або майже щодня» набрав у респон-
дентів з Одеси 68,1%, з Миколаєва – 67,1%, 
з Херсону – 66,2%).

Первинна соціологічна інформація була 
проаналізована за статтю респондентів. Знач-
ної відмінності у відповідях чоловіків і жінок не 
було виявлено, але на деякі особливості слід 
звернути увагу (табл. 2).

Респонденти-чоловіки більш активні 
у користуванні інтернетом вдома: варіанти 
відповіді «щодня або майже щодня», «2–3 рази 
на тиждень» в кількісному значенні складають 
у них відповідно 69,9% і 9,1%, у жінок – 68,4% 
і 4,9%; варіант ж відповіді «не часто» у чоло-
віків набрав 5,7%, у жінок – 9,4%. Також за 
сукупністю кількісних значень відповідей щодо 
частоти користування інтернетом на мобіль-
них пристроях чоловіки проявляють більшу 
активність («щодня або майже щодня»: чоло-
віки – 66,8%, жінки – 67,9%; «2–3 рази на тиж-
день»: чоловіки – 6,5%, жінки – 4,5%; «один раз 
на тиждень»: чоловіки – 0,9%, жінки – 0,4%) 
(табл. 2).

Респонденти-жінки більш інтенсивно, ніж 
респонденти-чоловіки, користуються інтер-
нетом на роботі, про що свідчить частота 
обрання ними варіанту відповіді «щодня або 
майже щодня» – 53,2% (у чоловіків – 49,7%). 
Також вони дещо активніше користуються 
інтернетом в інших місцях (навчальні заклади, 
інтернет-кафе тощо), адже варіант відповіді 

Таблиця 1
Періодичність користування інтернетом (одномірний аналіз, %)
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домашнім інтернетом або взагалі 
інтернетом вдома 69 6,7 1,0 0,9 7,7 9,6 5,0

інтернетом на роботі 51,7 6,4 2,1 0,9 6,0 21,2 11,7
інтернетом в інших місцях  
(навчальний заклад,  
інтернет-кафе тощо)

38,3 4,7 2,1 1,6 10.2 28,6 14,4

інтернетом на Ваших мобільних 
пристроях (ноутбук, планшет, 
смартфон)

67,4 5,4 0,6 0,4 5,5 12,6 8,1
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«щодня або майже щодня» набрав у них 39,0% 
проти 37,5% у чоловіків (табл. 2).

Результати двомірного аналізу отриманої 
соціологічної інформації за віковою належні-
стю респондентів – мешканців міст Південного 
регіону України (Миколаєва, Одеси, Херсону) 
щодо рівня користування Інтернетом вияви-
лися очікуваними, а саме:

 – домашнім інтернетом користуються най-
більш активно респонденти віком 18–29 років, 
30–39 років, 40–49 років (варіант відповіді 
«щодня або майже щодня» набрав у них від-
повідно 91,9%, 88,3% і 76,4%), найменш 
активно – віком 50–59 років, 60 років і старше 
(варіант відповіді «щодня або майже щодня» 
набрав у них відповідно 59,9% і 33,7%). Варі-
ант відповіді «не маю доступу до інтернету» 
(домашнього) у респондентів віком 50–59 років 
набрав 3,6%, 60 років і старше – 15,0%;

 – інтернетом на роботі користуються 
найбільш активно також респонденти віком 
18–29 років, 30–39 років, 40–49 років (варіант 
відповіді «щодня або майже щодня» набрав 
у них відповідно 79,8%, 70,8% і 59,9%), най-
менш активно – віком 50–59 років, 60 років 
і старше (варіант відповіді «щодня або майже 
щодня» набрав у них відповідно 42,3% і 15,0%). 
Варіант відповіді «не маю доступу до Інтернету 
на роботі» у респондентів віком 50–59 років 
набрав 15,3%, 60 років і старше – 23,5%;

 – інтернетом в інших місцях (навчальних 
закладах, інтернет-кафе тощо) користуються 
найбільш активно респонденти тих самих віко-
вих категорій (18–29, 30–39, 40–49 років), але 
кількісні показники вибору варіанту відповіді 
«щодня або майже щодня» у них нижчі, ніж 
стосовно користування інтернетом вдома й на 
роботі (71,8%, 58,5% і 36,3%).

 – інтернетом на мобільних пристроях 
користуються надзвичайно активно респон-
денти віком 18–29 років, 30–39 років (варіант 

відповіді «щодня або майже щодня» – 93,3% 
і 91,2%). У респондентів 60 років і старше 
23,5% набрав варіант «не маю доступу до 
Інтернету на мобільних пристроях».

Висновки з проведеного дослідження. 
За результатами емпіричного соціологічного 
дослідження ми дійшли певних висновків.

1. Мешканці міст Причорноморського 
регіону України (Миколаєва, Одеси, Херсону) 
достатньо активно користуються інтернетом, 
звертаючись до нього переважно щодня або 
майже щодня вдома, на роботі, в навчаль-
них закладах, інтернет-кафе тощо. Здебіль-
шого мережею користуються респонденти 
активного працездатного віку (вікові категорії 
18–29, 30–39, 40–49 років).

2. Інтернетом вдома та на роботі більш 
активно користуються респонденти з Одеси 
та Миколаєва.

3. У користуванні інтернетом вдома більш 
активні (звертаються до нього щодня або 
майже щодня) респонденти чоловічої статі.

4. Респонденти-жінки активніше корис-
туються інтернетом (звертаються до нього 
щодня або майже щодня) на роботі та в інших 
місцях (навчальні заклади, інтернет-кафе 
тощо).

5. Інтернетом на мобільних пристроях 
(ноутбук, планшет, смартфон) активно (щодня 
або майже щодня) користуються майже одна-
ково респонденти всіх трьох міст (Микола-
єва, Одеси, Херсону), але більшою мірою ним 
користуються чоловіки, ніж жінки.

6. Для доступу до інтернету активно 
(щодня або майже щодня) використову-
ють мобільні пристрої (ноутбук, планшет, 
смартфон) значно більше респонденти віком 
18–29 років, 30-39 років, ніж інших вікових 
категорій (40–49, 50–59, 60 років і старше).

7. Варіанти відповіді «ніколи», «не маю 
доступу до інтернету» частіше інших вікових 

Таблиця 2
Періодичність користування інтернетом (двомірний аналіз за статтю респондентів, %)
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інтернетом  
на роботі 49,7 53,2 6,8 6,0 1,7 2,4 1,7 0,2 5,1 6,7 22,4 20,3 12,5 11,1

інтернетом  
в інших місцях  
(навчальні заклади, 
інтернет-кафе)

37,5 39,0 6,2 3,6 2,6 1,8 2,0 1,3 9,9 10,5 28,7 28,5 13,1 15,4

інтернетом на 
Ваших мобільних 
пристроях (ноутбук, 
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66,8 67,9 6,5 4,5 0,9 0,4 0,6 0,2 4,3 6,5 13,4 12,0 7,7 8,5
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категорій обирали респонденти віком 60 років 
і старше, що пояснюється як відсутністю 
коштів для придбання технічних засобів, так 
і складністю їх опанування.

Надалі планується більш детально дослі-
дити уподобання мешканців Півдня України 
(за відсутністю фінанасування – м. Миколаєва) 
щодо користування ресурсами мережі «Інтер-
нет».

література:
1. Буданова О.Б. Політична комунікація в інтер-

нет-просторі: український контекст : автореферат 
дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01. Харків, 2015. 
20 с.

2. Горошко О.І. Гендерні аспекти інтернет-комуні-
кацій : автореф. дис. ... докт. соцiол. наук : 22.00.04. 
Харків, 2010. 33 с.

3. Девтеров І.В. Комунікативний процес і мовна 
ситуація в інтернеті. URL: http://www.info-library.com.ua/ 
books-text-11469.html.

4. Дмитренко М.А. Проблемні питання інформа-
ційної безпеки України. URL: http://journals.iir.kiev.ua/
index.php/pol_n/article/view/3318.

5. Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину 
інформаційної безпеки України» : Указ Президента 
України від 25.02.17 р. № 47/2017. URL: https:// 
www.president.gov.ua/documents/472017-21374.

6. Доступ домогосподарств України до інтернету 
у 2017 році (за даними вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств України) : статистичний 
збірник. Київ. 2018. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/
publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_ddudi_2017.pdf.

7. Золотар О.О. Особливості інформаційної 
безпеки людей похилого віку. URL: http://aphd.ua/
publication-368/.

8. Іванова І.Ф. Мовне середовище Півдня України. 
Габітус. Науковий журнал. 2019. Вип. 9. С. 37–42.

9. Качинська К.А. Засоби інтернет-комунікації як 
важливий інструмент масової маніпуляції свідомі-
стю. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/10_2.pdf.

10. Коваленко О.ю. Блог та e-mail як жанр 
інтернет-комунікації. Лінгвістичні особливості реа-
лізації комунікативних стратегій. URL: https:// 
epository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 
14872/1/Коваленко%20статья%202.pdf.

11. Количество интернет-пользователей в 
Украине продолжает расти. URL: https://www.rbc.ua/ 
rus/news/kolichestvo-internet-polzovateley-ukra-
ine-1558443228.html.

12. Літінський С.А. Інтернет-комунікації, кібер-
культура та віртуальна реальність : навч.-метод. 
посібник для студ. соціолог. фак-ту. Харків : ХНУ  
ім. В.К. Каразіна, 2011. 52 с.

13. Петренко О.С. Інтернет-комунікація як чинник 
трансформації суспільної свідомості в умовах гібрід-
ної війни в Україні. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/
jspui/bitstream/123456789/1841/1/Petrenko.pdf.

14. Петренко-Лисак А.О. Методологічне обґрун-
тування навчальної дисципліни «Соціологія інтер-
нет-комунікацій» в процесі підготовки студентів-со-
ціологів. URL: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/
files/library/elopen/actprob17_89.pdf.

15. Сидоров М., Табаков Д. Інтернет як 
засіб соціальної комунікації та соціального 
впливу. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/59836/12-Sydorov.pdf?sequence=1.

16. Слободян В. Особливості комунікацій в 
інтернеті. Наукові записки. Серія «Культурологія». 
2013. Вип. 12. С. 259.

17. Уханов є.В. Мережеві комунікації та соці-
альне самовизначення індивіда : автореф. дис. ... 
канд. філософ. наук : 09.00.03. Харків, 2010. 18 с.

18. Хміль Я.В. Поняття «інтернет-залежність» у 
соціогуманітарних науках та специфіка його дослід-
ження в соціології. Вісник Львівського університету. 
Серія «Соціологічна». 2012. Вип. 6. С. 303–310.



  Теорія Та ісТорія соціології

65

  Спеціальні та галузеві Соціології

ПроБлеми вивчення Процесу Формування  
осоБистісниХ уявлень Про БеЗПеку Життєдіяльності

PrOBlEMS Of STudyINg ThE PrOCESS Of fOrMaTION  
PErSONalITy PErCEPTIONS Of SafETy

УДК 316.61:159.9+614.8
DOI https://doi.org/ 
10.32843/2663-5208.2019.10.12

калашнікова л.в.
к.соціол.н., доцент кафедри соціології
Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

У статті окреслено проблеми вивчення 
процесу формування уявлень про безпеку/
небезпеку життєдіяльності в межах соціо-
логічного знання. Зокрема, проаналізовано 
соціологічні концепції (У. Бека, О. Яниць-
кого, Е. Гідденса, М. Дугласа, А. Вільдав-
ські, К. Дейка, Дж. Туллоха, Д. Лаптона 
та ін.) та соціально-психологічні парадигми 
(Д. Канемана, А. Тверски, Й. Брандтштед-
тера, А. Восса, К. Ротермунда, Х. Каллмена, 
М. Цукермана, О. Зотової, Б. Готтхарда, 
П. Словика, Б. Фішхофа, С. Ліхтенштейна 
та ін.) щодо вивчення процесу формування 
уявлень про безпеку/небезпеку життєді-
яльності на різних ієрархічних рівнях. Осо-
бливу увагу зосереджено на вивченні нано-
рівня та можливості його взаємозв’язку 
з мікро-, мезо-, макрорівнями. Зважаючи на 
те, що саме на цьому рівні особистість 
визначає стратегію поведінки щодо забез-
печення безпечної життєдіяльності, апе-
люючи до конкретних умов функціонування 
(мотиваційно-ціннісної складової частини 
досвіду, характеру та інтенсивності 
суб’єкт-суб’єктних відносин). Охарактери-
зовано буденні уявлення особистості щодо 
безпеки/небезпеки, виділено характери-
стики стану безпечної життєдіяльності, 
такі як: значимість наслідків, розподіл 
небезпеки в часі; можливість контролю-
вати ситуацію; добровільність або мож-
ливість вільного вибору; ступінь новизни 
небезпеки; характеристика суб’єкта, що 
оцінює небезпеки. Визначено система-
тичні помилки, яких може припускатися 
особистість у процесі формування уявлень 
про безпеку/небезпеку ситуації. Визначено 
сутність, можливості здійснення та вза-
ємозв’язок об’єктивного й суб’єктивного 
оцінювання станів безпеки, а також уточ-
нено напрями соціологічного аналізу про-
цесу формування особистісних уявлень про 
безпеку життєдіяльності на нанорівні за 
рахунок поступового руху від суб’єктивних 

оцінок стану безпеки до об’єктивного оці-
нювання явищ системної безпеки.
ключові слова: безпека життєдіяльності, 
суб’єктивність, об’єктивність, оцінювання, 
індивідуальні та колективні уявлення.

The article outlined the problems of research 
the process of formation of perceptions of security 
in the framework of sociological knowledge. In par-
ticular, it analyses sociological theory by U. Beck, 
A. Janicki, E. Giddens, M. Douglas, A. Wildavsky, 
K. Dyck, J. Tulloch, D. Lupton, etc. and socio-psy-
chological paradigm of D. Kahneman, A. Tver-
sky, I. Brandstetter, A. Voss, K. Rothermund, 
H. Cullman, M. Zukerman, A. Zotova, B. Gothard, 
P. Slavic, B. Fishof, S. Lichtenstein, and others 
regarding the peculiarities of process of formation 
of ideas about safety of life at different hierarchical 
levels. Special attention is focused on the study 
of the nanolevel and its relationship with micro-, 
meso-, macro levels. Because at this level, the per-
son determines the strategy used to ensure safe 
life, appealing to the specific conditions of the func-
tioning (motivational-value component of their expe-
rience, the nature and intensity of subject-subject 
relations). Every day is characterized by the identity 
of the security, highlighted the following character-
istics of the state safe activity, as the importance 
of the consequences, the distribution of hazard 
in time, the ability to control the situation, the vol-
untariness or free choice, the degree of novelty 
of danger, the characteristics of the subject, which 
assesses risk. Identified systematic errors that can 
prevent an identity in the process of forming beliefs 
about the security situation. Analyzed the essence, 
the exercise and the relationship of objec-
tive and subjective evaluation of state security, 
and also indicate the directions of sociological anal-
ysis of the process of forming personal perceptions 
of safety at the nanolevel due to the gradual move-
ment from subjective assessments to objective 
security assessment phenomena system security.
Key words: safety, subjectivity, objectivity, evalu-
ation, individual and collective performance.

Постановка проблеми. Вибір особисті-
стю стратегії поведінки щодо забезпечення 
безпечної життєдіяльності детермінується 
взаємозв’язком конкретних умов її функціо-
нування й суб’єктивністю самої особистості 
(мотиваційно-ціннісною сферою, попере-
днім досвідом, характером та інтенсивністю 
суб’єкт-суб’єктних відносин). Оскільки її 
суб’єктивність є результатом неперервного 
армюру когнітивного й оціночного процесів, 
то зміни уявлень про безпеку/небезпеку тісно 
пов’язані із динамічністю умов життя, появою 
нових цілей після досягнення попередніх тощо. 

Всезагальний матеріальний феномен відо-
браження дійсності є рефлексією об’єктив-
ного з точки зору суб’єктів пізнання, оскільки 
з появою у людини свідомості виникає про-
блема якості відображення й достовірності 
знання, здобутого нею. Суб’єктивний склад-
ник виражає вплив людей на об’єктивні умови, 
розкриваючи сутність рушійних сил дійсності, 
ролі й місця соціальних практик щодо її зміни, 
пояснюючи зворотний вплив соціально-пси-
хологічних явищ на соціально-психологічний 
базис. Насамперед за рахунок того, що у прак-
тичній діяльності об’єктивний та суб’єктивний 
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складники виступають як взаємопов’язані, 
взаємодіючі сторони одно і того ж явища, про-
цесу. Отже, з’ясування сутності та особливос-
тей процесу формування уявлень про безпеку 
життєдіяльності дасть змогу визначити детер-
мінанти оцінки небезпеки, окреслити відмін-
ності індивідуальних та колективних оцінок, 
а також спрогнозувати поведінку особистості, 
групи людей, суспільства в конкретних умовах 
життєдіяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню особливостей формування уявлень 
про безпеку присвячені роботи багатьох нау-
ковців, що досліджували їх на різних ієрар-
хічних рівнях. Так, у теорії суспільства ризику 
У. Бек визначав сучасне суспільство як таке, 
що продукує та споживає безліч природних, 
антропогенних небезпек. Досліджуючи став-
лення членів суспільства до них, він зауважу-
вав, що вони легімітизують, формують колек-
тивні уявлення про їх джерела та можливі 
наслідки. Важливою рисою більшості небез-
пек є недоступність знання про них в межах 
індивідуального досвіду. Усвідомлення наяв-
ності небезпек здійснюється опосередковано 
через інформування щодо результатів об’єк-
тивного оцінювання експертами. У. Бек, роз-
межовуючи поняття «рефлексія» й «рефлек-
сивність», робить висновок про те, що 
необхідною умовою здійснення ефективного 
контролю й управління у суспільстві ризику 
є перехід до самокритичного соціуму, який 
прагне самотрансформації [10, с. 48]. Спира-
ючись на теорію У. Бека, О. Яницький запро-
понував вивчати соціокультурну рефлексію як 
перманентне критичне осмислення динаміки 
суспільних відносин. Відтворення небезпек він 
розкриває через «ефект бумерангу» – фено-
мен інверсії, що передбачає переміщення, 
накопичення, трансформацію небезпек, які 
формують середовище життєдіяльності тепе-
рішніх й майбутніх поколінь. Тоді як зміни соці-
альної структури суспільства детермінуються 
поділом на виробників та споживачів небезпек 
[21, с. 12].

На відміну від У. Бека, Е. Гідденс специфіку 
суспільства рефлексивного модерну вба-
чає в особливому статусі небезпек як засобу 
«колонізації майбутнього», а також наявності 
адаптивних реакцій індивідів на їх усвідом-
лення. До адаптивних реакцій суб’єктів на про-
яви небезпек він відносить такі як: прагматичне 
сприйняття, що передбачає концентрацію на 
буденних проблемах виживання; стриманий 
оптимізм як постійну віру у краще майбутнє, 
незважаючи на наявність небезпек теперіш-
нього; цинічний песимізм, що неможливий без 
усвідомлення прямої приналежності людей до 
появи негативних наслідків небезпек; ради-
кальна відповідальність як засіб боротьби 
з наявними джерелами небезпек. Окрім того, 

Е. Гідденс вважає, що соціальні дії (ризико-
генні за своєю суттю) мають бути засновані на 
довірі як провідній умові мінімізації наслідків 
небезпек [12].

У межах культурно-символічного підходу 
М. Дуглас пропонує вивчати процес форму-
вання уявлень про небезпеки з точки зору 
колективних культурних явлень й очікувань. 
Зважаючи на те, що люди переважно асо-
ціюють небезпеки для суспільства з поведін-
кою, яка порушує його норми, він пов’язує їх 
з атрибуцією провини [4]. У своїй теорії куль-
тури А. Вільдавські, К. Дейк акцентують увагу 
на тому, що вподобання індивіда пов’язані зі 
світоглядом, ідеологією, цінностями, саме 
тому він є активним організатором власного 
сприйняття небезпек [11]. Згідно з міркуван-
нями В. Зубкова психометрична парадигма 
передбачає вивчення механізмів формування 
групових уявлень про небезпеки з точки зору 
їх сприйняття індивідами залежно від соціо-
культурних, соціально-демографічних, психо-
логічних та ситуативних чинників [16, с. 36]. 
Дж. Туллох і Д. Лаптон, досліджуючи небез-
пеки всередині визначених соціокультурних 
та історичних локацій, також наголошували на 
необхідності їх вивчення крізь призму особи-
стісних біографій на прикладі окремих кейсів. 
Їх зацікавили різні часові, біографічні стадії 
розвитку й спогади, пов’язані з небезпеками, 
які взаємо переплітаються по мірі зміни умов 
життєдіяльності [7].

Говорячи про вивчення індивідуальних 
особливостей формування уявлень про без-
пеку/небезпеку, акцентуємо увагу на тому, що 
більшість робіт присвячені вивченню окремих 
чинників сприйняття, зокрема перцептивним 
викривленням, мотивації, власне індивіду-
альним особливостям особистості. Зокрема, 
Д. Канеман та А. Тверски, досліджуючи зако-
номірності прийняття рішень в умовах неви-
значеності, зауважили, що в сучасних умовах 
більшість людей отримують знання про ото-
чуючий світ не з власного досвіду, а із засо-
бів масової інформації, які приділяють більше 
уваги неординарним подіям, ніж частотним 
проявам небезпек, тим самим драматизують 
ситуацію. Як наслідок, особистість, з одного 
боку, відчуває страх щодо ситуацій, настання 
яких малоймовірне, з іншого – недооцінює 
загрози за рахунок ілюзії «імунітету до небез-
пеки», не дотримуючись елементарних пра-
вил безпечної життєдіяльності або ж ігнорує 
небезпеки, про які нічого не знає [18]. У межах 
теорії мотиваційних структур Й. Брандтштед-
тер, А. Восс та К. Ротермунд зауважували, що 
у ході формування особистісних уявлень про 
безпеку можлива поява ефекту сенсибілізації 
або перцептивного захисту залежно від наяв-
ності здатності особистості контролювати 
ситуацію [1]. Роботи Х. Каллмена присвячені 
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вивченню індивідуальних особливостей стану 
тривожності, самоефективності та локусу 
контролю у зв’язку зі сприйняттям небезпеки. 
Зокрема, він довів, що досліджувані з низьким 
рівнем тривожності, внутрішнім локусом конт-
ролю й високою самоефективністю сприйма-
ють небезпеки ті, які безпосередньо стосу-
ються особистості або ж не мають жодного 
до них відношення, значно спокійніше, ніж 
досліджувані з високою тривожністю, зовніш-
нім локусом контролю, низькою самоефек-
тивністю [5]. М. Цукерман, вивчаючи зв’язок 
сприйняття небезпеки з досвідом взаємодії 
з нею, зауважив, що повторюваність «зустрі-
чей» з тими чи іншими небезпеками призво-
дить до зниження чутливості стосовно них, 
особливо це стосується небезпек у конкретній 
професійній сфері [8].

Постановка завдання. Незважаючи на 
розмаїття робіт у зазначеному напрямі, біль-
шість соціологічних напрацювань спрямована 
на вивчення особливостей процесу форму-
вання уявлень про безпеку життєдіяльності 
на макро-, мезо- чи мікрорівнях, натомість 
соціально-психологічні дослідження пере-
важно стосуються індивідуальних психологіч-
них особливостей особистісного сприйняття 
безпеки. Тож метою цієї статті є з’ясування 
характеру взаємозв’язку на всіх зазначених 
ієрархічних рівнях, а також уточнення вима-
гають можливості соціологічного аналізу про-
цесу формування особистісних уявлень про 
безпеку життєдіяльності на нанорівні за раху-
нок поступового руху від суб’єктивних оцінок 
стану безпеки до об’єктивного оцінювання 
явищ системної безпеки, що, своєю чергою, 
дасть змогу вивчати діяльність і систему від-
носин соціальних агентів, які володіють важ-
ливими для розвитку суспільства ресурсами, 
зокрема у сфері забезпечення безпеки життє-
діяльності.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Тенденція до суб’єктивно-об’єктив-
ного розмежування у дискурсі про безпеку, за 
словами Дж. Берджесса, з’явилася за часів 
Середньовіччя, коли для окреслення поняття 
«безпека» почали використовуватися слова 
“certitudo” та “securitas”. Перше з них виражало 
суб’єктивний складник безпеки у знанні, мис-
ленні, поглядах, натомість інше означало фак-
тичну відсутність небезпеки тут і зараз [2, с. 3].

Будь-який дискурс про безпеку, на думку 
Б. Бузана, носить інтерсуб’єктивний харак-
тер, адже конструюється суб’єктом чи групою 
суб’єктів й виноситься на обговорення суспіль-
ству або конкретній соціальній групі: якщо вони 
не розділяють занепокоєння тих, хто проголо-
шує небезпеку й загрозу, то останні не можуть 
реалізувати свої стратегії щодо забезпечення 
захисту, а також власних інтересів [3]. Ці мір-
кування унаочнюються в трактуванні поняття 

«безпека життєдіяльності особистості», яке 
у своєму формулюванні містить елемент інди-
відуалістського, підкреслюючи аксіологічний 
характер, та ціннісне навантаження як суб’єк-
тивність дискурсу про безпеку людини у будь-
якому форматі – побутовому або ж науковому. 
Іншими словами, наукове розуміння безпеки 
особистості пов’язане з індивідуальними три-
вогами, страхами відносно небезпек на рівні 
конкретної особистості, малих соціальних 
груп, спільнот, суспільства в цілому.

Деталізуючи процес формування об’єктив-
но-суб’єктивної оцінки стану безпеки, насам-
перед зазначимо, що відображення дійсності 
й створення фізичної картини світу у свідомості 
людини відбувається в процесі пізнання. Однак 
людина не лише накопичує об’єктивно-логічні 
знання, але й формує своє ставлення до них. 
Тобто паралельно з формуванням об’єктивної 
картини світу відбувається створення визна-
ченої системи цінностей, заснованої на оцінці 
дійсності. Таким чином, оцінка як екстралінгві-
стичне явище являє собою розумовий акт, 
в межах якого суб’єкт формує своє ставлення 
до об’єкта.

Розділяючи оцінки дійсності на об’єктивні 
й суб’єктивні, Н. Арутюнова виділяє такі три 
категорії останніх: сенсорні, пов’язані з від-
чуттями; фізичні й психічні; раціоналістичні, 
детерміновані практичною діяльністю, інтере-
сами й повсякденним досвідом [9]. Зазвичай 
оцінка містить такі структурні елементи, як: 
об’єкт, що порівнюється; об’єкт (ідеал, ета-
лон), з яким відбувається порівняння; основа 
для порівняння (властивість, характеристика, 
стосовно яких здійснюється порівняння); 
суб’єкт оцінки (індивід, з точки зору якого 
здійснюється оцінювання). Такий факт дає 
змогу зробити висновок про те, що будь-яка 
оцінка за своєю суттю є диминутивною (зани-
женою). Адже, з одного боку, оцінка є раці-
ональною, квантитативною (кількісно роз-
мірною), з іншого – суб’єктивною за шкалою 
«добре-погано». Проєкція безпеки на емо-
ційну сферу формує стійкі/короткочасні, чіткі/
розмиті, стенічні/астенічні переживання без-
пеки/небезпеки. Переживання безпеки визна-
чає ступінь відповідності потреби людини 
у безпеці реальності її оцінки.

На відміну від відчуття небезпеки, що 
виявляється на сенсорному рівні організа-
ції людини, уявлення про безпеку виступають 
ментально вбудованими образами, за допо-
могою яких здійснюється суб’єктивна репре-
зентація й категоризація ситуації небезпеки. 
Такого роду суб’єктивізм, зумовлений індиві-
дуальними й типологічними особливостями, 
сприяє виникненню ілюзії безпеки, яка, будучи 
результатом помилкової оцінки ситуації, сут-
тєво знижує ефективність прогнозування пара-
метрів актуальної та перспективної безпеки.
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О. Зотова зауважує, що для визначення кри-
теріїв оцінювання необхідно знати про буденні 
уявлення особистості щодо безпеки, зокрема, 
з цим асоціюється безпека, й якими є харак-
теристики стану безпечної життєдіяльності. 
Факторний аналіз даних емпіричного дослід-
ження з використанням авторської анкети дав 
змогу їй зробити висновки про те, що у буден-
ній свідомості опитаних людей є чотири різні 
уявлення про безпеку як стану, усвідомлення 
власної захищеності, потреби у безпеці й гар-
монійних міжособистісних відносинах, засно-
ваних на довірі. Серед характеристик стану 
безпеки О. Зотова виділила п’ять, серед 
яких – такі як: когнітивна (повнота, точність 
відображення соціально-психологічних яко-
стей навколишнього середовища); мотивацій-
но-оціночна (єдність переживання суб’єктом 
стану безпеки у сукупності з іншими умовами 
життєдіяльності); мотиваційно-орієнтаційна 
(високий рівень задоволення потреби у без-
пеці); ціннісна (розширений діапазон ціннос-
тей, зменшення неприйнятих та нейтральних 
цінностей, врівноваженість індивідуальних 
та групових цінностей); комунікативна (висо-
кий рівень довіри до себе). Відповідно до 
зазначених характеристик нею було запропо-
новано модель безпеки, що містить такі ком-
поненти, як суб’єктивне сприйняття безпеки 
особистістю (когнітивна сфера), сама особи-
стість як суб’єкт забезпечення власної без-
пеки, а також система ієрархічних соціальних 
взаємин [14].

Е. Чернявська, визначаючи провідні відмін-
ності емоційних, оціночних й експресивних 
суджень, акцентує увагу на тому, що в оці-
ночних судженнях міститься інформація про 
ціннісну значимість будь-якого об’єкта для 
суб’єкта, тоді як експресивне повідомлення 
спрямоване на реципієнта, емоційна оцінка 
виражає конкретні почуття [20].

На думку Н. Канашиної, оцінка й емо-
ції можуть існувати окремо одне від одного, 
оскільки раціональна оцінка може не перед-
бачати емоцій, а емоції можуть бути виражені 
засобами (наприклад, інтонація, вигук), що не 
передають оціночного судження [17].

Б. Готтхард стверджує, що більшість наяв-
них соціально-психологічних досліджень 
спрямовані на ідентифікацію уявлень осо-
бистості про небезпеки або ж інші соціальні 
орієнтації, які впливають на формування оці-
ночних суджень про них. Особлива увага 
в них приділяється вивченню соціальної при-
належності носія установок, а також харак-
теру та інтенсивності комунікативної взаємо-
дії в межах соціальної групи, класу. Натомість 
соціологічні дослідження спрямовані не лише 
на вивчення сприйняття небезпеки, а й на 
результати суб’єктивного прийняття рішень. 
Зважаючи на те, що нині більшість небезпек не 

може бути безпосередньо оцінена окремими 
людьми, функцію сприйняття й оцінки вико-
нує суспільна думка. Як наслідок, сприйняття 
небезпечності ситуації залежить від можли-
вої драматизації, недостовірної інформації 
тощо. Значимим у цьому сенсі є й фактор часу, 
адже залежність сприйняття небезпек від 
часу зумовлює значні коливання громадської 
думки. Одні ситуації, які зазвичай надмірно 
драматизують, для більшості людей здаються 
більш небезпечними, натомість інші недрама-
тичні, нетривіальні небезпеки хронічно недоо-
цінюються [13, с. 88–90].

П. Словик, Б. Фішхоф, С. Ліхтенштейн 
одними з перших здійснили спробу експе-
риментально визначити критерії орієнта-
ції людей у ході суб’єктивного оцінювання 
небезпек. Зокрема, було виділено такі з них, 
як: значимість наслідків, розподіл небез-
пеки в часі; можливість контролювати ситуа-
цію; добровільність або можливість вільного 
вибору; ступінь новизни небезпеки; харак-
теристика суб’єкта, що оцінює небезпеки 
(стать, вік, освіта, стиль життя, емоційний 
настрій, соціальні норми, звичаї, довіра до 
експертів тощо) [6].

У процесі формування уявлень про безпеку 
ситуації особистість, за словами П. Словика, 
може припускатися систематичних помилок:

– «ефект репрезентативності» виникає 
тоді, коли особистість переоцінює надійність 
малих вибірок, вважаючи, що їх властивості 
характерні для всієї сукупності;

– «ефект наочності» полягає у тому, що 
за наявності досвіду повторюваних «зустрі-
чей» з конкретними небезпеками їх розпізна-
вання здійснюється значно швидше й легше;

– «ефект егоцентризму» – спираючись на 
власний досвід, особистість ігнорує будь-яку 
іншу апріорну інформацію як ненадійну;

– «ефект консерватизму» – особистість 
не бажає змінювати раніше сформовані уяв-
лення про безпеку/небезпеку під впливом 
нової інформації, а якщо вона не узгоджується 
з ними, вважає її ненадійною, випадковою;

– «ефект якоря» полягає у тому, що осо-
бистість більше довіряє наявній авторитетній 
експертній оцінці небезпечності ситуації, аніж 
власній інтуїції чи логіці;

– «ефект краю» – зазвичай особистість 
недооцінює можливість імовірних небезпек і, 
навпаки, переоцінює настання малоймовір-
них подій;

– «ефект Монте-Карло» – під час оцінки 
двох послідовних незалежних подій особи-
стість прагне встановити між ними зв’язок 
[19].

У цьому сенсі цікавим є характер соціаль-
ної диференціації в суспільстві: між актив-
ними громадянами, що приймають рішення 
щодо уникнення небезпечної ситуації чи міні-
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мізації її негативних наслідків, а також пасив-
ними, для захисту інтересів яких ці рішення 
приймаються. Адже з позиції тих громадян, 
що приймають рішення, оцінка небезпеки 
насамперед – це протиставлення позитив-
них і негативних наслідків, тоді як для інших 
(громадян, яких ці рішення безпосередньо 
стосуються) – оцінювання результату дії тих, 
хто приймає рішення. Специфікою соціоло-
гічного підходу може бути вивчення процесів 
самореференції особистості, яка одночасно 
є і суб’єктом, і об’єктом безпеки життєдіяль-
ності. Безпека у такому разі засновується на 
здатності особистості контролювати ситуацію, 
зберігаючи й розвиваючи значимі для неї цін-
ності (фізичні, психічні або ж духовні) за визна-
чених обставин. 

Говорячи про об’єктивні показники оцінки 
стану безпеки, зазначимо, що вони характе-
ризують тенденції і закономірності соціаль-
ного розвитку, ефективність діяльності сис-
теми забезпечення безпеки життєдіяльності. 
Вони вимагають визначення «кількості» небез-
пеки на основі наявних даних і розуміння всієї 
складності оцінюваних процесів, ситуацій 
і можливих наслідків. Натомість суб’єктивні 
індикатори дають змогу оцінити рівень орга-
нізації процесів життєдіяльності з урахуван-
ням соціально-психологічних особливостей 
окремих індивідів, їх світогляду, системи цін-
нісних орієнтацій, рівня ситуативного зане-
покоєння, усвідомлення рівня захищеності, 
безпеки функціонування та розвитку, а також 
готовності діяти. Взаємозв’язок суб’єктивної 
та об’єктивної оцінок виявляється у прийняття/
неприйнятті небезпеки, що виступає однією 
з компонент життєстійкості особистості поряд 
із залученістю й можливістю здійснення конт-
ролю. Життєстійкість у цьому сенсі визна-
чається як спосіб повертатися до нормаль-
ного стану, своєрідна пружність, пов’язана 
з адаптивними здібностями. Тоді як прийняття 
небезпеки розглядається як упевненість осо-
бистості у тому, що «все, що не вбиває, робить 
її сильнішою».

Висновки. Вивчення особистості одно-
часно як елемента системи соціальних від-
носин та невід’ємного складника організації 
процесу взаємодії всередині неї дає змогу 
визначити характер такого роду взаємо-
дії й окреслити, яких якостей вона набуває, 
перебуваючи в них. Розглядаючи особ-
ливості процесу формування уявлень про 
безпеку життєдіяльності на нанорівні та їх 
вплив на оцінювання безпечності ситуації на 
макро-, мезо- чи мікрорівнях, не можна не 
погодитись із О. Зотовою, яка вважає, що 
як суб’єкт безпеки особистість у групі може 
виявляти свої специфічні особливості, що 
мають позитивне чи негативне забарвлення: 
альтруїстична суб’єктність, коли особистість 

прагне всезагальної безпеки, сприяючи без-
пеці інших; егоїстична суб’єктність – забез-
печення будь-якими засобами власної без-
пеки, незважаючи на оточення; дослідницька 
суб’єктивність передбачає наявність праг-
нень особистості до подолання небезпек, 
порушуючи безпеку інших [15]. Проте не 
варто забувати, що безпека на рівні конкрет-
ної особистості неможлива без її присутності 
на більш вищих ієрархічних щаблях соціаль-
ної взаємодії, адже оцінювання безпечності 
ситуації життєдіяльності здійснюється у ході 
соціального порівняння. Будучи включе-
ною до соціальної групи, спільноти, суспіль-
ства, особистість намагається зберегти або 
досягти позитивної ідентичності шляхом 
формування реалістичних уявлень про власні 
можливості, створення й закріплення соці-
ально-групової ментальності, ранжування 
соціально значимих якостей і характеристик. 
На відміну від інших наук, соціологія у цьому 
сенсі має можливість вивчати уявлення про 
безпеку життєдіяльності на нано-, мікро-, 
мезо-, макрорівнях, розширюючи пред-
мет дослідження від суб’єктивних оцінок 
стану безпеки до об’єктивного оцінювання 
явищ системної безпеки. Проте далі постає 
питання уточнення діапазону можливостей 
для емпіричної інтерпретації досліджуваного 
явища, вирішення якого вимагає додаткових 
зусиль з боку науковців.
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У статті розглядається дискурс епісте-
мологічних конструктів міфу в структурі 
міжкультурних комунікацій з урахуванням 
особливостей соціокультурного простору 
прикордоння. Здійснюється аналіз ключових 
теоретичних підходів пояснення епістемо-
логічних конструктів міфу в процесах комуні-
кацій, а саме розглядаються підходи К. Леві-
Строса, Р. Барта, К. Юнга, Б. Маліновського 
та ін. Зроблено висновок про те, що епіс-
темологеми міфу є невід’ємним складником 
процесів міжкультурної комунікації на прикор-
донні. На основі аналізу джерел підсумовано, 
що міф, будучи епістемологічно завершеною 
системою, передає згенеровані в минулому 
смисли через явища теперішнього в май-
бутнє. Комунікаційний вектор міфу не спря-
мований до конкретного адресата, він пере-
дає посил, настанову до дії. На семантичному 
рівні міф є гранично універсальною епістемо-
логемою порядку та рівноваги, система міфу 
генерує оповіді відновлення справедливості, 
встановлення втраченої рівноваги, є мораль-
ною апеляцією досягнення належного. Саме 
тому міфи, так часто поширені на прикор-
донні, особливо культурно розмаїтому євро-
пейському прикордонні, яке є простором 
співіснування різних культур, контекстів 
і смислів, а часто й простором боротьби за 
відновлення втраченої історичної рівноваги. 
Будучи транстемпоральною епістемоло-
гемою, міф охоплює всі три часові стани 
одночасно, саме тому в межах прикордоння 
як простору міжкультурних комунікацій така 
розмаїта тематична палітра дискурсів, що 
не обмежуються конкретними часовими 
рамками. Запропоновано осьові лінії («індиві-
дуалізм–колективізм» та «ворожість–відкри-
тість») розуміння та подальшого вивчення 
міфу як епістемологічного конструкту кому-
нікацій в умовах прикордоння. Втім, на нашу 
думку, саме інтенції до відкритості, діалогіч-
ності та порозуміння, що притаманні євро-
пейському прикордонню можуть вважатися 
критеріями приналежності/виключення із 
середовища власне європейського культур-
ного простору.
ключові слова: міжкультурна комунікація, 
студії прикордоння, міф, індивідуалізм.

The article reveals the epistemological dis-
course of myth in terms of intercultural commu-
nication structure taking into account special 
sociocultural borderlands area characteristics. 
The analysis of key theoretical approaches 
of epistemological constructs of myth in terms 
of communication process is been provided 
regarding the ideas of C. Levi-Strauss, R. Bar-
thes, C. Jung, B. Malinowski and others. It has 
been concluded, that myth as epistemologically 
organized system transmits meanings from 
the past through actual reality to the future. 
Communicational myth intention do not appeal 
to the specific receiver, it transmits the mes-
sage, the instruction to the particular action. On 
the semantic level of analysis myth is thought to 
be universal epistemologem of order and equi-
librium, myth generates stories of restoration 
of justice, restoration of equilibrium, is a moral 
appeal to achieve something ideal. Taking into 
account all mentioned above it may be con-
cluded that this is real explanation why myths 
are so widely spread at the borderlands, which 
is the area of trans-temporal intercultural com-
munications and thematic discourses. Being 
a trans-temporal epistemologemic system, 
myth covers all three temporal states simulta-
neously, which is why borderlands intercultural 
communication area is such a diverse thematic 
number of discourses that are not limited by 
specific time frames. It has been concluded 
that myth epistemologemas are thought to 
be an integral part of intercultural communi-
cation at the borderlands. It has been offered 
a semantic measurement vectors (“individu-
alism–collectivism”; “hostility-openness”) for 
myth understanding and future measurements 
in terms of epistemological element of com-
munications at the borderlands. Nevertheless, 
it our point of view that they are the openness 
intentions, dialogue and understanding, that 
are significant European borderlands features 
and might be considered in terms analytical cri-
teria’s of belonging to / exclusion from the Euro-
pean cultural environment.
Key words: intercultural communication, border-
lands studies, myth individualism.

Актуалізація міжкультурних студій прикор-
доння зумовлена як онтологічною потребою 
вироблення стратегій і тактик взаємодії на 
прикордонні із мінімальним рівнем ризиків 
та конфліктів, так і гносеологічною необхідні-
стю вироблення науково обґрунтованих підхо-
дів пояснення феномена і явищ прикордоння 
в сучасних соціокультурних умовах. 

Постановка проблеми. Тематика між-
культурних комунікацій на прикордонні є між-

дисциплінарною за характером і змістом епіс-
темологічною площиною теорій, моделей, 
концепцій, підходів та ідей. У межах цих дис-
кусій особлива роль належить концепту міфу 
як складнику моделей пояснення комунікацій, 
особливо в умовах прикордоння, де міфологі-
зація як явище і процес актуалізується в рази 
у зв’язку з потребою сприймати, розуміти, 
інтерпретувати та осмислювати явища іншої 
культури. 
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У рамках цього дослідження ми окремо 
зупинимося на так званій групі «моделей 
міфологічних комунікацій» (Г. Почепцов), адже 
будучи фізично і ментально простором взає-
модії з іншою культурою, іншим світом, при-
кордоння приречене на міфологізацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Разом із тим ми схильні трактувати міфологічні 
моделі комунікацій радше як спробу інтерпре-
тації комунікацій з урахуванням особливостей 
міфу як форми світосприйняття та переда-
вання сенсів, аніж як, власне, моделі комуні-
кацій, позаяк ці концепти є радше інтерпре-
тативними, аніж системними концептами за 
своєю змістовою наповненістю. Міфологічні 
підходи різних авторів наголошують певні при-
кметні особливості, семантично підкреслю-
ють значимість тих чи інших елементів кому-
нікацій, однак навряд пропонують настільки 
системний виклад процесу комунікацій, щоб 
вважати їх теоретичними моделями в повному 
сенсі цього слова. Так, ми не погоджуємося 
із підходом Г. Почепцова, який все ж веде 
мову про «моделі міфологічних комунікацій» 
[1, c. 63–74]. Втім, актуальність таких тракту-
вань комунікацій цілком очевидна як у рам-
ках студій міжкультурних комунікацій при-
кордоння, так і в контексті загального тренду 
комунікативних практик сьогодення. 

Формулювання цілей статті. Ця публіка-
ція спрямована на теоретичний виклад епіс-
темологічних конструктів міфу як елементу 
міжкультурних комунікацій у контексті студій 
прикордоння шляхом аналізу ключових кон-
цептуальних підходів. 

Виклад основного матеріалу.
Підхід К. Леві-Строса. Відомий фран-

цузький науковець Клод Леві-Строс, фун-
датор школи структуралізму, здійснив, без 
перебільшення, парадигмальний вплив на 
розвиток соціально-гуманітарних дисциплін 
у ХХ–ХХІ столітті, в тому числі й студій комуні-
кацій. У контексті нашої проблематики доро-
бок К. Леві-Строса цікавий перш за все апе-
ляцією до втраченої безпосередності процесу 
спілкування, яка так колоритно презентована 
в культурі давніх народів. У сучасному світі 
ми спілкуємося не безпосередньо, а завдяки 
посередникам комунікацій (книги, відео/аудіо-
матеріали, чимала кількість інструментів елек-
тронного обміну інформацією тощо), причому 
індустрія посередників комунікацій зростає 
в геометричній прогресії, стаючи все біль-
шою частиною економіки, нарощуючи обсяги 
капіталовкладень та оберти технологічного 
прогресу галузі. Втрата безпосередності спіл-
кування своєю чергою трансформувала харак-
тер соціальних відносин, які стали більш фор-
мальними та значною мірою випадковими. 

У роботі «Структурна антропологія» [2] 
К. Леві-Строс наголошує на тому, що опо-

середкованість процесів комунікації неми-
нуча з огляду чисельності спільнот у сучасних 
суспільствах. Причому народи, що століттями 
жили невеличкими групами (до сотні осіб), 
володіли розкішшю (з погляду сучасності) 
особистісного спілкування, якого все менше 
і менше в сучасному світі. Опосередкова-
ність комунікації робить її щораз складнішою, 
а потреба в залученні додаткових засобів коно-
тації значень зростає пропорційно ступеню 
абстрактності та соціокультурної зумовлено-
сті предмета повідомлення. Задля досягнення 
ефекту порозуміння в опосередкованій кому-
нікації треба докладати куди більше зусиль, 
аніж у (на перший погляд, простих) комуніка-
ціях найпростіших суспільств. 

Увага К. Леві-Строса до міфу як форми 
комунікування значень зумовлена його уні-
кальною здатністю з високим ступенем успіху 
долати мовні перешкоди (як-то переклад), 
соціокультурні бар’єри сприйняття тощо. 
Передумови такої здатності семіотичного 
проникнення в площину іншої культури семан-
тичних конструкцій міфу К. Леві-Строс убачав 
у тому, що міф як мова функціонує на гранич-
ному рівні абстрагування, таким чином міфи, 
оповіді, легенди являють собою «метамову», 
комунікативна спроможність якої значно вища 
на кроскультурному рівні. 

Інтерпретації Ролана Барта. Ідеї К. Леві-
Строса про «метамовну» функціональну спро-
можність міфу підтримав і розвинув у своїх 
розвідках інший французький інтелектуал 
Ролан Барт. «У міфі є дві семіологічні сис-
теми, одна з яких частково вбудована в іншу; 
по-перше, це мовна система, мова (або інші, 
подібні до неї способи репрезентації); я буду 
іменувати її мовою-об’єктом, оскільки вона 
перебуває в розпорядженні міфу, який вибу-
довує на її основі власну систему; по-друге, 
це сам міф; його можна називати метамовою, 
тому що це друга мова, якою розмовляють 
про першу систему» [3, c. 79], – пише Р. Барт. 
Разом із тим, розвиваючи ідею К. Леві-Строса, 
Р. Барт веде мову про імперативність безпо-
середнього звернення до свідомості реци-
пієнта міфу. Так, Р. Барт пише: «Міф носить 
імперативний, спонукальний характер, від-
штовхуючись від конкретного поняття, вини-
каючи в цілком певних обставинах (... Фран-
цузька імперія в небезпеці), він (міф – О.М.) 
звертається безпосередньо до мене, прагне 
дістатися до мене, я відчуваю на собі силу 
його інтенції, він нав’язує мені свою агресивну 
двозначність» [3, c. 90]. При цьому ж міф як 
символічна система і світогляд залишає про-
стір для інтерпретації в свідомості реципієнта, 
його діяльнісна, праксіологічна спрямованість 
імперативна, семантика міфу ніби наказує 
поміж рядків людині діяти саме так, аргумен-
туючи цей наказ часовою тривалістю та емо-
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ційною диспозицією самого міфу. У цій рисі 
бачимо принципову наближеність міфу до 
наступної за хронологією виникнення форми 
світогляду – релігії. У релігії імперативність 
міфу посилилася і розгорнулася в цілу систему 
канонів і навіть приписів їх виконання, тоді як 
у структурі міфу вони, ці інтенції імперативу, 
більш м’які і не настільки раціональні, радше 
вольові, емоційні. 

Міфологічні конструкти досить колоритно 
представлені в обставинах прикордоння, 
особливо, мабуть, прикордоння Європи Схід-
ної та Центральної. На це досить чітко вказує 
Ларі Вульф, зазначаючи, що виникнення кон-
цепту Східної Європи було спробою інтелекту-
алів Європи Західної створити соціокультур-
ний контраст [4], говорячи мовою Й.Г. Фіхте, 
спробою витворення «не-Я», протипоклада-
ючи яке «Я» усвідомлює самого себе як «Я». 
Онтологічно і хронологічно в концепті євро-
пейського прикордоння по східний бік завше 
були присутні елементи міфотворчості із його 
ознаками гіперболізації, іншування, імпе-
ративності, емоційності, ірраціональності. 
Саме тому, вважаємо, підхід Р. Барта та інших 
дослідників, у працях яких комунікації розгля-
даються в концептуальних межах міфу, особ-
ливо значимими з методологічної точки зору 
в контексті пояснення явищ прикордоння.

У структурі міфу Р. Барт визначає три еле-
менти: 1 – те, що означається; 2 – те, що позна-
чається; 3 – знак [3, c. 78]. Проте особливістю 
міфу як системи, уточнює Р. Барт, є те, що 
система міфу вибудовується на деякій послі-
довності знаків, що існує до нього, тобто міф – 
це «вторинна семіологічна система» [3, c. 78]. 
Знак у системі міфу стає лише тим, що озна-
чається, він не несе сам по собі жодного сенсу 
до моменту його прочитання. «Варто нагадати 
ще раз, що матеріальні носії міфічного пові-
домлення (власне мова, фотографія, живопис, 
реклама, ритуали, будь-які предмети тощо), 
якими б різними вони не були самі по собі, як 
тільки вони стають складовою частиною міфу, 
зводяться до функції означування; всі вони 
являють собою лише вихідний матеріал для 
побудови міфу» [3, с. 78], – пояснює Р. Барт.

Отже, в розумінні Р. Барта міф немов би 
«викрадає мову» (як пише сам Р. Барт «міф 
як викрадена мова» [3, c. 98]), відчужуючи 
у мови споконвічні функції передавання зна-
чень і смислів шляхом трансформації смислу 
і форми. Ще одною принциповою особли-
вістю міфу є його деполітизованість, як пише 
сам класик: «міф як деполітизоване слово» 
[3, c. 114], позаяк політика є радше реаль-
ним витворенням тієї чи іншої форми вибудо-
вування суспільства, а міф – радше інтенція, 
натяк на смисл, якому читач цього смислу 
надасть того чи іншого значення з огляду на 
власний контекст та обізнаність.

Міф порядку, на думку Р. Барта, варто вва-
жати однією із найбільш глобальних епісте-
мологем. Ця ідея присутня в багатьох міфо-
логічних системах, причому реальний світ 
повсякчас перебуває в онтологічній опозиції 
до ідеї порядку, щоразу фальсифікуючи її тими 
чи іншими явищами, принципово несумісними 
з ознаками впорядкованості.

У соціокультурному контексті східноєв-
ропейського прикордоння міфологічна ідея 
порядку представлена особливо колоритно. 
Причому вона, з огляду на історичні реалії, 
трансформована до функціональної вимоги 
справедливості, тобто вимоги відновлення, 
встановлення порядку. На нашу думку, спра-
ведливість – інша, досить глобальна ідея, при-
сутня в міфах просторів прикордоння. Чимала 
частина міфів оповідає про реінкарнацію втра-
ченої справедливості, причому в розрізі цілих 
генеалогічних поколінь, оскільки тривалості 
життя однієї людини дуже часто не вистачає 
задля відновлення справедливості як індика-
тора рівноваги, порядку. Якщо поглянути на 
геополітичний дискурс на теренах східноєв-
ропейського прикордоння, то міфологізація 
ідеї справедливості у відносинах між націями, 
які традиційно населяють ці землі, однак не 
завше мали нагоду і політичну можливість від-
бутися у формі держав (як сказав би Г. Гегель 
стати історичними), тут набуває особливої 
актуальності та поширення. Причому іноді такі 
міфологізації перебувають на межі дозволе-
ного, наприклад трансформуються у ради-
кальні чи то праві чи ліві політичні ідеології, 
іноді, на жаль, і практики, провокуючи відкриті 
конфлікти та протистояння.

Ще однією прикметною особливістю міфу, 
про яку пише Р. Барт, є так зване «тяжіння до 
афористичності» [3, c. 124]. Дійшовши до нас 
із глибини віків, народні прислів’я дотепер 
лишаються значимим елементом освоєння 
зовнішнього світу. Розвиваючи цю тезу, Р. Барт 
наводить у приклад, здавалося б, незатійли-
вий вислів «сьогодні хороша погода». Однак, 
вписуючи цей вислів у площину контексту, 
реальних значень, соціокультурних та повсяк-
денних практик, дослідник демонструє, що 
для селянина, наприклад, цей вислів збері-
гає реальний зв’язок з корисністю хорошої 
погоди і, по суті, є непрямим посилом до дії, як 
пише сам Р. Барт: «…мешканець села не базі-
кає про хорошу погоду, він має з нею справу» 
[3, c. 125].

У трактуванні міфу в працях Р. Барта осо-
блива увага приділена афористичним формам 
мовлення, як-то: прислів’я, приповідки, афо-
ризми. «Активне слово» [3, c. 125] – саме так 
визначає Р. Барт народні прислів’я. «Активне 
слово з плином часу застигає, перетворю-
ється на рефлексивне слово, але рефлексія 
ця куца і зводиться до звичної констатації фак-
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тів, у ній є якась боязкість, обережність, вона 
міцно прив’язана до повсякденного досвіду» 
[3, c. 125].

Французький класик звертає увагу на век-
торну спрямованість таких форм мовлення 
у майбутнє. Вони звучать як накази, інструк-
ції, іноді як підказки з минулого через явища 
теперішнього у майбутнє. Афористичні форми 
мовлення мають мінімальне відношення до 
реальності. Будучи семантично вкоріненими 
та онтологічно виправданими в минулому, 
вони не констатують стан справ у теперіш-
ньому, натомість повідомляють про ймовірні 
сценарії в майбутньому. «Народні прислів’я 
радше пророчать, аніж констатують. Це мова 
людства, яке постійно творить себе, а не про-
сто існує» [c. 125], – зазначає з цього приводу 
Р. Барт.

Рефлексії К.Г. Юнга. Швейцарський 
психолог, представник неофрейдистського 
напряму та фундатор аналітичної психології 
Карл Гюстав Юнг у своїх працях запропону-
вав низку науково та світоглядно значимих 
ідей, окремі з-поміж яких становлять особли-
вий інтерес у рамках нашого дослідження. 
Ми розглядатимемо погляди швейцарського 
науковця саме в цьому розділі, присвяченому 
теоретичному осмисленню комунікацій у кон-
тексті концепту міфу, однак, наголосимо, що 
ідеї К. Юнга, зрештою, як і низки інших авторів, 
наприклад Б. Маліновського та інших, мали 
особливий вплив і значення на розробки цієї 
тематики. Так, у них представлені і теоретичні 
постулати трактування культури, і філософські 
рефлексії сприйняття іншого та груп іншості, 
тобто епістемологічно перспективні ідеї, які 
слугували чималим фундаментом для роз-
робки проблематики міжкультурної комуніка-
ції на прикордонні.

Г. Почепцов, аналізуючи концепцію К. Юнга, 
означує її спробою «аналізувати ірраціо-
нальне раціональними методами» [5]. Саме 
так, на думку Г. Почепцова, К. Юнг методоло-
гічно підходить до поняття архетипу як явища 
колективного несвідомого. Причому автор 
посібника теорій комунікації наголошує, що 
в контексті комунікацій особливий інтерес ста-
новлять архетипи ворожих сил, говорячи тер-
мінологією К. Юнга – «чаклунські демони».

«Я знаю, що демони існують», сказав свого 
часу в одному з інтерв’ю К.Г. Юнг, розміркову-
ючи над проблематикою архетипу ворога на 
основі багатого досвіду практикуючого психо-
лога в повоєнній Німеччині. Ця фраза була ска-
зана К. Юнгом у доволі особливому інтерв’ю 
одному зі швейцарських друкованих видань. 
«Це інтерв’ю засновника аналітичної психоло-
гії було опубліковане в швейцарській газеті Die 
Weltwoche 11 травня 1945 року, через чотири 
дні після капітуляції німецької армії в Реймсі. 
Його заголовок «Чи знайдуть душі мир?» – 

актуальний дотепер» [6], – йдеться у початко-
вих зауваженнях журналіста до тексту розмови 
з видатним науковцем у середині минулого 
століття.

На основі досвіду практикуючого психо-
лога, часто драматичного (адже зверталися 
до К. Юнга люди, які пережили жахіття війни 
в різних ролях чи то жертви, чи то ката), К. Юнг 
розвинув трактування поняття архетипу не 
лише як генеалогічно зумовленої, віками уста-
леної моделі поведінки, але й поняття ворога, 
«демона» (“anima”). Обидві сторони кон-
флікту, що зверталися до психолога, тягнули 
за плечима тягар травми: у разі жертв то була 
травма несправедливості, у разі ж причетних 
до тодішнього уряду Німеччини – травма вини. 
Емпіричне спостереження такого досвіду під-
штовхнуло дослідника до цілком оригінальних 
висновків та потреби вписати окремі інди-
відуальні явища в ширший соціокультурний 
та цивілізаційний контекст інтерпретації.

«Для примітивної людини у світі повно демо-
нів і таємничих сил, яких вона боїться. Для неї 
вся природа одухотворена цими силами, які 
насправді не що інше, як її власні внутрішні 
сили, спроєктовані в світ зовнішній. <…> євро-
пейці послідовно вбирають демонічні сили 
зі світу в самих себе, постійно завантажуючи 
ними своє несвідоме» [6], – оповідає К. Юнг. 
Низький поріг сугестивності, притаманний, на 
думку К. Юнга, представникам німецької нації, 
є причиною їх включеності в радикальні ідеоло-
гічні течії. «Це виявляється в їх (німців – О.М.) 
любові до підпорядкування, в їх безвольній 
покірності наказам, які є нічим іншим як тільки 
іншою формою навіювання» [6]. Так, розмірко-
вує К. Юнг: «…на практиці нацисти займалися 
тільки формуванням широких мас, і ніколи їх 
не цікавило формування особистості» [6].

Також К. Юнг звертає увагу на глибоку 
грань відмінності (майже соціокультурний роз-
лом) між ментальним світосприйняттям пред-
ставників Східної та Західної Європи. Над-
мірна колективна сугестивність представників 
німецької нації, на думку К. Юнга, може бути 
пояснена тривалою невизначеністю між Схо-
дом та Заходом (як пише сам автор – «неви-
значеного становища між Сходом та Заходом» 
[6]). Хоча, врешті-решт, Німеччина обрала орі-
єнтир Заходу. На думку К. Юнга, саме тривала 
невизначеність залишила глибокий менталь-
ний слід у колективному несвідомому нації. 
К. Юнг переконаний, що архетипні передумови 
нижчого порогу сугестивності у представників 
народів Європи Східної, в тому числі й у нім-
ців, криються в колективізмі, тоді як народам 
Західної Європи радше притаманний індивіду-
алізм, який, на думку психолога, є причиною 
вищої соціокультурної опірності до негатив-
них явищ, зокрема до процесів «демонізації», 
пошуку ворогів.



  Теорія Та ісТорія соціології

75

  Спеціальні та галузеві Соціології

У роботі К. Юнга «Архетип і символ» зустріча-
ємо таке визначення: «Прообраз, або архетип – 
це фігура (будь то демона, людини або події), 
що повторюється протягом історії скрізь, де 
вільно діє творча фантазія» [цит. за 5]. Міфоло-
гізація, гіперболізація небезпеки, мабуть, є зви-
чайною захисною реакцією психіки людини, 
функціонал якої найперше спрямований на 
самозбереження та відтворення. Втім, К. Юнг 
пропонує дещо відмінний ракурс, ведучи мову 
про те, що ворожість, демонізація першопочат-
ково зароджується в душі людини і вже тоді на 
зовнішньому рівні є лише проєкцією, кальку-
ванням стану справ світу внутрішнього. При-
чому К. Юнг висловлює цікаве припущення про 
те, що ступінь ворожості може корелюватися 
із ступенем колективізму в масовій свідомості, 
тоді як індивідуалізм, навпаки, корелюється 
з мірою толерантності та відкритості до різно-
манітних форм іншості та іншування. Разом із 
тим швейцарський психолог вписує це припу-
щення в площину дихотомії соціокультурних 
відмінностей між Східною та Західною Євро-
пою. Це припущення становить особливий інте-
рес у рамках нашого дослідження та виглядає 
методологічно перспективним інструментом 
пояснення феномена комунікацій на європей-
ському прикордонні.

У контексті підходу К. Юнга виходить, що 
загальна сугестивність корелює з колективіз-
мом, і чим далі від колективізму, тим ближче до 
Європи як цивілізаційного і культурного фено-
мена. І в цьому сенсі ми виходимо на своєрідну 
методологічну вісь «індивідуалізм–колекти-
візм» у сенсі вимірювального континууму при-
належності/віддаленості від європейського 
дискурсу. Зрештою, на емпіричному рівні ця 
вісь уже досить добре себе проявила себе 
в роботах Ш. Шварца, довівши свою методо-
логічну спроможність.

Ідеї Б. Маліновського. І завершувати-
мемо ми виклад теоретизувань комунікацій 
у контексті концепту міфу поглядами Броніс-
лава Маліновського. Це не випадково, адже чи 
не найбільш наближене трактування міфу до 
контексту проблематики саме міжкультурної 
комунікації зустрічаємо в працях Б. Малінов-
ського. З іншого боку, в працях Б. Малінов-
ського докладно роз’яснено ще один принци-
повий концепт нашого дослідження, викладу 
якого будуть присвячені подальші розділи 
нашої публікації – «культура».

«Чому ми досі читаємо праці Маліновського 
про міфи?» – таке питання поставив у одній із 
праць наш сучасник, американський дослід-
ник І. Стренскі. І причина актуальності праць 
Б. Маліновського, на думку І. Стренскі, полягає 
в чотирьох аргументах: функціональне і прак-
тичне пояснення міфу; пояснення міфу з точки 
зору контексту і значення; трактування міфу 
одночасно з точки зору психоаналізу та антро-

пології; і, насамкінець, концептуальне визна-
чення міфу [7, с. 13–15].

Польський соціолог, етнограф, антрополог 
і культуролог Броніслав Маліновський з огляду 
на специфіку обраного об’єкта та предмета 
вивчення, зрештою, заклав теоретичні пере-
думови студій міжкультурних комунікацій, 
можливо, й не ставлячи собі такого прямого 
завдання. Вивчаючи культури колонізованих 
європейцями народів, віддалені в просторі, 
а часто й в часі, групи та спільноти, Б. Малінов-
ський зіштовхнувся з необхідністю виробляти 
підходи та методи крос-культурної комуніка-
ції, а також методологічні підходи пояснення 
комунікацій в умовах міжкультурної взаємодії.

Г. Почепцов, аналізуючи науковий доробок 
польського соціолога в контексті проблема-
тики комунікацій, зупиняється на особливос-
тях трактування Б. Маліновським ритуальної 
поведінки, яка є нічим іншим як публічним 
вираженням колективного підношення до тих 
чи інших значимих, у рамках конкретної куль-
тури, атрибутів. «…Слід підкреслити, що це не 
просто однаковість поведінки, не просто рів-
ність іншому в поведінкових моделях, а рівність 
перед нормою сакрального, яка й детермінує 
рівність перед іншими» [8], – пише російський 
дослідник комунікацій з цього приводу.

У контексті робіт Б. Маліновського міф 
є матрицею соціального порядку, своєрідним 
набором прикладів моральної поведінки. Як 
пише Б. Маліновський: «…він (міф – О.М.) являє 
собою матрицю і ритуалу, і віри, і моральної 
поведінки, і соціальної організації» [9, с. 281], 
оповідаючи не про минулі події і не про май-
бутні. Міф є системою настанов та набором 
прикладів втілення таких настанов в обстави-
нах конкретних соціокультурних реалій.

«Він переказується для задоволення гли-
боких релігійних потреб, є сумою моральних 
і навіть практичних приписів, а також засо-
бом підтримування суспільної субординації» 
[9, с. 99], – пише Б. Маліновський.

Вочевидь, саме цю ідею Б. Маліновського, 
ідею іманентної спрямованості міфу на оповідь 
про порядок на семантичному рівні та орієнта-
ції на порядок на рівні конкретних соціальних 
практик розвинув згодом Р. Барт, говорячи 
про те, що глобально міф є оповіддю порядку. 
Адже тут бачимо подібність трактування міфу 
польським соціологом до вже згадуваних вище 
поглядів Р. Барта. У роботах французького 
класика (про що вже йшлося вище) ми зустрі-
чаємо ідею про те, що глобально міфи опові-
дають про порядок, втрачену в реальному світі 
ідеальну категорію світобудови. Мабуть, звідси 
випливає пояснення того, чому територія при-
кордоння так часто стає ареалом поширення 
різнопланових міфів, адже будучи прикордон-
ням ментально, культурно, а іноді й політично ці 
території чи не найбільш віддалені від порядку, 
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а тому, вочевидь, мешканці прикордонних 
територій більш схильні до міфологізувань як 
форми відображення дійсності.

«Міф виконує незамінну функцію: він вислов-
лює, зміцнює і кодифікує віру; він виправдо-
вує і втілює в життя моральні принципи; він 
підтверджує дієвість обряду і містить прак-
тичні правила, що скеровують людину. Таким 
чином, міф є суттєвою складовою частиною 
людської цивілізації; це не простенька казка, 
а активно діюча сила, не інтелектуальне пояс-
нення або художня фантазія, а прагматичний 
статут примітивної віри і моральної мудрості» 
[9, с. 99]. Таким чином, міфи є сакральними 
переданнями, «…функціонально інтегрованою 
частиною культури» [9, с. 105] на макрорівні 
та статутом поведінки, моральним кодексом 
практик повсякденного життя.

Міф існує немов би апріорно відносно опо-
віді, в процесі оповіді лише актуалізуються ті 
чи інші аспекти розуміння міфу, і в цьому сенсі, 
як цілком слушно відзначає Г. Почепцов, міф 
дуже схожий до пліток на функціональному 
рівні. Людина вірить пліткам і чуткам на основі 
апріорної переконаності, що певне явище чи 
подія у світі може розвиватися саме в зада-
ному мовцем сценарії [8]. Аналогічно ж відбу-
вається в процесі оповідання міфів, людина 
просто актуалізує у своїй свідомості те, пере-
думови віри до чого уже були закладені в її сві-
тобаченні куди раніше.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, підсумовуючи, наголосимо на кількох 
особливостях міфу як епістемологічного кон-
структу в процесах міжкультурних комунікацій 
прикордоння.

По-перше, з огляду на тривалу часову апро-
бацію та соціокультурну усталеність міф опо-
відає про щось ідеальне (архетипне), цілком 
завершене та досконале за своєю суттю, міф – 
це епістемологічно «завершена» система.

По-друге, епістемологема міфу не оповідає 
історію адресату, міф передає згенеровані 
в минулому смисли через явища теперішнього 
в майбутнє. Втім, міф не адресує повідом-
лення конкретному отримувачу, він є посилом, 
настановою, інтенцією. І саме такі комунікації 
особливо колоритно проявляються на прикор-
донні, адже в умовах прикордоння переважа-
ють деперсоніфіковані способи комунікацій, 
які за формою і характером доволі наближені 
до міфологічного передання.

По-третє, будучи гранично універсаль-
ною епістемологемою порядку та рівноваги, 
міф генерує оповіді відновлення справед-
ливості, рівноваги, є моральною апеляцією 
досягнення належного і в цьому сенсі є особ-
ливо значимим на прикордонні, яке являє 
собою простір співіснування різних культур, 
контекстів і смислів, часто й боротьби за 

відновлення втраченої історичної справед-
ливості.

По-четвертє, міф володіє чіткою транстем-
поральною спрямованістю, він актуалізує всі 
три часові стани одночасно і в цьому сенсі 
прикордоння як час і простір міжкультурної 
взаємодії доволі наближене до епістемологіч-
ної організації міфу за формою і змістом кому-
нікацій, які також є транстемпоральними.

По-п’яте, в контексті східноєвропейського 
прикордоння, на нашу думку, доречно вести 
мову про дві осьові лінії розуміння міфу як епіс-
темологічного конструкту комунікацій: «інди-
відуалізм–колективізм» та «ворожість–від-
критість». Перша вісь розкриває цивілізаційну 
наближеність/віддаленість від цивілізаційного 
і культурного феномена європейськості, який, 
на нашу думку, корелюється з мірою індивідуа-
лізму. Друга вісь розкриває особистісні, індиві-
дуальні інтенції мешканців прикордоння. Отже, 
інтенції відкритості корелюються з діалогічністю 
та прагненням до порозуміння та взаємодії, і, на 
нашу думку, більш притаманні європейському 
культурному простору. Переконані, що прикор-
доння як час і простір міжкультурної комуніка-
ції актуалізує епістемологічні конструкти міфу 
в сенсі невід’ємних складників міжкультурних 
комунікаційних процесів.
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У статті розглядаються проблеми вну-
трішньо переміщених осіб  від початку 
переселення до сьогодення. Також показані 
головні причини переміщення та потреби 
людей. Викладаються теоретичні основи 
дослідження – роботи вчених, які вивчали про-
блеми адаптації внутрішньо переміщених 
осіб на новому місці проживання та влиття 
їх у територіальні громади. Основна увага 
приділяється проблемам періоду початку 
воєнного конфлікту на Донбасі та їх тран-
сформаційним змінам. Незважаючи на те, 
що категорія внутрішньо переміщених осіб 
в Україні з’явилася ще весною 2014 року, 
актуальною залишається проблема забез-
печення прав цієї категорії. За п’ять років 
існування внутрішньо переміщених осіб на 
території України в забезпеченні їхніх прав 
відображені позитивні тенденції: з’явилося 
відповідне нормативно-правове регулю-
вання, налагодилася робота державних 
органів та місцевого самоврядування в цій 
сфері, з’явилися бази даних, державою виді-
ляються кошти на підтримку внутрішньо 
переміщених осіб. Разом із тим невирішеною 
залишається низка проблем. Норматив-
но-правові акти недосконалі і мають супе-
речності та прогалини. У статті узагаль-
нено найгостріші проблеми, що приводить 
до висновків про необхідність найскорішого 
їх вирішення як на місцевому, так і на регі-
ональному рівнях. Для вирішення багатьох 
питань, окреслених у статті, необхідні 
виключно законодавчі зміни. Значна частина 
з визначених у дослідженні проблем існує 
впродовж тривалого періоду, а окремі з них 
із часом лише збільшуються, тому можна 
говорити про відсутність відповідної полі-
тичної волі щодо вирішення окремих вияв-
лених проблем. Практичним значенням 
статті якраз є визначення низки головних 
проблем внутрішньо переміщених осіб для 
надання їм якісної допомоги щодо їх подо-
лання у найближчому майбутньому. Невизна-
ченість ситуації тримає і вимушених пере-
селенців, і все населення країни в напрузі. Але 
довгострокові випробування мають і зво-
ротний бік. Крім втрат і поневірянь, вони 
стають перевіркою на міцність, витрива-
лість, мужність, стресостійкість, силу духу 
і благородство.
ключові слова: внутрішньо переміщена 
особа (ВПО), проблеми, міграція, вимуше-
ний мігрант, біженець, військовий конфлікт, 

територіальна громада, інтеграція, дискри-
мінація, Україна.

The article deals with the problems of internally 
displaced persons from the moment of relocation 
to the present. The main reasons for people’s dis-
placement and needs are also shown. Theoretical 
foundations of the study are presented –  the work 
of scientists who studied the problems of adap-
tation of internally displaced persons at the new 
place of residence and their integration into 
territorial communities. The main attention is 
paid to the problems of the period of the begin-
ning of the military conflict in Donbass and their 
transformational changes. Despite the fact that 
the category of internally displaced persons in 
Ukraine appeared in the spring of 2014, the prob-
lem of securing the rights of this category remains 
an urgent one. During the five years of the exis-
tence of internally displaced persons in the ter-
ritory of Ukraine, positive tendencies have been 
reflected in the protection of their rights: appropri-
ate regulatory regulation has emerged, the work 
of state bodies and local self-government in this 
field has been established, databases have 
been opened, and the state has been allocated 
funds for support for internally displaced per-
sons. However, a number of problems remain 
unresolved. Regulations are imperfect and have 
contradictions and gaps. The article summa-
rizes the most extreme problems, which leads to 
the conclusion that they need to be addressed as 
soon as possible, both locally and regionally. To 
address many of the issues outlined in the arti-
cle, only legislative changes are required. Much 
of the problem identified in the study has existed 
over a long period, and some of them have only 
increased over time, so one can speak of a lack 
of political will to address the individual issues 
identified. The practical significance of the article 
is to identify a number of major problems of inter-
nally displaced persons in order to provide them 
with qualitative assistance in overcoming them 
in the near future. The uncertainty of the situa-
tion keeps both IDPs and the entire population in 
tension. But long-term trials have the downside. 
In addition to losses and suffering, they become 
a test of strength, endurance, courage, stress, 
spirit and nobility.
Key words: internally displaced person (IDPs), 
problems, migration, forced migrant, refugee, 
military conflict, territorial community, integration, 
discrimination, Ukraine.

Актуальність теми. Відсутність перспектив 
швидкого відновлення контролю української 
влади за всіма територіями є наслідком подаль-
шого збільшення масштабів внутрішньої мігра-
ції населення. Через інтенсивні періодичні 
бойові дії Україна стикається з внутрішньою 

вимушеною міграцією. Станом на 01 квітня 
2019 року, за даними структурних підрозді-
лів соціального захисту населення обласних 
та Київської міської державних адміністрацій, 
взято на облік 1 млн 369 тис. 787 переселенців. 
Ця цифра є досить великою.
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Вимушена міграція людей завжди веде 
до низки проблем, які терміново мають бути 
вирішені. Потрібно створити певний дієвий 
механізм для органів влади у разі звернення 
ВПО щодо вирішення найголовніших питань: 
пошуку роботи і працевлаштування; віднов-
лення документів; вирішення житлових про-
блем; створення умов для перепідготовки 
фахівців (особливо фахівців важкої промис-
ловості); забезпечення соціального захисту 
нової категорії населення України – внутріш-
ньо переміщених осіб; забезпечення міс-
цями в дитячих садках і школах; вступу і про-
довження навчання у ВНЗ, надання медичної 
допомоги особам, що потребують спеціалізо-
ваної чи висококваліфікованої медичної допо-
моги; встановлення правового регулювання 
проблем людей зі статусом ВПО; створення 
умов для позитивного використання потенці-
алу внутрішньо переміщених осіб.

Проблеми, з якими стикаються ВПО, пов’я-
зані з недостатністю або перекриттям доступу 
до ресурсів і діяльності, яка доступна для біль-
шої частини населення у нових місцях прожи-
вання переселенців. У зв’язку з переміщенням 
із територій, де проходять бойові дії, біль-
шість ВПО втратила роботу, а отже, джерела 
до існування, тому можна стверджувати про 
виникнення феномена раптової бідності серед 
представників цієї групи [19].

Тільки в 2016 році було створено Міністер-
ство з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб. Через від-
сутність досвіду в цих питаннях влада тільки 
починає налагоджувати механізм державної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам. 
Тому важливою й необхідною проблемою 
є висвітлення тих питань, які стосуються різ-
них категорій ВПО, адже не слід проводити 
паралелі щодо потенціалу працюючого пере-
селенця та простого пенсіонера, одинокої 
мами та жінки, яка перебуває у повноцінному 
шлюбі. Так, їх усіх об’єднує спільне горе, але 
всі вони мають різний потенціал до пристосу-
вання свого життя на новому місці.

Слід розуміти, що вимушене внутрішнє 
переміщення осіб – факт, протяжність і масш-
таби якого важко спрогнозувати. Тому держава 
щодо цієї категорії мігрантів має чітко викону-
вати свої базові міграційні функції – регулюючу, 
контролюючу, дипломатичну й інтегративну 
[15, с. 121]. Зрозуміло, що ВПО – специфічна 
цільова група реалізації міграційної політики, 
якій притаманні різнорідні ознаки, детерміно-
вані особливими потребами, особистісними 
характеристиками та впливами зовнішнього 
середовища [16, с. 109].

Постановка проблеми. Світ занепокоєний 
проблемами внутрішньо переміщених осіб, бо 
ця категорія суспільства стала найбільш акту-
альною під час вивчення та вирішення гумані-

тарних і соціально-політичних питань. Довго-
тривалість конфлікту та перебування людей 
у статусі внутрішньо переміщених осіб  викли-
кало і  зміну самих проблем, з якими сти-
каються переселенці Донбасу,  починаючи 
з 2014 року до сьогодення. Яка тенденція змін 
цих проблем: у позитивну чи негативну сто-
рону?

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Вивченням проблем, з якими стикаються 
внутрішньо переміщені особи (ВПО), займа-
ються багато науковців, проведено багато 
досліджень. Більшість сучасних наукових 
досліджень присвячена аналізу міжнародного 
режиму захисту прав біженців загалом та між-
народно-правового статусу біженців і шукачів 
притулку зокрема. Українські дослідники  роз-
глядали проблеми дискримінації внутрішньо 
переміщених осіб, досліджували ставлення до 
переселенців, оцінювали потреби різних кате-
горій  внутрішньо переміщених осіб [14; 18].

Довготривалість перебування у статусі 
ВПО спричинила модифікацію проблем, які 
визначаються часом, обставинами, потре-
бами переселенців, а також ставленням до них 
людей із приймаючих громад.

Тривалий час невизначеності ситуації, 
поступова адаптація до нових умов життє-
діяльності зумовили вибір щодо сьогодення 
і майбутнього. І вибір цей для багатьох ВПО 
виявився успішним. Про таких людей почали 
виходити книги, писатися статті в газетах 
і журналах.

Наприклад, успішна адаптація пересе-
ленців описана в книгах «Знедолені? Нездо-
ланні!», які вийшли в 2016–2017 роках. Перед 
нами постають розповіді успішних переселен-
ців, для яких Україна стала найважливішим 
аспектом їхнього «Я». Книги видані Інститу-
том демократії ім. П. Орлика за підтримки 
Internews Europe в рамках проєкту Internews 
в Україні [22].

У працях І. Аракелової, О. Балуєвої роз-
глянуто проблеми дискримінації внутрішньо 
переміщених осіб крізь призму українського 
національного архетипу. Проаналізовано нор-
мативно-правові акти, які спрямовані на захист 
від дискримінації в Україні. Визначено основні 
сфери прояву несправедливого ставлення до 
аналізованої категорії населення [14].

Відреагували на злободенні проблеми кра-
їни Інститут демографії та соціальних дослі-
джень НАН України (ІДСД), Інститут економіки 
та прогнозування НАН України та Національ-
ний інститут стратегічних досліджень. Акаде-
мік НАН України Е.  Лібанова влітку 2014 року 
стала одним з основних організаторів та ініці-
аторів проведення круглого столу з проблем 
переселенців [23].

Соціологи зробили значний внесок у про-
блематику переселенців.  З глибоким розу-
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мінням і неупередженою оцінкою подій на 
Сході України і науковою аргументацією 
проблем і негативних наслідків військового 
конфлікту  О.  Балакірєва зі своїм науковим 
колективом показала невичерпні можливості 
державної політики з прискорення адапта-
ції ВПО в Україні.  Також виступає з позицією 
сприяння розвитку внутрішнього потенціалу 
вимушених переселенців із вигідної позиції 
суспільству, побудувати партнерські відно-
сини між ними і місцевим населенням, а також 
підвищити можливості людського ресурсу 
ВПО [18].

О. Новікова у колективній монографії «Вну-
трішньо переміщені особи: від подолання 
перешкод до стратегії успіху»  провела аналіз 
проблем соціально-економічного розвитку 
Донбасу, причин і наслідків воєнного кон-
флікту, масштабів вимушеного переселення 
мешканців Донецької та Луганської областей; 
визначила довгострокові завдання щодо вирі-
шення проблем ВПО; розробила теоретичні 
підходи до формування концепції відновлення 
та розбудови миру на Сході України. Надала 
оцінку правових засад формування умов і мож-
ливостей захисту прав ВПО. Систематизовано 
міжнародний досвід вирішення їхніх проблем 
[1, с. 105–180, с. 233–258].

Основу законодавчої бази для врегулю-
вання статусу ВПО становлять нормативні 
документи: Закон України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» [2] 
і Закон України «Про захист прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» [3].

Мета дослідження – розкрити процес 
трансформації проблем внутрішньо перемі-
щених осіб.

Виклад основного матеріалу. Події на 
Сході України призвели до значного перемі-
щення громадян усередині нашої держави. 
Тенденції до зниження їх кількості не спостері-
гається, оскільки навіть учорашні прихильники 
«республік», зневірившись у їхній перспектив-
ності та оцінивши реалії життя з непомірно 
високими цінами, дефіцитом продуктів, без-
робіттям тощо, покидають проблемні терито-
рії в пошуках кращого життя.

Внутрішньо переміщені особи – це особи, 
змушені раптово тікати зі своїх будинків 
у великих кількостях у результаті збройного 
конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематич-
них порушень прав людини або стихійних лих 
і перебувають на території власної країни [11].

Вимушене переміщення – це сукупність 
територіальних переміщень, пов’язаних із 
постійною або тимчасовою зміною місця про-
живання людей через незалежні від них при-
чини, як правило, всупереч їхнім бажанням.

У державах, де у зв’язку зі збройними 
конфліктами виникла потреба в законодав-

чому регулюванні виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб, за тривалий час напрацю-
вали широку правозастосовчу базу з цього 
питання. Серед них – Грузія, Боснія й Гер-
цеговина, Молдова. Так, у Грузії з 1998 р. до 
2001 р. громадяни брали участь у виборах 
відповідно до їхніх місць проживання. Щоб 
отримати право проголосувати, внутрішньо 
переміщеним особам потрібно було заре-
єструвати свої місця тимчасового перебу-
вання як нові місця постійного проживання. 
А це було однією з підстав для припинення 
статусу внутрішнього переселенця, що при-
зводило до скасування всіх пільг, пов’язаних 
із цим статусом. Тож внутрішньо переміщені 
особи не могли жертвувати пільгами заради 
реалізації виборчого права на місцевих вибо-
рах [7, с. 11]. Лише в 2001 р. завдяки зусил-
лям правозахисників парламент прийняв 
Органічний закон про Єдиний виборчий 
кодекс, який надав внутрішньо переміщеним 
особам право голосувати на місцевих вибо-
рах за їх тимчасовим місцем перебування. 
Однак через наявність правил реєстрації, які 
передбачали позбавлення статусу та пільг 
внутрішньо переміщеної особи, реалізація 
виборчих прав залишалася під питанням 
[7, с. 13–14].

На відміну від Грузії, внутрішньо переміщені 
особи Боснії й Герцеговини мають право голо-
сувати як за поточним місцем перебування, 
так і за постійним місцем проживання. Крім 
того, вони можуть обирати, чи хочуть вони 
голосувати особисто, чи заочно за відкріпними 
талонами. Вважається, що голосування за 
постійним місцем проживання може сприяти 
поверненню вимушених переселенців додому 
та примиренню між ними та місцевими гро-
мадами у звичних місцях проживання. Метою 
надання такої можливості переселенцям було 
сприяння процесу їх реінтеграції, при цьому 
міжнародне співтовариство сподівалося, що 
переселенці будуть голосувати в основному 
в тих місцевостях, де вони жили до початку 
конфлікту, а не за їх поточним місцем прожи-
вання [7, с. 23–24].

У 1992 р. Республіка Молдова зіштовхнулася 
з гуманітарною кризою, коли внаслідок війни, за 
підрахунками науковців, перемістилося близько 
130 тис. людей. Аналіз законодавства цієї дер-
жави дає змогу констатувати той факт, що воно 
не забезпечує належного нормативного гаран-
тування реалізації цією категорією осіб їхніх прав 
і свобод. Стосовно виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб, то ст. 123 Кодексу про вибори 
Республіки Молдова зазначає, що у виборах 
місцевої ради не беруть участь виборці, які не 
проживають на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці [7].

Ситуація з переселенцями в Україні існує 
вже не перший рік, незважаючи на всі спроби 
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її подолати з боку української влади за парт-
нерської допомоги інших країн і гуманітарних 
організацій, натепер інтеграція внутрішньо 
переміщених осіб на території України зіштов-
хується з низкою проблем, які нині повною 
мірою неврегульовані.

Є 2 категорії переселенців: 1) особи, які 
мали змогу самостійно за рахунок власних 
ресурсів купити або вийняти нове житло, 
знайти роботу та влаштуватися; 2) ті, хто ціл-
ком залежить від державної, міжнародної, гро-
мадської, благодійної допомоги, мають багато 
проблем і не в змозі самостійно їх вирішувати 
через відсутність власних ресурсів.

Проблемами всіх вимушено переміще-
них осіб, сімей із дітьми є реєстрація, їжа, 
житло, соціальні виплати, освіта дітям, особ-
ливо в дитячих садках, послуги з охорони здо-
ров’я, працевлаштування працездатних членів 
родини й забезпечення певного рівня життя 
родини для виховання, догляду й розвитку 
дітей, життя членів сім’ї.

Вивчення звернень ВПО до громадських 
приймалень правозахисних організацій дає 
змогу констатувати, що на початку 2015 року 
під час активних бойових дій головними про-
блемами для переселенців були:

1. Евакуація із зони конфлікту. Не виста-
чало транспорту, у тому числі спеціалізо-
ваного. Автобуси потрапляли під обстріли 
терористів, деякі автобуси не випускали 
з територій, підконтрольних сепаратистам.

2. Брак місць для транзитного тимчасо-
вого поселення.

3. Психологічні травми. ВПО часто при-
бували у стані стресу через обстріли, зруйну-
вання житла, загрози життю та здоров’ю, заги-
бель близьких.

4. Отримання довідки ВПО, відновлення 
пенсій та соціальних виплат, а також оформ-
лення грошової допомоги від держави. Черги, 
щоб стати на облік, у східних регіонах України 
на початку року розтягувалися на кілька міся-
ців. Люди залишалися без коштів і могли роз-
раховувати тільки на благодійну та гуманітарну 
допомогу.

5. Медицина. Доступ ВПО до безоплатних 
медичних послуг часто невиправдано пов’я-
заний із взяттям на облік і реєстрацією місця 
проживання. Є також проблема неврахування 
ВПО під час розподілення державою життєво 
необхідних медичних препаратів для хворих, 
які їх потребують [30].

Невирішеними проблемами, які залиши-
лися в другій половині 2015 року, стали: 1. 
Дискримінація ВПО внаслідок недоліків наве-
дених вище законодавчих та підзаконних актів 
та адміністративної практики. 2. Житло для 
переселенців. 3. Працевлаштування [30].

За даними Моніторингу надання медичної 
допомоги та витрачання бюджетних коштів 

на ВПО, проведеного Харківським інститутом 
соціальних досліджень разом із Чугуївською 
правозахисною групою за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження», визначено, 
що серед головних проблем, які хвилюють 
переселенців більш за все, станом на бере-
зень 2015 року, можна визначити пошук житла 
(66% від усіх відповідей), потребу у харчуванні 
(43%), труднощі у працевлаштуванні (41%), 
відсутність грошей на повернення додому 
(26%), потребу у теплих речах (25%) [31].

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за 
фінансування ЄС упродовж останніх двох років 
регулярно проводить моніторинг стану ВПО 
в Україні. Під час підготовки чергового звіту 
експерти МОМ упродовж лютого 2018 року 
опитали близько 7,5 тисячі осіб у 24 областях 
України. Основними методами збору інфор-
мації стали особисті інтерв’ю на підконтроль-
них уряду України територіях (3673 особи) 
та телефонні інтерв’ю з ВПО, що повернулися 
на непідконтрольні Києву території Донбасу 
(4013 осіб).

У звіті МОМ наголошується, що добробут 
ВПО у березні 2018 року дещо погіршився. 
На це вказує зниження середньомісячного 
доходу на одного члена родини. Середній 
такий дохід зараз становить 2239 гривень, 
що на 207 гривень менше, ніж було наприкінці 
минулого року. Ці дані, за словами аналітиків 
МОМ, свідчать про загальну економічну неза-
хищеність родин ВПО, оскільки такий серед-
ньомісячний дохід значно нижчий, ніж загалом 
серед домогосподарств України, а також ниж-
чий за встановлений Міністерством соціальної 
політики фактичний прожитковий мінімум [29].

Найбільшою проблемою ВПО є житлові 
умови, про це повідомив кожний п’ятий опи-
таний переселенець. Більшість ВПО досі меш-
кають в орендованих помешканнях. Так, 47% 
орендують квартири, 9% – будинки і 5% – кім-
нати.

Експерти МОМ зауважили, що частка ВПО, 
котрі повідомили про успішну інтеграцію 
у нову громаду, значно зменшилась порівняно 
з попередніми періодами. У грудні 2018 року 
цей показник становив 65%, у березні – лише 
38%. Найменш інтегрованими почуваються 
ті, хто перемістився у підконтрольну уряду 
частину Донецької та Луганської областей.

У березні 2018 року 70% опитаних ВПО 
повідомили, що мешкали у тимчасовому місці 
проживання більше 31 місяця. Згідно з резуль-
татами, загалом ВПО залишаються у своєму 
місці проживання та не мають наміру переїж-
джати. Водночас 38% респондентів повідо-
мили про намір не повертатися навіть після 
завершення конфлікту  [29].

Як бачимо, наразі рівень соціальної захи-
щеності переселенців в Україні після чотирьох 
років конфлікту залишається вкрай низьким.
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Позитивні наслідки інтеграції ВПО в при-
ймаючі громади проявляються в активізації 
підприємницької діяльності, в стимулюванні 
розвитку громад за рахунок допомоги між-
народних організацій ВПО, у зростанні якості 
і кількості трудового потенціалу, в посиленні 
соціальної активності за рахунок громадських 
активістів із числа переселенців, у зростанні 
надходжень до місцевого бюджету за рахунок 
податків і витрат ВПО, в розвитку ринку спожи-
вачів [1].

Серед позитивних наслідків появи пересе-
ленців місцеві мешканці зазначають насампе-
ред появу кваліфікованих спеціалістів та при-
ріст робочої сили (35% від тих, хто відповів). 
Також відзначається, що переселенці є нор-
мальними адекватними хорошими людьми 
(16%), збільшення кількості населення (12%), 
більша згуртованість людей (8%), збільшення 
фінансування на ремонт у місті (8%), поява 
освітніх закладів та робочих місць (7%) [31].

На жаль, у приймаючих територіальних гро-
мадах України здебільшого простежується від-
сутність чіткого розуміння статусу внутрішньо 
переміщених осіб, сприйняття таких осіб як 
тимчасових жителів, які не зацікавлені брати 
участь у справах місцевої громади. Однак 
більшість із тих, хто отримав довідки ВПО, 
прожили в територіальній громаді вже більше 
року. Саме тому вони  мають право бути обі-
знаними щодо актуальних подій і проблем гро-
мади, брати повноцінну участь у суспільно-по-
літичному житті.

Висновки. Державна політика щодо ВПО 
пройшла значний шлях і має конкретні здо-
бутки. Узагальнено та визнано міжнародні 
принципи розв’язання проблем ВПО, виро-
блені та рекомендовані Управлінням Верхов-
ного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН). Державними органами напрацьовано 
певне нормативно-правове поле та накопи-
чений досвід. Для забезпечення соціального 
захисту ВПО створений міжвідомчий коорди-
наційний штаб, до складу якого входять пред-
ставники 15 міністерств та відомств, які забез-
печують організацією соціального захисту 
ВПО, кожен у межах своїх повноважень. Важ-
ливим результатом процесу розбудови дер-
жавної політики стосовно ВПО можна вважати 
те, що відбулося усвідомлення та розуміння, 
що ця проблема довгострокова [18; 22].

Україна переходить із процесу тимчасової 
стратегії щодо ВПО до більш сталої, тому що 
конфлікт досі невирішено, а людям, які змі-
нили своє постійне місце проживання на нове, 
треба жити повноцінним життям. Внутрішньо 
переміщені особи за умов збройного кон-
флікту – це досить нова категорія українського 
суспільства, з якою світ уже неодноразово 
стикався, але для нашої держави ця категорія 
населення з’явилася вперше, тому це пояс-

нює неготовність влади до вирішення одразу 
багатьох проблем цих людей.

Можна говорити, що проблеми внутрішньо 
переміщених осіб поділяються на ті, які задо-
вольняють базові потреби родини й вирішу-
ються адміністративними послугами, та ті, які 
задовольняють духовні й соціальні потреби 
людини і потребують комплексу соціальних 
послуг. Подолання конфліктів, пов’язаних із 
процесом зближення ВПО з представниками 
нових територіальних громад, необхідно міні-
мізувати за допомогою спільної взаємодії,  діа-
логу, сумісної роботи над соціокультурними 
протиріччями, а також завжди бути соціально 
відповідальними перед членами територіаль-
них громад за свою діяльність.

Специфіка внутрішньо переміщених осіб 
полягає в тому, що вони є досить великою за 
кількістю частиною населення України, яку 
неможливо не помічати, і вони, залишаючись 
громадянами своєї рідної держави, повністю 
перебувають під її юрисдикцією, навіть якщо 
країна виявилася абсолютно неготовою щодо 
вирішення питань цієї нової категорії суспіль-
ства. Звісно, держава не в змозі утримувати 
таку величезну кількість людей. Хоча вона 
в змозі прийняти потрібні закони, які полег-
шать існування переселенців та покажуть, що 
держава Україна піклується про них, намага-
ється допомогти, а не навпаки – перешкоджає 
політичній та соціальній активності ВПО (дис-
кримінаційний контроль  місця проживання, 
обмеження виборчих прав та вибору банків-
ських установ для отримання пенсій та інших 
соціальних виплат).

Специфікою нової категорії українського 
соціуму є також те, що конфлікт на Дон-
басі досі не завершено. Вже не перший 
рік ідуть обговорення щодо його остаточ-
ного  вирішення, але, на жаль, досі не видно 
світла наприкінці тунелю. Тому ВПО поки що 
постійно перебувають у «підвішеному» стані, 
тобто не знають, що їм робити: залишатися 
вже на новому місці проживання чи поверта-
тися додому. І яке б рішення не обрала кожна 
з родин переселенців, зробити це буде дуже 
важко і з психологічної точки зору, і з мораль-
ної, і з фінансової.

Затяжний характер перебування ВПО в міс-
цях переселення потребує реалізації спеці-
альної державної програми щодо інтеграції 
вимушених переселенців у територіальні гро-
мади, щоб зникли настрої песимізму, злості, 
безвихідності і змінилися на відчуття повної 
захищеності, довіри, взаємодопомоги.

Внутрішньо переміщені особи – це грома-
дяни України. Деякі країни світу вже мають 
значний досвід роботи з внутрішніми пере-
селенцями, тому ми можемо запозичити 
їхні позитивні напрацювання та допомогти 
їм освоїтися на новому місці. Всі вони пере-
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жили значну травму свого життя. І хоча наша 
держава потребує допомоги щодо вирішення 
проблем вимушених переселенців, але офі-
ційно надання допомоги ВПО від міжнародних 
органів може кваліфікуватися як втручання 
у внутрішні справи держави.

Через військові дії та їх наслідки ВПО 
змушені були покинути постійне місце про-
живання для збереження свого життя, при 
цьому залишаючись на території своєї дер-
жави. Держава має сприяти захисту та під-
тримці цієї категорії населення, спираючись 
на міжнародні норми регулювання питань, які 
пов’язані з проблемами внутрішньої міграції, 
сформулювати власну нормативно-правову 
базу щодо врегулювання прав, обов’язків 
і пільг для ВПО. Це обов’язково необхідно 
зробити якнайшвидше, щоб підтримати 
український дух громадян, які вимушені були 
переміститися через військові дії, допомогти 
їм реалізуватися на новому місці проживання 
з дотриманням усіх прав громадянина Укра-
їни та використати стратегію їхньої адаптації 
на користь держави.
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У статті розглянуті соціокультурні ризики 
освітньої реінтеграції мігрантів в Україні, 
причиною яких є зростаючі відмінності між 
соціокультурними полями «приймаючого» 
суспільства та суспільства, з якого виїжд-
жають мігранти. Проведено аналіз попе-
редніх досліджень освітніх ризиків та ризи-
ків, що пов’язані з освітньою міграцією. 
Ризики розглянуто в парадигмі соціального 
і культурного капіталів; вони спричиня-
ються труднощами або неможливістю 
використання, накопичення та конвер-
таційцих видів капіталу освітніми мігран-
тами в новому соціальному середовищі. 
Проаналізовані причини ризиків, ступінь 
їх імовірності і наслідки як для мігрантів, 
так і для українського суспільства загалом. 
Виявлено, що основними ризиками, пов’я-
заними з труднощами конвертації куль-
турного капіталу в разі вимушеної міграції, 
є знецінення інкорпорованого культурного 
капіталу як сукупності знань і навичок, 
оскільки в розрізних спільнотах ступінь 
актуальності одних і тих самих навичок 
може не збігатися; послаблення об’єкти-
вованого культурного капіталу в формі 
«культурних продуктів», оскільки в різних 
ціннісних системах можуть існувати різні 
культурні коди їх сприйняття та оцінки; 
знецінення інституціоналізованого куль-
турного капіталу, оскільки професійні 
компетенції, отримані в одному соціаль-
ному просторі, можуть бути не визнані 
в іншому. Виявлені соціокультурні бар’єри, 
що перешкоджають успішній реінтеграції 
освітніх мігрантів. Запропоновані заходи, 
що покликані зменшити ймовірність виник-
нення ризиків, такі як розробка освітніх 
програм, що перешкоджають поглибленню 
відмінностей у соціокультурних просто-
рах, підконтрольних і непідконтрольних 
Україні; інтенсифікація процесів індиві-
дуалізації та інтерналізації поведінкових 
практик мігрантів з метою протистояння 
інституціональним викликам, пов’язаним 
з освітніми реформами.
ключові слова: соціокультурні ризики, 
освітня міграція, соціокультурні бар’єри, 
реінтеграція, соціальна адаптація.

Sociocultural risks of educational reinte-
gration of migrants in Ukraine, which are 
caused by increasing differences between 
sociocultural fields of the “recipient” 
and “feeder” communities, are considered. 
An analysis of previous studies of educa-
tional risks and risks associated with educa-
tional migration has been carried out. Risks 
are considered in the paradigm of social 
and cultural capital; they are caused by 
the difficulty or inability to use, accumulate 
and convert these types of capital by edu-
cational migrants in the new social environ-
ment. Causes of risks, their degree of prob-
ability and consequences for both migrants 
and the Ukrainian society as a whole are 
analyzed. The major risks associated with 
the difficulty of converting cultural capi-
tal in the case of forced migration have 
been found. They are: 1) the devaluation 
of incorporated cultural capital as a body 
of knowledge, since in different communi-
ties the degree of relevance of the same 
skills may not be the same; 2) the weaken-
ing of objectified cultural capital in the form 
of “cultural products”, since different cultural 
codes may have different codes of percep-
tion and appreciation; 3) the devaluation 
of institutionalized cultural capital, since 
professional competences acquired in one 
social space may not be recognized in 
another. Sociocultural barriers to successful 
reintegration of educational migrants have 
been identified. Measures are proposed to 
reduce the likelihood of occurrence of risks, 
such as the development of educational pro-
grams that prevent the widening of the dif-
ferences in sociocultural spaces, controlled 
and uncontrolled in Ukraine; intensifica-
tion of the processes of individualization 
and internalization of migrants’ behavioral 
practices in order to meet the institutional 
challenges posed by educational reforms.
Key words: socio-cultural risks, educational 
migration, socio-cultural barriers, reintegra-
tion, social adaptation.

Постановка наукової проблеми. У сучас-
ній соціології актуалізується розгляд проблеми 
освітніх ризиків у соціокультурній перспективі, 
що в українській соціальній ситуації пов’язане 
з проблемою реінтеграції в освітній простір 
мігрантів із зони АТО (нині – ООС (Операція 
Об’єднаних сил)). Причиною ризиків освітньої 
реінтеграції мігрантів із зони ООС в Україні 
є зростаючі відмінності між соціокультурними 
полями приймаючої громади та громади, яку 

мігранти покинули. Освітні ризики доцільно 
аналізувати в контексті проблеми цінності 
соціокультурного капіталу, що здобувається 
в процесі реалізації різних освітніх практик 
у певному соціальному просторі, і можливості 
конвертації цього капіталу в соціальному кон-
тексті з іншими цінностями.

Аналіз досліджень з проблеми. Ризики 
в сфері освіти як в особистісному, так і в інсти-
туціональному аспекті стали предметом ана-
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лізу Ф. Альтбаха, Х. Браунса, Дж. Брунера, 
М. Гангла, Б. Гаттера, Л. Прітчета, С. Шерера, 
М. Бєляєва, А. Білоцерківського, Ю. Зубка, 
І. Каленюка, О. Кукліна, Е. Лактіонова, Е. Песе-
гова, Н. Смакотіна, Р. Хунагова. Темою освіт-
ньої міграції займалися Д. Бессі, С. Дустман, 
Р. Макквайд, О. Гринькевич, Л. Семів. Як 
продемонстрували Р. Макквайд і Е. Голлівуд, 
позитивну роль в освітній міграції відіграє 
фактор подібності цінностей соціокультурних 
моделей у вихідній та приймаючій спільнотах 
[13]. Згідно з К. Дастманом і А. Гліцом, одним 
з основних стимулів освітньої міграції є фактор 
визнання компетенцій, отриманих у результаті 
навчання у вихідному суспільстві. На думку 
Д. Бессі, одним з основних стримуючих чин-
ників щодо освітньої міграції є відсутність 
політичної волі і закритість країни первісного 
проживання, тоді як економічне багатство цих 
країн не є значимим чинником [10]. Як вважає 
О. Хмелевська, фактором, що перешкоджає 
освітній мобільності, є освітня нерівність, яка 
зумовлюється наявністю соціокультурного, 
територіального та економічного бар’єрів [7]. 
У дослідженні Ф. Альтбаха і Л. Рейзберг пока-
зано, що тенденції глобалізації та інтернаціо-
налізації сучасного світу зачіпають і систему 
освіти, стимулюючи розвиток освітньої 
мобільності і міграції, що своєю чергою поро-
джує різні ризики [9]. Актуальність нашого 
дослідження зумовлена   тим, що в спеціальній 
літературі ще не були проаналізовані особли-
вості освітньої міграції, пов’язаної із ситуацією 
на Донбасі в Україні.

Метою статті є виявлення специфіки 
соціокультурних ризиків, пов’язаних з освіт-
ньою реінтеграцією в українське суспільство 
мігрантів з Донбасу. Для реалізації цієї мети 
були виконані такі завдання: проаналізовані 
ризики, пов’язані з труднощами конверта-
ції культурного капіталу вимушених мігрантів 
у разі переміщення з одного соціального про-
стору в інший; виокремлені актуальні для укра-
їнського суспільства групи освітніх ризиків.

Виклад основного матеріалу. Соціальні 
та політичні зміни на непідконтрольних Україні 
територіях Донбасу ведуть до посилення від-
мінностей між цими спільнотами, в тому числі 
на рівні відтворення соціокультурного капіталу 
і габітусу соціальних акторів. При цьому стає 
важливою оцінка ролі культурного і соціального 
капіталів у подоланні/пом’якшенні цих ризиків, 
а також у створенні можливості їх конвертації 
в різних освітніх просторах. Для аналізу ризи-
ків важливе розуміння способів оцінки ризиків 
та управління ними. Будемо визначати ризик 
як «продукт ймовірності виникнення небез-
пеки і серйозності її наслідків» (Дж. Бредбері) 
[11]. У соціології відсутня однозначна думка 
щодо способів оцінки ризику. Однак слід ура-
ховувати, що оцінка залежить від цінності, яку 

надають події соціальні актори (М. Дуглас) 
[3]. Що стосується проблеми ризиків освіт-
ньої міграції, можна взяти за основу судження 
У. Бека, згідно з яким у суспільстві ризику люди 
перетворюються «на активних творців власної, 
зумовленої ринком праці біографії» [1, с. 70].

Освіта є фактором накопичення куль-
турного і соціального капіталу. Цінність цих 
видів капіталу значною мірою залежить як від 
змісту освіти, так і від середовища, в якому 
знання, навички та соціальні зв’язки, накопи-
чені в процесі навчання, будуть реалізовані. 
Важливим фактором оцінки соціокультур-
ного капіталу є капітал символічний [5], який 
визначає ступінь легітимності компетенції, 
отриманої в результаті навчання в рамках 
конкретної освітньої системи в певному соці-
альному просторі.

У разі переходу соціального актора з одного 
соціального простору в інший, в тому разі 
якщо специфіка цих просторів істотно відріз-
няється, виникають ризики, пов’язані з різ-
ницею в сприйнятті цінності соціокультурного 
капіталу. Основними ризиками, пов’язаними 
з труднощами конвертації культурного капі-
талу в разі вимушеної міграції з одного соці-
ального простору в інший за умов невідповід-
ності систем цінностей/потреб, є:

– знецінення інкорпорованого культур-
ного капіталу як сукупності знань і навичок, 
оскільки в розрізних спільнотах ступінь акту-
альності одних і тих самих навичок може не 
збігатися;

– знецінення об’єктивованого культур-
ного капіталу в формі «культурних продуктів», 
оскільки в різних ціннісних системах можуть 
існувати різні культурні коди їх сприйняття 
та оцінки;

– знецінення інституціоналізованого 
культурного капіталу, оскільки професійні 
компетенції, отримані в одному соціальному 
просторі, можуть бути не визнані в іншому 
внаслідок недовіри до самих інститутів.

Ще один ризик, що виникає в разі пере-
ходу з одного соціального простору в інший, 
пов’язаний зі сформованим у соціальних акто-
рів габітусом, який відтворюється, зокрема, 
і в системі освіти. Володар неактуального 
в конкретному соціальному просторі габі-
тусу не зможе стати «своїм», не зможе про-
дукувати ефективні стратегії і стати членом 
соціальних мереж, тобто придбати значущий 
соціальний капітал. І ця невідповідність буде 
тривати деякий час, що зумовлено явищем 
гістерезису (або запізнювання зміни габітусу 
в ситуації зміни соціального середовища). 
Особливо актуальним це явище стає в контек-
сті вивчення освітньої міграції, оскільки габітус 
формується в дитинстві, в сім’ї і шкільних уста-
новах [8]. У разі переходу з одного соціального 
простору в інший ризик зруйнувати/втратити 
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соціальний капітал зростає тим більше, чим 
менше соціально пов’язані ці два простори 
і чим менш цінується в новому співтовари-
стві культурний капітал, набутий соціальними 
акторами в попередньому.

Ризик має два складники, які необхідно вра-
ховувати в ситуації його оцінки. Це, по-перше, 
рівень пов’язаних з ризиком збитків, і по-друге, 
ймовірність їх настання. Оцінка ступеня ризи-
кованості конкретної ситуації є приблизною, 
її неможливо обчислити точно, однак, спира-
ючись на логіку попереднього досвіду, можна 
якісно її оцінити. Оскільки кожен ризик необ-
хідно оцінювати щодо конкретних акторів 
і ситуацій, доцільно розділити освітні ризики, 
що виникають під час переходу з одного соці-
ального простору в інший, за категоріями 
акторів. Відповідно, можна виділити такі групи 
освітніх ризиків:

– ризики для держави;
– ризики для учнів/студентів, які для 

вступу або продовження навчання у вищих 
навчальних закладах переїжджають на під-
контрольну Україні територію, стаючи, таким 
чином, освітніми мігрантами;

– ризики для учнів/студентів/випускників 
навчальних закладів, які виникнуть у разі реін-
теграції окремих районів Луганської та Доне-
цької областей у правове і соціокультурне 
поле України.

Розгляньмо ці категорії освітніх ризиків 
на прикладі української ситуації. На території 
Луганської та Донецької областей, тимчасово 
непідконтрольних Україні, сформувалася спе-
цифічна система освіти, що діє на базі україн-
ських навчальних закладів та за участю фахів-
ців, які не захотіли або не змогли мігрувати. 
Шкільні освітні програми зазнали значних 
змін, у тому числі і щодо предметів, обов’яз-
кових для ЗНО. Вивчення української мови 
залишено на рівні однієї години на тиждень 
починаючи з другого класу. Історія України не 
вивчається і замінена на предмет «Історія рід-
ного краю». Предмет «Світова історія» значною 
мірою орієнтований на вивчення історії Росій-
ської імперії і СРСР. У програму навчання вве-
дений обов’язковий предмет «Уроки грома-
дянськості Донбасу» в обсязі однієї години на 
тиждень починаючи з першого року навчання 
і протягом усього часу навчання в школах [4]. 
Після навчання в школі видається атестат, 
який не визнається ані в Україні, ані в Росії, 
а для вступу до українських вузів необхідна 
здача тестів ЗНО на підконтрольній території 
та отримання атестата за допомогою дистан-
ційного навчання або завдяки участі в спеці-
альній програмі, яка передбачає спрощену 
систему вступу в обмежену кількість україн-
ських вузів. Для вступу в російські вузи також 
необхідно підтвердження атестатів і здача 
тестів єдиного незалежного оцінювання на 

території Росії. При цьому на непідконтроль-
них територіях Луганської та Донецької облас-
тей створені програми інтеграції систем міс-
цевої російської освіти (наприклад, школярів 
централізовано вивозять на територію Росій-
ської Федерації для здачі підсумкових тестів).

На непідконтрольних Україні територіях 
частина вузів залишилася, частина тих, що 
працювали на цій території до конфлікту, 
закрилися, а провідні вузи зі значною кількістю 
фахівців були евакуйовані на підконтрольну 
Україні територію. Але будівлі, значна частина 
обладнання і частина фахівців залишилися 
на непідконтрольній території і продовжують 
функціонувати. Дипломи цих вузів не визна-
ються у жодній країні світу, хоча є можли-
вість підтвердження кваліфікації та переходу 
до вузів на підконтрольній Україні території, 
а також діє система підтвердження кваліфі-
кації в деяких вузах на території Російської 
Федерації.

Натепер перед Україною стоїть завдання 
реінтеграції непідконтрольних територій у пра-
вовий і соціальний простір України, що перед-
бачає і освітню реінтеграцію. Однак ні меха-
нізми, ні терміни такої реінтеграції натепер не 
визначені. Розгляньмо можливі соціокультурні 
ризики, пов’язані з різницею в системах освіти 
в Україні та на непідконтрольних їй територіях, 
які виявляться як у разі системної реінтеграції 
цих територій, так і в разі збереження наявної 
ситуації.

Основна проблема системи освіти в окре-
мих районах Луганської та Донецької облас-
тей полягає в тому, що соціокультурний капі-
тал, що продукується в них, мало цінується 
за межами цих територій, а його конверта-
ція в усіх інших соціальних просторах вкрай 
ускладнена і пов’язана з додатковими витра-
тами ресурсів. Цінність цього соціокультур-
ного капіталу для України продовжує падати 
з часом; знання і навички мігрантів з Донбасу 
стають усе менш придатними в соціальному 
просторі України; навчальні програми, підруч-
ники, наукові праці втрачають актуальність і не 
можуть застосовуватися на території Укра-
їни; атестати і дипломи не визнаються. Габі-
тус, створенню якого сприяє система освіти 
в Луганській та Донецькій областях, слабо 
пов’язаний з розвитком стратегій поведінки, 
ефективних на соціальному просторі України. 
Мешканцям непідконтрольних Україні тери-
торій через ізоляцію важко включатися в соці-
альні мережі, наявні за межами цих територій.

На рівні держави ризики, які є наслідком від-
мінностей у системах освіти на підконтрольній 
і непідконтрольній Україні територіях, пов’я-
зані з труднощами реінтеграції території вза-
галі і з труднощами реінтеграції нових освіт-
ніх мігрантів, що вступили до вишів України. 
Якщо вони не зможуть інтегруватися в соці-
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альний простір України, це може призвести до 
соціальної нестабільності чи кризи. Наслідки 
можуть бути вкрай руйнівними, а ймовірність 
настання ризикової ситуації збільшується 
з часом, оскільки формується нове покоління, 
виховане в системі освітніх цінностей Луган-
ської та Донецької областей, яка продукує 
інший поведінковий габітус.

У разі відсутності дій з системної реінтегра-
ції окремих районів Луганської та Донецької 
областей ризики для України будуть склада-
тися в безрезультатній витраті ресурсів на нее-
фективних заходах щодо реінтеграції освітніх 
мігрантів у соціокультурний простір України. 
З огляду на факт зменшення кількості таких 
мігрантів з часом (що пояснюється демогра-
фічною ситуацією в Луганській і Донецькій 
областях), а також неможливість скорочення 
кількості таких заходів (що пов’язано з необ-
хідністю дотримання прав людини в Україні), 
можна припустити, що ефективність заходів 
з реінтеграції освітніх мігрантів буде зменшу-
ватися. Цей ризик матиме місце з високим 
ступенем ймовірності, але він не буде мати 
руйнівні наслідки.

Чим радикальніше буде реформуватися 
система освіти в Україні, тим більшою буде від-
мінність у результатах функціонування і мето-
дах навчання в системах освіти в Україні та на 
непідконтрольних їй територіях. Фахівцям, що 
працюють у системі освіти окремих райо-
нів Луганської та Донецької областей, буде 
важко інтегруватися в систему освіти України, 
що може призвести до збільшення рівня без-
робіття, з одного боку, і до дефіциту кадрів – 
з іншого, а разом ці тенденції можуть призве-
сти до соціальної напруженості як у регіоні, 
так і в країні загалом. Така ймовірність ризику 
велика, наслідки можуть бути дуже значними.

Ризики для учнів, студентів, випускників 
навчальних закладів, які проживають на тери-
торії окремих районів Луганської та Донецької 
областей, пов’язані з проблемою окупності 
витрат на освіту і розвиток соціокультур-
ного капіталу, який неможливо застосувати 
за межами цих районів; з труднощами освіт-
ньої реінтеграції в соціокультурний простір 
України в разі міграції на територію, підкон-
трольну Україні. У ситуації системної реінте-
грації в соціальний простір України соціокуль-
турний капітал тисяч соціальних акторів може 
виявитися незатребуваним у новому соціаль-
ному просторі. Ризик маргіналізації у такому 
разі досить імовірний і наслідки (як індивіду-
альні, так і соціальні) можуть носити руйнівний 
характер.

Натепер Україна зробила низку кроків для 
здійснення освітньої реінтеграції випускни-
ків шкіл і студентів з непідконтрольної Україні 
території. У 2017 році було спрощено проце-
дуру вступу до українських ВНЗ випускників, 

які закінчили школи в окремих районах Луган-
ської та Донецької областей. Ця процедура 
передбачає два способи: або учням нада-
ється можливість скласти тести ЗНО з україн-
ської шкільної програми, або пройти співбе-
сіду і скласти іспити з профільних предметів 
для вступу в обмежену кількість вузів згідно 
з «Порядком прийому для здобуття вищої 
та професійно-технічної освіти осіб, які прожи-
вають на тимчасово окупованій території Укра-
їни». Атестати, видані на окупованій території, 
не визнаються, але надається можливість під-
твердити рівень знань за допомогою екстер-
натної форми освіти. Підтвердження може 
бути здійснено на підставі освітньої декла-
рації та доданих до неї матеріалів. Атестація 
з предметів, яких немає в програмі навчальних 
закладів на окупованих територіях (в обсягах, 
передбачених українською програмою), про-
водиться за підсумками державної підсум-
кової атестації або тестів ЗНО. Тобто учень 
може не проходити навчання в екстернаті, але 
отримати атестат українського зразка на під-
ставі знань, отриманих у навчальному закладі 
на непідконтрольній Україні території. Однак 
такий спосіб отримання атестата є спроще-
ним і не може повною мірою засвідчити рівень 
знань і навичок учня.

Крім того, Законом України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій терито-
рії України» було закріплено право мігрантів 
з Донбасу на безоплатну освіту, в тому числі 
і в вищих навчальних закладах у рамках квот 
(які на 2017 рік становили 1000 місць), а також 
на забезпечення місцями в гуртожитках на час 
навчання. Однак фінансування цієї програми 
було проведено не на належному рівні, тому 
таке право не було реалізоване повною мірою.

Зазначені заходи продукують додаткові 
ризики, пов’язані зі вступом до вузу і подаль-
шими труднощами з повноцінним засвоєнням 
програми навчання через брак знань за програ-
мами української середньої освіти. При цьому 
ресурси, витрачені на атестацію і навчання 
такого студента, можуть виявитися витра-
ченими даремно. Імовірність настання таких 
ризиків велика і буде зростати зі збільшенням 
різниці в програмах навчання. Наслідки таких 
ризиків для України в цілому можуть виявитися 
незначними, але для кожного конкретного сту-
дента можуть мати руйнівний характер.

Висновки. Зменшити ризики, пов’язані 
з відмінностями в системах освіти на оку-
пованих територіях і в Україні, допомогла б 
повноцінна система дистанційної освіти із 
застосуванням цифрових технологій та інтер-
нет-комунікацій. Незважаючи на наявні недо-
ліки і ризики дистанційної освіти, вона могла 
б значною мірою доповнити відсутні знання, 
не передбачені навчальними програмами, 
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прийнятими в окремих районах Луганської 
та Донецької областей, а також прищепити 
учням навички критичного мислення, необ-
хідні для опору ідеологізації навчання. Для 
підвищення ефективності дистанційної освіти 
необхідна його інституціоналізація і систем-
ний розвиток.

Для запобігання ризикових ситуацій, пов’я-
заних з процесом освітньої інтеграції виму-
шених мігрантів, необхідно розробити про-
грами, що перешкоджають поглибленню 
відмінностей у соціокультурних просторах, 
підконтрольних і непідконтрольних Україні, 
за допомогою надання мешканцям непідкон-
трольних територій можливості накопичення 
соціокультурного капіталу, актуального на всій 
території України. У цьому контексті зростає 
значимість процесів індивідуалізації та інтер-
налізації поведінкових практик мігрантів, які 
стають особливо актуальними в ході протидії 
наявним ризикам у сучасному суспільстві.
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У статті розглядається відмінність міст 
на глобальному рівні. Показано, що глобалі-
зація і глокалізація є домінуючими силами, які 
не тільки конфігурують сучасний соціаль-
но-просторовий порядок у світі, але і зміню-
ють місто. Місто стає стратегічною ділян-
кою, де ці макротенденції і нова просторова 
логіка здійснилися. Влада розглядається 
в історико-філософському контексті як 
джерело впливу і як головний ресурс цих змін. 
З позицій соціальної філософії доводиться, 
що місто не є незалежною одиницею, воно 
розвивається під впливом загальних змін 
у світосистемі; включеність або виключе-
ність міста з глобальної мережі міст зумов-
лює можливості та рівні його розвитку. 
Розкривається, що нині тільки обмежена 
кількість міст набуває транснаціонального 
характеру й отримує капіталовкладення. 
У статті зазначено вплив мережі на стан 
життєвого простору міста, в загальних 
контурах йдеться про два контрастуючі 
діагнози майбутнього міст.
Життєвий простір центральних міст, який 
має доступ до ресурсів мережі, стає дже-
релом соціальної активності і процвітання, 
створюючи умови для розвитку різних інф-
раструктур, людських і культурних ресурсів. 
А периферійні міста, відлучені від мережі, 
відкидаються у бік виживання. Розпізна-
вальні знаки таких полярних відносин з усією 
очевидністю проглядаються на прикладі 
українських міст: низький рівень життя мас, 
спрямованість життєвої енергії городян на 
вирішення завдання виживання, безробіття, 
загрозливі розміри імміграції в міста Європи. 
Показано, що життєвий простір міста під-
порядкований, по-перше, інструментальній 
логіці мережі, по-друге, міське життя кон-
фігурується у вимірах глобальної економіки, 
культури і нових технологій.
ключові слова: місто, глобалізація, влада, 
вимірювання простору, теорія мереж, «пояс 
міст».

The article deals with the difference between cit-
ies at the global level. Globalization and glocal-
ization are the dominant forces, not only config-
uring the modern socio-spatial order in the world, 
but also changing the city. The city is becom-
ing a strategic site where these macro trends 
and new spatial logic have come true. Power 
is considered in the historical and philosophical 
context as a source of influence and as the main 
resource of these changes. From the standpoint 
of social philosophy, it is proved that cities are not 
an independent unit, they develop under the influ-
ence of general changes in the world system, 
the inclusion or exclusion of a city from the global 
network of cities determines the possibilities 
and levels of its development. It is revealed that 
today only a limited number of cities are trans-
national in nature, and they receive investment. 
The article outlines the influence of the network 
on the state of the city’s living space; the general 
contours speak of two contrasting diagnoses 
of the future cities.
The living space of the central cities, admitted 
to the network resources, becomes a source 
of social activity and prosperity, creating condi-
tions for the development of various infrastruc-
tures, human and cultural resources. And periph-
eral cities that are disconnected from the network 
are thrown to the side of survival. The signs 
of such polar relations are clearly seen on 
the example of Ukrainian cities: the low standard 
of living of the masses, the orientation of the vital 
energy of the townspeople to solving the problem 
of survival, unemployment, and the threatening 
dimensions of immigration to European cities. 
The living space of the city is subject, firstly, to 
the instrumental logic of the network, and sec-
ondly, urban life is configured in the dimensions 
of the global economy, culture and new technol-
ogies.
Key words: city, globalization, power, space 
measurements, network theory, “belt of cities”.

Актуальность работы. В условиях совре-
менного этапа глобализации город является 
тем центром, во круг которого разворачивается 
пространство цивилизации. Его особая циви-
лизаторская функция проявляется в выработке 
новых идей, механизмов раз вития в целом. 
В качестве фактора развития общества город, 
как правило, становится центром, стягиваю-
щим вокруг себя социальное пространство. На 
него направлены материальные и социальные 
ресурсы региона, от него исходят каналы циви-
лизационного влияния, это позволяет говорить 
об особой властной природе города, его роли 
как субъек та властных отношений. 

Постановка проблемы. Города не явля-
ются независимой единицей, они развива-
ются под воздействием общих изменений 
в миросистеме, включенность или исклю-
ченность города из глобальной сети городов 
обусловливает возможности и уровни его раз-
вития.

Анализ публикаций. Среди исследова-
телей проблемы города следует отметить 
В. Глазычева, П. Щедровицкого, Ш. Мигер, 
Р. МакКеона, Л. Вэйла, К. Линча, Г. Бриджа, 
П. Бурдье, А. Лефевра, М. де Серто. Актуали-
зацией места человека в городе занимались 
П. Вайль и Ж. Бодрийяр. Проблема поиска 
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человеком смысла и цели существования 
в современном городе и шире – в современ-
ном мире представлена такими исследовате-
лями, как Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, Д. Белл, 
Э. Тоффлер, П. Бергер, Н. Лукман.

Изложение основного материала исс-
ледования. Город – ступень становления 
человеческой культуры, он часто оказыва-
ется контекстом для разворачивающегося 
в рамках него действия. Современный город 
отличается от городов прошлого смысловым 
наполнением. Глобализация, телекоммуни-
кационные связи, межнациональная и тран-
слокалистская динамика, поликультурализм 
являются доминирующими силами, конфи-
гурирующими современный социально-про-
странственный порядок в мире. Их значение 
для города и города для них очевидно: город 
становится стратегическим участком, где эти 
макротенденции и новая пространственная 
логика осуществились. Мировая сеть горо-
дов предстает выражением локальной дина-
мики и результатом бесконечной конкуренции 
городов. Власть в качестве источника влияния 
является одним из главных ресурсов этой гло-
бальной географии. Функция власти может 
быть репрессивной или стимулирующей, 
однако доминантное значение ее в любом 
случае не убывает, сохраняется.

В связи с этим возникает ряд вопросов: что 
будет с городом, не включенным в это изме-
рение власти? Представляется, что плодо-
творным в осмыслении этой проблемы будет 
методологическое положение, высказанное 
М. Кастельсом: для того чтобы понять города, 
надо осознать процессы, управляющие созда-
нием и изменением пространственных форм. 

Силы, определяющие сегодня характер 
существования городов, во всё большей 
степени становятся глобализированными. 
Поэтому вектор нашего внимания будет 
направлен на пространственную специфику 
глобально-сетевого механизма властвования. 
Данная методическая установка позволит 
очертить новые теоретические горизонты исс-
ледования жизненного пространства города. 
Предметом анализа становится связка 
«город – глобализированная урбосреда» – их 
взаимодействие.

Города пребывают в постоянном воспро-
изводстве и реорганизации под воздействием 
разнообразных факторов и доминирующих 
сил, вызванных процессами исторических 
изменений. В рассмотрении данного тезиса 
резонно исходить из того, что каждая эпоха 
связана с новой пространственной организа-
цией городского мира, которая является осу-
ществлением и проявлением власти. М. Фуко 
убедительно было показано, что властные 
механизмы всегда имеют свою собствен-
ную историю, траекторию, технику и тактику, 

которые «были и продолжают инвестиро-
ваться, колонизироваться, использоваться, 
расширяться и т. д. в более общих механизмах 
и формах глобальной доминации» [1, с. 73].

Как известно, начало городского мира 
сопровождалось укреплением власти во всех 
сферах человеческой жизни и увеличением ее 
значимости. М. Фуко исследует власть в онто-
логическом пространстве. Власть обладает 
физической телесностью, материальностью. 
Власть бытийно – универсальна. В этом кон-
тексте она совпадает с истиной. Такое пони-
мание власти идёт в русле классической 
философии Парменида, Гегеля, мышление 
и бытие совпадают. Для власти изначально 
нужно знание для реализации своего содер-
жания и функционирования в обществе. Безу-
словно, связка «власть–знание» в творчестве 
М. Фуко связана с миром идей Платона, где 
знания –доминанта власти в идеальном пла-
тоновском городе. 

Города как своеобразные вместилища или 
«горнила власти» включаются во внутреннюю 
социальную деятельность, способствуют раз-
витию многообразных связей и взаимосвя-
зей, пересекающих социально-территориаль-
ные зоны, распространяя на них своё влияние. 
Процесс исчезновения городских стен симво-
лизировал укрепление высоко развитого типа 
административной системы, функционирую-
щего в рамках чётко определённых террито-
риальных границ. В конечном счёте, истори-
чески сложилось так, что сила и могущество 
государственного порядка всегда концентри-
руются, главным образом, вокруг местопо-
ложения органов городской власти: храмов, 
дворцов, административных зданий.

Проблема власти была изначальной темой 
исследований города. Марксистская теория 
в целом сводила вопросы власти к резуль-
татам классового конфликта, где она высту-
пала в качестве господства одного класса над 
другим. На этом уровне анализа класс явля-
лся ключом к пониманию социальной стра-
тификации. Чикагская школа видела власть 
в терминах взаимодействия, конкуренции 
и городского управления. Р. Парку принад-
лежит утверждение, что так называемые 
естественные или функциональные области 
городского сообщества (трущобы, районы 
доходных домов, центральные торговые ряды 
и центральный район банков) обязаны своим 
существованием непосредственно фактору 
господства, и опосредованно – конкурен-
ций. Борьба производственных и коммер-
ческих институтов за стратегическое место-
положение определяет основные очертания 
городских сообществ, то есть профиль цен на 
землю определяет ценность городских про-
странств (по мере приближения к периферии 
стоимость ее снижается).
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Феминистические исследования ввели 
новое измерение социального деления – 
гендер. В гендерных исследованиях власть 
отображалась в символической форме – 
различие между «мужским» городом и «жен-
скими» предместьями, существующие между 
городами и сельскими зонами отношение 
симбиоза/антагонизма являет собой спе-
цифическую форму структурного противо-
речия. Это означает, согласно Э. Гидденсу, 
что города, представляя собой вместилища 
авторитарных ресурсов, устанавливают 
с сельской местностью отношения, порож-
дающие структурные элементы государ-
ственного устройства. Вместе с тем доста-
точно много было исследований, связанных 
с этническими вопросами. Они, как правило, 
касались вопросов городской сегрегации. 
Однако в каждом подходе происхождение 
или объяснение феномена власти были раз-
личными. Классовый подход работал в струк-
туре капиталистических отношений, этниче-
ский – на национальном и расовом уровне, 
гендерный – в системе патриархата. Кроме 
того, все основывались на бинарном соотно-
шении, где один термин был привилегирован 
по отношению к другому, то есть один вла-
ствовал над другим.

В конце XX столетия в результате расту-
щего мультикультурализма обозначалась 
тенденция объединения этих подходов для 
того, чтобы выявить разнообразные формы 
неравенства в городской среде: опыту 
власти придаются иные измерения: власть 
осмысливается в контексте телесности. 
В результате, меняется смысл города. Про-
анализированная М. Фуко схема власти, 
которая, согласно его мысли, сложилась 
в контексте эпистемы XVIII века или интел-
лектуальной проекции эпохи Просвещения, 
действует посредством дисциплинарных 
институтов, организующих людей на всех 
уровнях общественной структуры. Власть 
не подавляет, не цензурирует, не маски-
рует, но производит, сравнивает, различает, 
иерархически упорядочивает, исключает, 
приводит к однородности. Урбоантропо-
логическое функционирование коренится 
в дисциплинарной технике, и нормализа-
ция становится принципом принуждения 
в конституировании стандартицированной 
городской жизни. В то же время, действуя 
в рамках системы формального равенства, 
власть индивидуализирует субъективность, 
поскольку позволяет измерять отклонения, 
определять различия, фиксировать особен-
ности. Тела индивидуализируются «посред-
ством локализации, которая обозначает не 
закрепление их на определенном месте, 
а их распределение и циркулирование в сети 
отношений» [2, с. 41–42].

Город М. Фуко лабиринтообразный, власть 
в нём можно назвать «клеточной», поскольку 
пространство прорабатывалось по принципу 
элементарной локализации, расчерчивания, 
распределения по клеткам. Власть в движе-
нии, в диффузной циркуляции. Отсюда берет 
начало современная «игра принуждений» 
тел и поведения, здесь положена основа для 
сдвига к различию [2]. В дисциплинарном 
пространстве власть контролирует общество 
через разные формы, осуществляя тем самым 
тотальный контроль. Такими формами явля-
ются конкуренция, тесты, экзамены, а также 
современные технические средства контроля: 
видеонаблюдение, компьютерная слежка. 
Поскольку власть обладает диффузным харак-
тером, не структурирована, то она не может 
быть локализована, т. е. обнаружена в опреде-
ленной пространственной точке. Поэтому она 
обладает способностью проникать повсюду, 
в любые социальные институты; провоциро-
вать напряженность и конфликты, и вместе 
с тем гасить очаги сопротивления.

По сути, появления дисциплинарных 
пространств обусловлено развитием адми-
нистративного и политического.  В самом 
деле, маркировка, расстановка знаков как 
не осознаваемый навык или автоматизм, как 
нормальный порядок вещей прочно укоре-
нился в мире городской жизни: простран-
ство загружены указателями, дорожными 
знаками и разметками, светофорами и зву-
ковыми сигналами, требующими легити-
много и неукоснительного подчинения. Дис-
циплинарный контроль, обладая искусством 
распределения индивидов в пространстве, 
несет с собой целую совокупность техник, 
корпус методов и знания, которые опре-
деляют ценностно-нормативный порядок 
и предполагают его признание («По газонам 
не ходить!»). 

Ж. Делез обратил внимание на два измере-
ния пространства – силу ограничения и силу 
противопоставления. Также известно мне-
ние Н. Бурдье относительно того, что причина 
различий лежит в основе властного исполь-
зования территорий. По оценке Э. Гиденса, 
пространственно-временная протяженность 
напрямую связана с теорией власти, и эта 
связь делает прозрачными некоторые основ-
ные принципы господства как расширяюще-
гося свойства социальных систем [3; 4]. 

В постструктуралистской теме децентра-
лизации, сконструированной для различных 
стратегических целей, город занимает цен-
тральное место. Осмысливаются проблемы 
формирования субъективности в контексте 
локальной повседневной жизни, с ее быстро 
изменяемой социопространственной гра-
ницей, глобальные процессы городского 
реструктурирования, горизонтальное вза-
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имодействие, фрагментация культурного 
единства, этнические конфликты. Есть много 
примеров внимания к символическому раз-
личию и даже его расширение в моделях 
городского дизайна. В целом, идея пост-
модернистского мультикультурного города 
укрепляет ощущение различия, которое, 
в свою очередь, конституирует пересечение 
многих измерений от классовой и этнической 
принадлежности до рода, различия полов, 
возраста и здоровья. При этом ни одно из них 
не существует как гомогенное пространство 
или объект. Они пересекаются друг с другом 
в комплексе, на подвижных, текущих и гете-
рогенных траекториях.

 В поисках методологической стратегии 
исследования властного механизма в гло-
бальной системе обратимся к направлению, 
связанному с определением схем социаль-
но-философского анализа сетевых струк-
тур. Анализируя теорию конфликта в совре-
менной макроисторической социологии, 
Р. Коллинз комментирует аналитическую 
модель М. Манна, представленную в его 
работе «Источники социальной власти» [4]. 
В концептуальной схеме М. Манна пред-
ставлены четыре измерения власти: внутри-
политическое, экономическое/идеологиче-
ское, милитаристское и геополитическое. 
В финансовом отношении они представ-
ляют собой конфигурацию материальных 
ресурсов, то есть каждое является социаль-
ной сетью. То, каким образом структуриру-
ются эти виды сетей, и представляет собой 
реальную организацию общественной жизни 
в определенном пространстве-времени. 
Социальное изменение обусловлено доми-
нированием той или иной формы власти 
в разные исторические моменты. Как отме-
чает М. Манн, распространение властных 
сетей в ходе истории – это «своеобразная 
ловушка для человечества, и если имеется 
возможность бежать географически, то люди 
спасаются бегством из этой западни» [5]. Но 
поскольку структуры становятся экономиче-
ски закрытыми, то избежать определенного 
характера власти означает найти ресурсы 
для построения антисети. А это диалектиче-
ски означает еще одну форму власти.

Другие теоретические исследования 
в анализе сетей связаны с установлением 
условий, причин и следствий взаимодей-
ствия разных сетевых структур, определе-
нием средств, с помощью которых один тип 
сети влияет на другой. Так, теория мировых 
систем И. Валлерстайна в некотором роде 
отражает влияние геополитической сети 
на экономическую: гегемония в системе 
мира обеспечивает возможность централь-
ным государствам экономически бога-
теть, контролируя периферию. В концепции 

М. Кастельса утверждается, что новые эко-
номические формы строятся вокруг глобаль-
ных сетевых структур капитала, управления 
и информации. По мнению Р. Эмерсона, 
сетевая метафора работает в понима-
нии власти в социальной теории обмена. 
Р. Коллинз, описывая действие сетевого 
принципа в четырёх областях: геополитиче-
ской, политической, экономической и куль-
турно-идеологической, отмечает, что кон-
фликт, имеющий автономную динамику, 
ведет структуры к реорганизации, новым 
уровням, новым структурам доминирования, 
к захвату средств организации и самоорга-
низации, и данные процессы – бесконечны 
[6, с. 7–31]. 

Анализ функционирования сетевого меха-
низма указывает на новую интерпретацию 
властных отношений к пространству, демон-
стрирует степень зависимости территорий 
от внешних влияний, от которых они отныне 
уже не могут быть защищены. Такое развитие 
сетевых структур стало возможным благодаря 
соединению цивилизации бизнеса с инфор-
мационными технологиями. Мир сетей пред-
назначен стать более ощутимым и реальным, 
чем мир регионов и национальных государств. 

Таким образом, теория сетей определяет 
власть как зависимость от ресурсов: позиции 
в организационной структуре, обеспечиваю-
щие преимущества в ресурсах, обеспечивают 
и власть.

Современные города вовлечены в иерар-
хию глобальной системы в сетевой структур-
ной власти, и городская жизнь во всём мире, 
по сути, имеет ту форму, которая в суще-
ственной степени определяется местопо-
ложением к ней. Образование сетевой 
структуры связано с рядом широких орга-
низационных процессов в политических, 
экономических, правовых и культурных сфе-
рах города. Концепция управления вклю-
чает в себя шесть концептуализированных 
категорий: минимальное государство, кор-
поративное управление, новый публичный 
менеджмент, управление качеством (ТОМ), 
социокибернетическая система и самоорга-
низующиеся сети. Таким образом, очерчены 
контуры масштабной революции в сфере 
взаимоотношений государства, публичного 
управления и общественных структур, кото-
рая в проекте должна охватить весь мир.

В настоящее время финансовые инсти-
туты управляются из хорошо организованных 
городских центров, и процессы политиче-
ской централизации имеют географическую 
окраску. Одной из важных проблем является 
проблема «места», то есть старый локаль-
но-государственно-национальный триумви-
рат всё более явственно соперничает с двумя 
другими пространственными категориями: 
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сельско-пригородно-городской и локаль-
но-регионально-международной. Устанав-
ливаемый сегодня интернациональный тип 
организационной структуры осуществляет 
территориальные ограничения в столкно-
вении за контроль, за возможность осуще-
ствлять деятельность определённых видов 
и владеть определёнными материальными 
ресурсами. Многие западные исследователи 
утверждают, что в экономической сети тран-
снациональные корпорации сосредоточены 
в глобальных центрах, выполняют функцию 
контроля, а роль суверенных государств сво-
диться к роли «пешек» на «мировой шахмат-
ной доске». 

Сети формируются центрами активности. 
Они создаются, расширяются или трансфор-
мируются соотносительно происходящим 
событиям. Будучи на протяжении длитель-
ного исторического времени локальными 
по характеру, они постепенно приобрели 
общенациональные масштабы, прежде чем 
стать за последние несколько десятилетий 
международными по масштабу. Сегодня тер-
риториальные границы меняются соответ-
ственно мощи их центров. Однако они могут 
изменятся также в соответствии с мощью 
социокультурного и экономического воздей-
ствия или сопротивления района, на который 
распространяется сеть. Поэтому сеть можно 
рассматривать как «неспокойную» среду, 
где «подвижные» территории сталкиваются 
с другими территориями или проявляют тен-
денцию к слиянию с ними. Для нашей страны 
это особенно актуально в контексте реформы 
децентрализации власти и создания агломе-
раций на фоне объдинённых территориальных 
громад [7].

Ф. Бродель, отмечая своеобразие развития 
европейских городов, замечал, что они раз-
вивались как автономные миры, перехитрив 
государство, построенное на территориаль-
ном принципе. Города вели собственную 
экономическую политику, способную всегда 
сломить преграды, создать и воссоздать себе 
привилегии и убежище.  Ф. Бродель пола-
гал необходимым попытаться создать некую 
«модель» городского развития на Западе, 
объясняющую столь уникальное явление. 
Думается, такая модель представлена в гео-
политической системе С. Роккана, основная 
идея его концепции заключена в понятии 
«пояс городов», который представляет собой 
сеть автономных городов, конкурирующих 
в рамках устойчивого равновесия и оградив-
ших себя от власти национальных государств. 
«Пояс городов» явился ядром и двигателем 
Западной Европы, определившим ее террито-
риальное деление и структуру. 

Сегодня эта модель, на шаш взгляд, опи-
сана Кьелом Нордстремом. «Мы находимся 

в начале самой быстрой урбанизации челове-
чества. Ключевое здесь понятие «в начале». 
Нам кажется, что всё уже произошло и завер-
телось, а на самом деле это только старт. 
Страны умирают как структуры. Через 50 лет 
вместо 218 стран будет 600 городов. Это про-
изойдет из-за смены системы восприятия 
информации, развития транспорта и техно-
логий в целом. Связывая между собой суще-
ствующие системы, мы создаем системы 
нового порядка» [8].

Выводы исследования. Традицион-
ная оппозиция центра и периферии, города 
и деревни дополняется различием городов на 
глобальном уровне.

Города не являются независимой еди-
ницей, они развиваются под воздействием 
общих изменений в миросистеме, включён-
ность или исключённость города из глобаль-
ной сети городов обусловливает возможности 
и уровни его развития.

В новых условиях геоэкономики только 
весьма ограниченное количество городов 
приобретает транснациональный характер 
и используется для оказания услуги капита-
ловложений. Поэтому весьма важно обозна-
чить влияние сети на состояние жизненного 
пространства города. В общих контурах 
можно говорить о двух контрастирующих 
диагнозах.

Жизненное пространство центральных 
городов, допущенное к ресурсам сети, ста-
новится источником социальной активности 
и процветания, создавая условия для разви-
тия различных инфраструктур, человеческих 
и культурных ресурсов. Здесь важно отме-
тить, что города, принадлежащие к низшим 
этажам сетевой иерархии, для того чтобы 
удерживаться на уровне требований, выну-
ждены изо всех сил бороться за сохране-
ние своих позиций «центральности». Пери-
ферийные города, отлученные от сети, 
отбрасываются в сторону выживания, в зону 
«нежизненного» пространства. Опознава-
тельные знаки таких полярных отношений 
со всей очевидностью просматриваются на 
примере украинских городов: низкий уро-
вень жизни масс, направленность жизнен-
ной энергии горожан на решение задачи 
выживания, угрожающие размеры иммигра-
ции в города Европы.

 Все эти факторы ведут к отсутствию обще-
социальных целей городского развития. 
В целом можно подытожить, что жизненное 
пространство города подчинено, во-первых, 
инструментальной логике сети и его разви-
тие определяется местоположением в гло-
бализированной среде, во-вторых, город-
ская жизнь конфигурируется в измерениях 
глобальной экономики, культуры и новых 
технологий.
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Стаття підготовлена в межах проекту 
«Ефективне функціонування та розвиток 
регіонального соціокультурного середовища 
в умовах децентралізації як запорука націо-
нальної безпеки України», що виконується 
Чорноморським національним університетом 
імені Петра Могили і фінансується коштом 
Державного бюджету України. У статті 
проаналізовано наукові праці, в яких досліджу-
ється релігійна приналежність населення; 
викладено результати емпіричного соціо-
логічного дослідження  релігійної приналеж-
ності міського населення Причорноморського 
регіону України. Дослідження було проведене 
у січні-грудні 2018 р. з використанням методу 
анкетного опитування; як респонденти 
виступили мешканці трьох міст України: 
м. Миколаєва, м. Одеси та м. Херсона.
Результати дослідження показали, що 
порівняна більшість міського населення При-
чорноморського регіону України зараховує 
себе до православних віруючих. Більшість 
православних віруючих у цьому регіоні не 
належать до конкретної православної цер-
кви, вважаючи себе просто православними. 
Коли ми порівнювали наші дані з даними, 
отриманими іншими дослідницькими цен-
трами в Україні, було встановлено, що серед 
міського населення Причорноморського регі-
ону України наявна набагато менша частка 
православних віруючих, ніж по Україні зага-
лом та у Південному регіоні України зокрема.
Серед міського населення Причорномор-
ського регіону України наявна більша частка 
людей, які не належать до жодної конфесії, 
ніж загалом по Україні, і приблизно така сама 
частка, як у Південному регіоні України. Най-
більша частка православного населення 
спостерігається у Херсоні, трохи нижча – 
у Миколаєві та ще менша – у Одесі. Водно-
час більша частка представників інших релі-
гій спостерігається в місті Одесі, порівняно 
з  Миколаєвом та Херсоном.
ключові слова: релігійна приналежність, 
міське населення, Причорноморський регіон 
України, релігійність населення, релігійний 
склад населення.

The article was prepared in the framework 
of the project «Effective functioning and devel-
opment of the regional socio-cultural envi-
ronment in the context of decentralization as 
a pledge of national security of Ukraine», imple-
mented by Petro Mohyla Black Sea National 
University and funded by the State Budget 
of Ukraine. The scientific works in which the reli-
gious affiliation of the population is studied is 
analyzed in the article. The results of empiri-
cal sociological research of religious affiliation 
of the urban population of the Black Sea region 
of Ukraine are described. The research was 
conducted in January-December 2018 using 
the method of questionnaire survey; respon-
dents were residents of three Ukrainian cities: 
Mykolaiv, Odessa and Kherson.
The results of the study showed that the rela-
tive majority of the urban population of the Black 
Sea region of Ukraine attribute themselves to 
Orthodox believers. Most Orthodox believers in 
this region do not refer to a particular Orthodox 
Church, considering themselves simply Ortho-
dox. When we compared our data with the data 
obtained by other research centers in Ukraine, 
it was found that among the urban popula-
tion of the Black Sea region of Ukraine there is 
a much smaller proportion of Orthodox believers 
than in Ukraine as a whole, and in the Southern 
region of Ukraine in particular.
Among urban population of the Black Sea region 
of Ukraine there is a much larger proportion 
of people who do not belong to any denomina-
tion than in Ukraine as a whole, and approxi-
mately the same share as in the Southern region 
of Ukraine. The largest proportion of the Ortho-
dox population is observed in the city of Kherson, 
slightly lower – in the city of Mykolaiv, and even 
smaller – in the city of Odessa. At the same time, 
a greater proportion of representatives of other 
religions is observed in the city of Odessa, as 
compared to the cities of Mykolaiv and Kherson.
Key words: religious affiliation, urban popu-
lation, Black Sea region of Ukraine, religious-
ness of the population, religious composition 
of the population.

Постановка проблеми. К сучасному постін-
дустріальному суспільстві релігія перенесена 
з соціальної сфери до сфери індивідуальної. Релі-
гійна приналежність людини найчастіше є її влас-
ним вибором, у чому проявляється принцип сво-
боди совісті. У зв’язку з цим дедалі більше число 
країн (у тому числі Україна) набуває рис полікон-
фесійності. У поліконфесійному суспільстві поряд 
проживають представники різних релігій, а отже, 
важливими стають питання міжконфесійної вза-
ємодії, особливо в контексті збереження сус-
пільної стабільності. Релігійний склад населення, 

релігійна приналежність різних його груп стають 
актуальними темами досліджень у релігієзнав-
стві, соціології та психології релігії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття релігійної приналежності у сучасних 
соціально-гуманітарних науках найчастіше за 
все застосовується у зв’язку з поняттями релі-
гійності населення та релігійної ідентичності осо-
бистості (групи). Зокрема, О.М. Крилов розгля-
дає релігійну ідентичність не лише як абстрактне 
поняття, а як вираження колективної та індиві-
дуальної самосвідомості в постіндустріальному 
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просторі. Він зазначає, що «у низці західних 
публікацій релігійна ідентичність ототожнюється 
з церковною ідентичністю і розцінюється як при-
належність до церкви, як соціалізація в церков-
ному житті» [3, c. 18]. Інші автори розглядають 
релігійну ідентичність як поєднання релігійної 
та національної приналежності.

Під час соціологічного дослідження релі-
гійності населення найчастіше застосовують 
три основних індикатори: 1) показник оцінки 
респондентом рівня власної релігійності; 2) 
показник теперішньої релігійної приналеж-
ності респондента; 3) оцінка релігійних прак-
тик, що здійснюються респондентом [1, с. 42]. 
Таким чином, релігійна приналежність у цьому 
разі виступає однією зі складових частин релі-
гійності населення. Що стосується соціоло-
гічних досліджень релігійної приналежності 
населення України, то в останні п’ять років 
найбільш масштабні з них проводяться такими 
соціологічними організаціями (окремо або 
у співпраці одна з одною): Київським міжна-
родним інститутом соціології (КМІС) [2], Цен-
тром Разумкова [4],  соціологічною групою 
«Рейтинг» [5], Центром «SOCIS» [6]. 

Зокрема, в інформаційних матеріалах 
«Особливості релігійного і церковно-релігій-
ного самовизначення українських громадян: 
тенденції 2010–2018 рр.», виданих Центром 
Разумкова за результатами соціологічного 
моніторингу, наведено розподіл відповідей 
респондентів на питання «До якої релігії Ви себе 
відносите?» протягом 7 хвилин опитування (з 
2000 по 2018 рр.) Результати показали, що 
частка українських громадян, які зараховують 
себе до православ’я, коливається від 65,4% (у 
2016 р.) до 70,6% (у 2013 р.) [5, с. 13]. У Півден-
ному регіоні (до якого дослідники зарахували 
Миколаївську, Херсонську та Одеську області) 
ця частка населення становить від 61,6% (у 
2018 р.) до 76,4% (у 2010 р.) Не вважають себе 
належними до жодного з релігійних віроспові-
дань від 11% населення України (у 2018 р.) до 
16,3% (у 2016 р). У Південному регіоні ця частка 
населення становить від 14,1% (у 2010 р.) до 
24% (у 2017 р.) [5, с. 13].

В інформаційних матеріалах «Особливості 
релігійного і церковно-релігійного самови-
значення українських громадян: тенденції  
2010–2018 рр.» наводиться також розподіл від-
повідей респондентів на питання «До якої саме 
православної церкви Ви себе відносите?». 
Результати показали, що частка віруючих, які 
зараховують себе до Української православної 
церкви Київського патріархату, стабільно зро-
стає від 18,4% (у 2000 р.) до 42,6% (у 2018 р.), 
а частка віруючих, які зараховують себе до Укра-
їнської православної церкви Московського 
патріархату, коливається від 14% (у 2000 р.) до 
34,5% (у 2010 р.) [5, с. 17]. Результати також 
свідчать, що у Південному регіоні частка віру-
ючих, які зараховують себе до Української 

православної церкви Київського патріархату, 
поступово зростає від 8,5% (у 2010 р.) до 22,3%  
(у 2018 р.), а частка віруючих, які зараховують 
себе до Української православної церкви Мос-
ковського патріархату, коливається від 42,6%  
(у 2010 р.) до 9,1% (у 2018 р.) [5, с. 16].

Але у соціологічних дослідженнях, що про-
водилися в Україні в останні 5 років, не ана-
лізувалася релігійна приналежність міського 
населення Причорноморського регіону Укра-
їни. Якщо в цих дослідженнях і наводяться 
результати опитування жителів Причорно-
морського або Південного регіонів України, то 
лише міського і сільського населення разом. 
Знання ж релігійної приналежності міського 
населення Причорноморського регіону Укра-
їни є потрібним у контексті збереження соці-
альної стабільності в містах цього регіону.

Постановка завдання. Mетою статті 
є визначення основних показників релігійної 
приналежності міського населення Причорно-
морського регіону України шляхом проведення 
емпіричного соціологічного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Стаття підготовлена в межах проекту 
«Ефективне функціонування та розвиток регіо-
нального соціокультурного середовища в умо-
вах децентралізації як запорука національної 
безпеки України», що виконується Чорномор-
ським національним університетом імені Петра 
Могили і фінансується коштом Державного 
бюджету України. У межах виконання другого 
етапу проекту колективом кафедри соціоло-
гії ЧНУ ім. П. Могили за участю автора статті 
у січні-грудні 2018 р. було проведене емпіричне 
соціологічне дослідження колективних уявлень 
та соціокультурних практик мешканців Мико-
лаївської, Одеської та Херсонської областей 
України, що ілюструють їхнє ставлення до про-
блем функціонування соціокультурної сфери 
в умовах децентралізації та актуальних викликів 
національній безпеці України. 

Методом дослідження було анкетне опиту-
вання. Вибірка є багатоступеневою, районова-
ною, власне імовірнісною, квотною, репрезен-
тативною за віком, а також за статтю та місцем 
проживання респондентів (похибка становить не 
більше 3,5%). Загалом було опитано 801 особу, 
з яких 43,9% – чоловіки і 56,1% – жінки. Розпо-
діл опитаних за віком та місцем проживання 
представлено в таблицях 1 і 2. Одним із завдань 
дослідження стало визначення релігійної при-
належності респондентів. Для цього до анкети 
було включено блок із двох питань: 1) «Скажіть, 
будь ласка, до якої релігії Ви себе зарахову-
єте?» 2) «До якої саме православної церкви Ви 
себе зараховуєте?». На друге питання відпові-
дали лише ті респонденти, які, відповідаючи на 
перше питання, назвали себе  православними. 
Розподіл відповідей респондентів представле-
ний у таблицях 3 і 4.
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Як можна побачити, порівняна більшість 
міського населення Причорноморського регі-
ону України (49,2%) зараховують себе до пра-
вославних віруючих. Із цих православних віру-
ючих більшість (53,8%) не зараховують себе 
до якоїсь конкретної церкви, 28,7% зарахову-
ють себе до Української православної церкви 
Київського патріархату, 11,9% – до Української 
православної церкви Московського патрі-
архату. Лише незначна частка православних 
віруючих (1,3%), що проживають у містах При-
чорноморського регіону України, зараховують 
себе до Української автокефальної православ-
ної церкви.

Що стосується мешканців міст Причорно-
морського регіону України, які не зарахову-
ють себе до жодної релігії, але є віруючими 
людьми, то їх частка серед опитаних стано-
вить 9,2%. А частка респондентів, які не зара-
ховують себе до жодної релігії і не є віруючими 
людьми, становить 8,4%.

Порівняємо дані, отримані нами, з даними 
отриманими в дослідженні «Соціально-по-
літична ситуація в Україні», проведеному 
у вересні 2018 р. силами трьох дослідницьких 
центрів: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС. 
У вказаному дослідженні респондентам було 
задане ідентичне питання «Скажіть, будь ласка, 
до якої релігії Ви себе відносите?». Резуль-
тати, отримані вказаними дослідниками, пока-
зали, що більшість населення України (68,8%) 
вважає себе православними віруючими. У Пів-
денному регіоні (до нього дослідники зара-
хували Миколаївську, Херсонську, Одеську 
та Кіровоградську області) частка православ-
них віруючих у населенні становить 71,4% [6]. 
Таким чином, серед міського населення При-
чорноморського регіону України наявна наба-
гато менша частка православних віруючих, 
ніж по Україні загалом та у Південному регіоні 
зокрема.

У дослідженні «Соціально-політична ситу-
ація в Україні» також можна побачити, яка 
частка населення України не зараховує себе 
до жодного з віросповідань – це 9% жителів. 
У Південному регіоні України ця частка стано-
вить 16,3% населення [6]. Таким чином, серед 
міського населення Причорноморського регі-
ону України наявна набагато більша частка 
людей, які не зараховують себе до жодної 
конфесії, ніж по усій Україні, і приблизно така 
сама, як у Південному регіоні України. Резуль-
тати порівняння даних, отриманих у процесі 
нашого дослідження, та даних, отриманих 
авторами роботи «Соціально-політична ситуа-
ція в Україні», представлено в таблиці 5.

Відповідаючи на уточнююче питання «До 
якої саме православної церкви Ви себе зара-
ховуєте?», задане респондентам вищезгада-
ними дослідниками, 45,2% респондентів, які 
вважають себе православними віруючими, 

Таблиця 1
Розподіл респондентів за віком
Вік N % до всіх

18–29 років 149 18,6
30–39 років 171 21,3
40–49 років 157 19,6
50–59 років 137 17,1
60 років 
і старше 187 23,3

З а г а л о м 801 100

Таблиця 2
Розподіл респондентів за місцем 

проживання
Місто N % до всіх

Миколаїв 213 26,6
Одеса 431 53,8
Херсон 157 19,6
З а г а л о м 801 100

Таблиця 3
Розподіл відповідей респондентів на 
питання «Скажіть, будь ласка, до якої 

релігії Ви себе зараховуєте?»
Варіанти відповіді N % до всіх

Православ’я 394 49,2
Я просто християнин 191 23,8
Римо-католицизм 1 0,1
Протестантськi  
та євангелiчнi церкви 6 0,7

Греко-католицизм 5 0,6
Нехристиянськi релiгiї 
(іслам, буддизм тощо) 2 0,2

Не належу до жодної,  
але є віруючою людиною 74 9,2

Не належу до жодної  
i не є віруючою людиною 67 8,4

Інше 8 1,0
Важко відповісти 53 6,6
З а г а л о м 801 100

Таблиця 4
Розподіл відповідей респондентів на 
питання «До якої саме православної 

церкви Ви себе зараховуєте?»*

Варіанти відповіді N
% до 

тих, хто 
відповів

Українська православна церква 
(Київський патрiархат) 113 28,7

Я просто православний 212 53,8
Українська православна церква 
(Московський патрiархат) 47 11,9

Українська автокефальна  
православна церква (УАПЦ) 5 1,3

Важко відповісти/не знаю 16 4,1
Не має відповіді 1 0,3
З а г а л о м 394 100

*На це питання відповідали лише ті респон-
денти, які у процесі відповіді на попереднє питання 
зарахували себе до православ’я
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Для виконання цього завдання було проведено 
двовимірний аналіз отриманих даних. Резуль-
тати цього аналізу представлено в таблиці 7.

Як можна побачити, найбільша частка пра-
вославного населення (54,1%) спостеріга-
ється в місті Херсон, трохи менша (51,2%) – 
в місті Миколаїв і ще менша (46,4%) – в місті 
Одеса. Водночас в Одесі спостерігається 
більша частка представників інших релі-
гій, порівняно з Миколаєвим та Херсоном. 
Зокрема, серед опитаних одеситів зустрілися 
представники Римо-католицької віри та нехри-
стиянських релігій (ісламу, буддизму тощо).

Таблиця 5
Деякі показники релігійної приналежності різних груп населення України, %

Релігійна приналежність

Групи населення

Населення 
України*

Населення Півден-
ного регіону України*

Міське населення 
Причорноморського 

регіону України
Православ’я 68,8 71,4 49,2
Не зараховують себе  
до жодного з релігійних  
віросповідань

9,0 16,3 17,6

* За результатами емпіричного соціологічного дослідження «Соціально-політична ситуація в Україні», 
проведеного у 2018 р. силами трьох дослідницьких центрів: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС [6]

Таблиця 6
Приналежність різних груп православного населення України до Української 

православної церкви Київського або Московського патріархатів, %

Релігійна приналежність

Групи населення

Населення  
України*

Населення  
Південного регіону 

України*

Міське населення  
Причорноморського 

регіону України
Українська православна  
церква (Київський патріархат) 45,2 28,6 28,7

Українська православна цер-
ква (Московський патріархат) 16,9 18,1 11,9

* За результатами емпіричного соціологічного дослідження «Соціально-політична ситуація в Україні», 
проведеного у 2018 р. силами трьох дослідницьких центрів: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС [6]

Таблиця 7
Розподіл відповідей респондентів на питання «Скажіть, будь ласка, до якої релігії Ви 

себе зараховуєте?» залежно від місця проживання, % до кожної групи

Варіанти відповіді
Місце проживання

Миколаїв Одеса Херсон
Православ’я 51,2 46,4 54,1
Я просто християнин 22,5 28,1 14,0
Римо-католицизм 0 0,2 0
Протестантськi та євангелiчнi церкви 0,9 0,5 1,3
Греко-католицизм 0,5 0,5 1,3
Нехристиянськi релiгiї (іслам, будизм тощо) 0 0,5 0
Не належу до жодної, але є віруючою людиною 7,5 7,7 15,9
Не належу до жодної i не є віруючою людиною 9,9 8,6 5,7
Інше 0,9 0,5 2,5
Важко відповісти 6,6 7,2 5,1
З а г а л о м 100 100 100

відповіли, що вони вважають себе належними 
до Української православної церкви Київ-
ського патріархату і 16,9% – до Української 
православної церкви Московського патріар-
хату. У Південному регіоні України ця частка 
становить, відповідно, 28,6% та 18,1% жителів 
[6].  Результати порівняння даних, отриманих 
у процесі нашого дослідження, та даних, отри-
маних авторами роботи «Соціально-політична 
ситуація в Україні», представлено в таблиці 6.

Іншим завданням нашого дослідження було 
порівняння релігійного складу населення різ-
них міст Причорноморського регіону України. 
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Висновки з проведеного дослідження. 
Порівняна більшість міського населення При-
чорноморського регіону України зараховує 
себе до православних віруючих. Більшість 
православних віруючих цього регіону не зара-
ховують себе до якоїсь конкретної православ-
ної церкви, вважаючи себе просто православ-
ними. У процесі порівняння даних, отриманих 
нами, з даними, отриманими іншими дослід-
ницькими центрами України, було з’ясовано, 
що серед міського населення Причорномор-
ського регіону України наявна набагато менша 
частка православних віруючих, ніж по Україні 
загалом та Південному регіоні зокрема.

Що стосується міського населення Причор-
номорського регіону України, яке не зараховує 
себе до жодного з віросповідань, то серед них 
наявна набагато більша частка людей, які не 
зараховують себе до жодної конфесії, ніж по 
Україні загалом і приблизно така сама частка, 
як у Південному регіоні України.  

Найбільша частка православного насе-
лення спостерігається в місті Херсон, трохи 
менша – в Миколаєві і ще менша – в Одесі. 
Водночас в Одеса спостерігається більша 
частка представників інших релігій, порів-
няно з Миколаєвом та Херсоном. Перспек-
тивами подальшого дослідження може бути 

порівняння релігійного складу міського і сіль-
ського населення Причорноморського регі-
ону України.
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Стаття присвячена феномену персоніфі-
кації у просторі масової комунікації, який, на 
відміну від позицій інституціонального кому-
нікатора, розглядається як участь суб’єкта 
у відтворенні соціальних процесів, повсяк-
денного життя людей у власному інформа-
ційному полі, що розуміється як трансмісія 
культурних значень і смислів у вигляді думок, 
знань, цінностей, переконань, навичок і тех-
нологічних компетенцій. Ідеї фіксації наста-
новлень аудиторії та вимірювання ефектів 
впливу масмедіа відходить у минуле. Акту-
алізується персоніфікація суб’єктів кому-
нікації в медіа-просторі, встановлення між 
ними комунікативної взаємодії, когнітивний 
та інтерпретативний компоненти, пов’я-
зані з розумінням і тлумаченням значень 
і смислів у текстах, що транслюються 
масмедіа, – все те, що масова комунікація 
достеменно робить, але вже не за допо-
могою «ефектів впливу», а за умов вклю-
чення, персоніфікованої участі. У статті 
для пояснення сучасного образу масової 
комунікації комбінуються теоретичні й емпі-
ричні контексти. Зіставлення результатів 
опитувань аудиторії, яка диференційована 
за ступенем інтенсивності і регулярності 
звернення до телебачення, свідчить на 
користь того, що контент, який поши-
рюється саме цим медіа, все ще суттєво 
впливає на знання і цінності активних при-
хильників ТБ. Це пояснює неодмінний, хоч 
і обмежений вплив на аудиторію, зокрема її 
поведінку під час останніх виборів. Проте 
поширення стрімінгових технологій, ство-
рення індивідуальних “You Tube”-каналів, 
як і сам феномен персоніфікації в мережі, 
доводить перевагу нових суб’єктних форм 
комунікативної взаємодії у сфері масмедіа. 
Виводячи комунікативну функцію на перше 
місце, вони сприяють цілеспрямованому 
набуттю знань, реалізують настановлення 
та прагнення суб’єкта, які є проявом  його 
волі і втілюються ним у створенні власного 
інформаційного поля.
ключові слова: масмедіа, персоніфікація, 
комунікація, інформаційне поле, суб’єкт, 
медіа-дискурс.    

The article deals with the phenomenon of per-
sonification in the space of mass communication, 
which, unlike the positions of the institutional 
communicator, is considered as the participa-
tion of the subject in the reproduction of social 
processes, daily life of people in their own infor-
mation field, which is understood as the trans-
mission of cultural meanings and meanings 
in the form of thoughts, knowledge , values, 
beliefs, skills and technological competencies. 
Ideas of fixing audience preferences and mea-
suring the effects of media exposure are a thing 
of the past. The personification of the subjects 
of communication in the media space, the estab-
lishment of communicative interaction between 
them, the cognitive and interpretative compo-
nents related to the understanding and interpre-
tation of meanings and meanings in texts broad-
casted by mass media are updated – all that 
mass communication already does, but already 
not with the effects of influence, but with the con-
ditions of inclusion, personalized participation. 
The article combines theoretical and empirical 
contexts to explain the contemporary image 
of mass communication. Comparing the results 
of polls to an audience that is differentiated by 
the intensity and regularity of their appeal to 
the TV shows, how the content that is distributed 
by this media itself still significantly influences 
the knowledge and values of active TV followers. 
This explains the indispensable, though limited, 
impact on the audience, including its behavior 
during the last election. However, the prolifer-
ation of streaming technologies, the creation 
of individual "You Tube"-channels, as well as 
the phenomenon of personification on the net-
work, proves the advantage of new, subjective 
forms of communicative interaction in the mass 
media. By bringing the communicative function 
to the forefront, they facilitate the purposeful 
acquisition of knowledge, implement the setting 
and aspirations of the subject, which is a man-
ifestation of his will and translate it into the cre-
ation of their own information field.
Key words: media, personalization, communica-
tion, information field, subject, media discourse. 

Постановка проблеми. Для масової 
комунікації, зокрема для її електронних засо-
бів – радіо і телебачення, протягом всієї істо-
рії існування було характерним використання, 
одночасно зі словом, низки знакових систем, 
які відіграють важливу роль в організації, підго-
товці (створення) і продукуванні (відтворенні) 
інформації. Участь у цих процесах беруть дві 
сторони: комунікатор та аудиторія. Остан-
нім часом ця традиційна формула комунікації 
змінюється у зв’язку з появою індивідуальних 

суб’єктів медіа-комунікації, особливо в інтер-
нет-мережах. Відомо, що співвідносність із 
суб’єктом може стати критерієм типології 
медіа-дискурсивних практик, що потребує 
окремого розгляду і теоретичного обґрунту-
вання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згадана формула комунікації, що була зафік-
сована Р. Якобсоном у його моделі комуніка-
ції [13] як універсальна формула комунікатив-
ного акту, дала поштовх для низки наукових 
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пошуків суміжних галузей: соціології масових 
комунікацій, теорії комунікації, психології осо-
бистості і психології комунікації, медіа-психо-
логії. У працях Н. Костенко, Л. Малес, А. Ручки, 
Л. Скокової, Ю. Сороки, О. Сусської, Р. Шульги 
розглядаються у смисловому плані тексти 
і продукти масової комунікації, які головним 
чином є похідними від інших, насамперед, 
прозових різновидів організації тексту. Так, 
у монографії «Смислова морфологія соціуму» 
стверджується, що «проблеми, пов’язані з міс-
цем телебачення в суспільстві, з ціннісним 
наповненням телепродуктів, залишаються 
предметом дискусій в середовищі медіа-фа-
хівців, науковців, гуманітаріїв» [8, c. 200]. 
У плані відтворення і сприйняття тексти масо-
вої комунікації відрізняє опосередкованість 
пред’явлення (через комунікатора або іншим 
чином) і визначеність аудиторії, до якої вони 
звернені (адресність), або соціальна орієнто-
ваність (як це визначав О.О. Леонтьєв у «Пси-
хології спілкування») [5].

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Медіа-спеціалісти та медіа-психологи 
підкреслюють, що соціальна та комунікатив-
но-психологічна визначеність ситуації спілку-
вання взагалі й в кожному окремому випадку 
(будь-то традиційні медіа або соціальні 
мережі), так само, як і розуміння учасниками 
комунікації своїх соціальних ролей, реалізо-
ваних у конкретній комунікативній ситуації, 
завжди є безпосередньою причиною будь-
якого різновиду комунікації, але набуває осо-
бливого значення в сучасних формах масо-
вого соціально орієнтованого спілкування 
[12]. Зрозуміло, що це, насамперед, залежить 
від умов того каналу масової комунікації, яким 
нині користуються комуніканти. Отже, якщо 
це – виступ по телебаченню, то й тип кому-
нікативної поведінки буде істотно відрізня-
тися, ніж це відбувалося б в умовах радіомов-
лення. Не дарма блогери, які ведуть власні 
“You Tube”-канали, намагаються наслідувати 
у своїй комунікативній поведінці ведучих теле- 
і радіопрограм, адже саме прийоми встанов-
лення комунікативного контакту і так звані 
«стандарти мовлення», відпрацьовані роками 
в царині електронних медіа, є перевіреним 
засобом комунікативної взаємодії з фор-
мально невизначеною аудиторією конкрет-
ного блогера. З цієї точки зору участь А. Шарія 
в електоральній кампанії 2019 р. є нічим іншим, 
як спробою встановити обсяги своєї реальної 
та потенційної аудиторії. 

Однак, якщо виходити з того, що кожен бло-
гер, що виступає в мережах так чи інакше пре-
тендує на комунікативну позицію персоніфіко-
ваного суб’єкта1, а колишня масова аудиторія 
поступово перетворюється на «інтерпретавні 
спільноти»2, агреговані за інтересами та типом 
споживання медіа-контенту та зовсім новою 
комунікативною позицією щодо участі в меді-
а-дискурсивних практиках, то треба визнати, 
що суб’єкт-суб’єктна взаємодія стає доміную-
чою формою комунікативних контактів, а пер-
соніфікація дедалі частіше набуває значення 
соціокомунікативного та соціокультурного 
феномена сучасного медіа-простору [10].

Треба зазначити (як вже було неодноразово 
доведено, в т.ч. й шляхом соціологічних опиту-
вань), що більшість контактів у соціокультур-
ному середовищі на рівні обміну інформацією 
відбувається саме за допомогою традиційних 
медіа. За даними КМІС, такі телеканали зали-
шаються в пріоритеті переглядів: «1+1» – 50%, 
«Україна» – 43%, «Интер» – 34%, ICTV – 32,5%, 
СТБ – 31%. «Водночас наведена п’ятірка очо-
лює і рейтинг каналів, яким українці найбільш 
довіряють. Але тенденція до зниження показ-
ників все одно присутня. Наприклад, 24% 
громадян заявили про довіру до «1+1», проте 
ще рік тому їх було 35%» [4]. Подібна ситуація 
простежується й з каналами ICTV та «Интер». 
Окремим фактом, що доводить привабливість 
для аудиторії аудіовізуальних медіа, виступає 
популярність стрімінгових сервісів і платформ. 
Саме вони є постачальниками продукції кіне-
матографу (зокрема й телекіно). Як зазначає 
оглядач Л. Васюкова, «протягом 2018 р. частка 
передплатників стрімінгових платформ зросла 
на 27% і склала понад 613 мільйонів осіб», вод-
ночас «продажі кінотеатрів у минулому році 
зросли на 1,2%, до $ 41,1 млрд. Тим самим 
розрив між стрімінговими сервісами і кіноте-
атрами продовжує зростати – в 2017 р. частка 
перших становила 54%» [1]. Щодо ситуації до 
подій Майдану 2014 р., то дані «Європейського 
соціального дослідження» [2], проведеного 
у 24 країнах Європи, свідчать, що Україна вхо-
дить в першу п’ятірку тих країн, де телевізор 
дивляться найбільше (див. Табл. 1).

Починаючи з 2014 р. ІТК (Індустріальний 
Телевізійний Комітет) надає ринку дані про 
обсяги телевізійної аудиторії (ТВ панель), 
які на замовлення ІТК готують дослідницькі 
компанії Nielsen і Комунікаційний Альянс. За 
результатами установчого дослідження ІТК 
(вибірка – 4406 домогосподарств по всій 
Україні, період – жовтень-грудень 2018 р.), 
у 2018 р. 70,1% домогосподарств мають один 
телевізор, 23,3% – два, а 6,5% – три і більше; 
36% домогосподарств не мають інтернету, 
37% – мають швидкісний та мобільний інтер-
нет. При цьому серед нетелевізійних домо-
господарств 50% мають обидва типи прийому 

1 «Персоніфікований суб’єкт медіа-комунікацій» володіє ком-
петенціями інформаційного вибору, диференціації медіа-дискурсу 
та інтерпретацій медіа-контенту і, як результат, здійснює формування 
власного інформаційного поля.

2 «Інтерпретативні спільноти» – агреговані групи медіа-аудиторій, 
які відрізняються вибірковим ставленням до медіа-контенту, вимог-
ливістю до його якості тощо.



ГАБІТУС

102 Випуск 10. 2019

інтернету, проте лише 7% в Україні є клієнтами 
супутникових платформ (наприклад, Viasat 
та Xtra TV) [3]. 

Значних уточнень зазнала роль доступу до 
інформації як основи соціальної стратифікації. 
Вже доводиться говорити про ступінь доступу 
до інформаційних кодів як про підставу соці-

альної стратифікації, а не про ступінь оволо-
діння тим чи іншим знанням. Через нерівномір-
ність їх поширення як окремі соціальні групи, 
так і окремі індивіди мають різні інформаційні 
можливості і запити. Ця підпорядкованість 
залежить від важливого соціального чинника – 
інформаційної нерівності.

Таблиця 1
Скільки часу Ви проводите біля телевізора у звичайний будній день?  

(«Європейське соціальне дослідження», дані 2011 та 2013 рр. N = 1500)

 * 2011 р. 
**2013 р.
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1,5–2 години 19,0
17,2

15,8
15,8

12,8
12,2

13,6
12,5

16,0
17,7

16,7
15,2

17,6
18,2

16,2
15,3

16,3
17,6

15,5
16,4

2–2,5 години 12,5
13,1

15,0
15,2

11,8
11,3

12,5
13,5

9,5
12,1

13,6
13,4

14,0
13,1

9,6
12,5

16,1
15,4

16,5
16,0

2,5–3 години 10,8
13,2

11,1
9,3

16,2
16,4

15,4
15,5

12,9
12,8

12,8
11,6

12,9
13,4

14,1
11,6

10,9
12,4

16,4
18,3

Понад 
3 години

14,8
15,3

20,1
18,9

43,5
42,2

32,3
31,7

41,3
30,1

24,3
22,3

16,4
12,7

30,1
23,8

19,0
21,6

27,1
27,9

Примітки: * Верхній рядок – показники за 2011 р. ** Нижній рядок – показники за 2013 р. 

Джерело: [2, c. 55]

 
Рис. 1. Рейтинг найбільш популярних телеканалів за результатами дослідження  

рейтингового агентства Big Data Ua
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За цих умов суттєво змінюється ставлення 
до персони медіа-комунікатора, журналістів, 
які виступають у кадрі, ведуть телепрограми. 
Інтерпретації змін, що відбуваються в медіа-е-
фірі, насамперед, залежать від того, чи є ауди-
торія масовою і пасивною, чи вона перетво-
рюється на «інтерпретативні спільноти» [9], 
тобто намагається створювати своє власне 
інформаційне поле, щоб включати переважно 
той зміст, що є цікавим і необхідним цій особи-
стості. Для розуміння і засвоєння інформації, 
висловлювання або повідомлення вже замало 
просто сидіти біля теле- або радіоприймача 
чи комп’ютера, треба орієнтуватись у певному 
і конкретно окресленому колі знань про спе-
цифіку поведінки комунікатора і засоби впливу 
на масову аудиторію. Останнє підтверджує 
і той факт, що й досі не припиняються диску-
сії щодо феєричної перемоги на президент-
ських виборах В. Зеленського та ролі в цьому 
саме традиційних медіа, зокрема телеба-
чення. На початку 2019 р. Національна Рада 
з питань телебачення і радіомовлення опри-
люднила через «Детектор медіа» результати 
дослідження, здійсненого разом із рейтинго-
вим агентством Big Data Ua [6], щодо того, які 
телеканали найбільше дивились користувачі 
IPTV/OTT-сервісів у І кварталі 2019 р.

Проте статистика Американської асоціації 
кінокомпаній (MPAA) впевнено продемонстру-
вала за 2018 р. високий темп зростання кіль-
кості передплатників стрімінгових сервісів [6], 
отже, потокові платформи вперше переважа-
ють за цим критерієм кабельне телебачення. 
В цих досить нових умовах, коли традиційні 
медіа вимушені суперничати не з «новими» 
медіа, а із сервісами, що просто надають 
доступ до тих або інших джерел («потокових», 
або стрімінгових, сервісів), суттєво підвищу-
ється роль суб’єкта – ініціатора комунікатив-
ного контакту (в цьому разі – замовника або 
користувача сервісу). Саме вибір конкретного 
суб’єкта є визначальним для подальшої кому-
нікації. Отже, відбувається «персоніфікація 
інформаційного обміну», тобто уособлення 
певного типу і змісту комунікації (інтерперсо-
нальної або масової) конкретною персоною 
з притаманними їй суб’єктними характеристи-
ками та особливостями психокомуникативної 
організації інформаційного обміну й відтво-
рення змісту.

Однак, всупереч розумінню цих особ-
ливостей, навіть нині переважна кількість 
журналістів, що працюють у пресі, на радіо, 
телебаченні, працівників книжкових видав-
ництв і кінематографії, ще не має достат-
нього уявлення про психологічні закономір-
ності взаємодії свідомості цього нового типу 
комунікатора – персоніфікованого суб’єкта 
медіа-комунікації з «екранним» змістом, про 
величезне значення психологічних аспектів 

комунікативного взаємодії у сфері масової 
комунікації доби цифрових технологій. Це 
повною мірою стосується також володіння 
соціологічними і психолінгвістичними знан-
нями про закономірності взаємодії особисто-
сті (суб’єкта), яка формує власне інформа-
ційне поле, із соціокультурним середовищем 
за допомогою медіа-простору [10].

Проблема персоніфікації та авторитету 
джерела інформації в її соціально-психологіч-
ному і особистісно-психологічному ракурсах 
торкається також такого вагомого аспекту, 
як свідома присутність, у діяльності комуні-
катора механізмів гуманізуючого впливу, які 
саме в умовах масової комунікації забезпе-
чують мотивоване (зацікавлена) й адекватне 
сприйняття інформації стає нині важливим 
елементом досягнення поставлених комуні-
кативних завдань. Будемо інтерпретувати їх 
таким чином:

1) ступінь персоніфікації інформації;
2) орієнтація в комунікативній ситуації;
3) тематична спрямованість;
4) комунікативно-психологічний вплив 

змісту отриманої інформації;
5) сукупність критеріїв авторитетності 

джерела.
Треба підкреслити, що саме інтенцій-

ність суб’єкта та його інтерпретативні позиції 
в розумінні і усвідомленні змісту медіа-дис-
курсу становлять основу інформаційного 
обміну в царині сучасної масової комунікації, 
а міжкультурні дискурсивні практики знахо-
дять свій вияв у самому визнанні наявності 
прав і обов'язків, які при будь-якій взаємо-
дії забезпечують і зумовлюють відносини між 
комунікантами. Особливо яскраво всі ці про-
цеси відбуваються там, де повнота комуніка-
ційної взаємодії досягає максимуму. В умовах 
діяльності традиційних засобів масової кому-
нікації в основному це відбувалось в телеба-
ченні. Проте «золотий вік» для концепцій «пря-
мого впливу» та односпрямованих ефектів 
масмедіа, формулою яких було: «використан-
ня-задоволення» (де на перше місце виходив 
фактор корисності інформації, що зумовлю-
вало суттєві ознаки спрямованості процесу 
формування інтересів аудиторії), завершився 
ще у другій половині ХХ ст.

Висновки з проведеного дослідження. 
Головною особливістю сучасної ситуації  
в медіа-просторі є неможливість виокрем-
лення, або штучного сприйняття, тільки однієї 
складової частини медіа-контенту: окремо тек-
сту або ж окремо зовнішнього вигляду комуні-
катора, його інтонації тощо, якщо ми хочемо 
зберегти сприйняття медіа-повідомлення 
загалом. Мультимедіативність медіа-дискурсу 
створює ситуацію інтенціонального вибору 
для суб’єктів, як для акторів мереж, так і для 
медіа-комунікаторів. Із психологічної точки 
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зору, персоніфікація інформаційного обміну 
підвищує ефективність комунікації, адже 
сприйняття забезпечується комплексною 
ефективністю (адекватністю) відтворення 
тексту (в мережах) або усного повідомлення  
(в аудіовізуальних медіа), з мовленнєвої – 
активізує цілеспрямованість і відповідність всіх 
власне лінгвістичних і паралінгвістичних ком-
понентів завданням комунікації, з соціологіч-
ної – в результаті сучасних перетворень вини-
кає персональне (суб’єктне) інформаційне 
поле як актуальне середовище інтерпрета-
ції соціальної реальності персоніфікованим 
суб’єктом медіа-комунікацій.
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У статті на матеріалах соціологічного 
опитування в установах виконання пока-
рань розглядаються основні проблеми, які 
супроводжують ресоціалізацію засуджених. 
Автор зосереджує увагу на різних аспектах, 
які впливають на цей процес. Зокрема, вияв-
ляється рівень інформованості засуджених 
щодо діяльності конкретних соціальних 
установ, які опікуються проблемами їхньої 
соціальної адаптації та ресоціалізації, а саме 
центрів соціальної адаптації, органів соціаль-
ного патронажу та пробації. Автор звертає 
увагу на рівень обізнаності засуджених щодо 
послуг, які надаються даними соціальними 
установами. Крім того, за результатами 
емпіричного дослідження розглянуто пер-
спективи звернення засуджених до цих уста-
нов за наданням послуг, причини відмови від 
звернення по допомогу до відповідних органів 
та установ, найбільш затребуваних серед 
засуджених видів послуг та соціальної допо-
моги, які надаються зазначеними соціальними 
установами. Окрему увагу приділено наяв-
ності в засуджених позитивних соціальних 
зв’язків на волі, які належать до чинників ресо-
ціалізації. Більшість засуджених зарахували 
до корисних соціальних зв’язків на волі сімейні 
зв’язки: як із батьками, так і з власними 
сім’ями (дружиною, дітьми). Приблизно кожен 
двадцятий із числа засуджених вказав на від-
сутність корисних соціальних зв’язків на волі 
та водночас на наявність негативних соці-
альних зв’язків. Крім того, у статті розгля-
даються причини повторного потрапляння 
до установ виконання покарань неодноразово 
засуджених респондентів. У відповідях опита-
них із числа неодноразово засуджених перева-
жала причина, пов’язана з відсутністю інфор-
мації стосовно того, куди можна звернутися 
за реальною допомогою, – саме її назвав як 
головну майже кожен третій опитаний рес-
пондент із числа неодноразово засуджених. 
Під час проведення опитування респонден-
там було задане запитання, хто, на їхню 
думку, винен у тому, що вони опинилися за 
ґратами. Відповідаючи на нього, більшість 
засуджених визнала провину за собою. Резуль-
тати опитування підтверджують наявність 
найбільш важливих проблем, які постають 
перед засудженими, а саме: проблеми із пра-
цевлаштуванням та житлом.
ключові слова: ресоціалізація, соціальна 
адаптація, соціальний патронаж, орган про-

бації, установи виконання покарань, засу-
джені, виправлення.

The article on the materials of the sociological 
survey in the penitentiary institutions addresses 
the main problems that accompany the reso-
cialization of the convicts. The author focuses 
on various aspects that affect on this process. 
In particular, the level of awareness of con-
victs about the activities of specific social insti-
tutions, which take care of problems of their 
social adaptation and re-socialization, namely 
centers of social adaptation, bodies of social 
patronage and probation, is revealed. The 
author draws attention to the level of awareness 
of prisoners about the services provided by 
these social institutions. In addition, the empir-
ical study examines the prospects of referring 
prisoners to these institutions for the provision 
of services, the reasons for refusing to seek help 
from the appropriate authorities and institutions, 
the most requested among the convicted types 
of services and social assistance provided by 
these social institutions. Particular attention is 
paid to the existence of positive social bonds 
at stake in the convicts, which are relevant to 
the factors of socialization. Most of the convicts 
attributed to the family a useful social connec-
tions, both with parents and with their own 
families (wife, children). About every twentieth 
of convicts pointed to a lack of useful social con-
nections and at the same time to the existence 
of negative social ties. In addition, the article dis-
cusses the reasons for repeated incarceration 
of repeatedly sentenced respondents. Respon-
dents from the number repeatedly convicts 
answered that with a majority of reasons for lack 
of information where they could seek real help – 
namely, almost every third respondent among 
the repeatedly convicts named it as the chief 
reason. During the survey, respondents were 
asked whom they thought was responsible for 
being behind bars. In response, most of the pris-
oners pleaded guilty. The results of the survey 
confirm the presence of the most important 
problems facing prisoners, namely, problems 
with employment and housing. In particular, one 
in ten convicts indicated that he had nowhere to 
live after his release.
Key words: resocialization, social adaptation, 
social patronage, probation authority, penitentiary 
institutions, convicts, correction.

Постановка проблеми. Успішна ресо-
ціалізація засуджених відіграє важливу роль 
у зменшенні рівня рецидивної злочинності 
та попередженні злочинності загалом, а від-

так, і в збільшенні рівня соціальної безпеки 
у суспільстві. Сам процес ресоціалізації осіб, 
які порушили закон, містить у собі низку 
аспектів. Серед них важливе місце займають 
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такі чинники, як відновлення у соціальному 
статусі або зміна соціального статусу, що, 
своєю чергою, передбачає відновлення (або 
зміну) в економічному, професійному та інших 
статусах. Важливе місце у процесі ресоціа-
лізації займають зовнішні фактори, зокрема 
позитивні соціальні зв’язки та їх відновлення. 
Із поняттям ресоціалізації засуджених тісно 
пов’язані такі поняття, як соціальна реабіліта-
ція та соціальна адаптація.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Відповідно до чинного законодавства, 
ресоціалізація засуджених розпочинається 
в установах виконання покарань. Водночас 
не всі науковці зараховують установи вико-
нання покарань до інститутів ресоціалізації, 
думка щодо їхньої ресоціалізаційної функції 
вже тривалий час є дискусійною. У цьому кон-
тексті заслуговує на увагу праця французького 
філософа, історика та соціолога М. Фуко, при-
свячена причинам появи в’язниці як закладу 
покарання. На його думку, в’язниця, крім 
позбавлення волі, яке «має однакове зна-
чення для всіх», ще й виконує роль «машини 
для перевтілення індивідів», відтворюючи при 
цьому «всі ті механізми, що вже присутні у тілі 
суспільства» (наприклад, в казармах, школах, 
майстернях тощо) [1, с. 339–340]. На думку 
американського соціолога Е. Гофмана, уста-
нови виконання покарань належать до тоталь-
них інститутів, які «в нашому суспільстві є при-
мусовими будинками для зміни людей; кожен 
із них є природним експериментом над тим, 
що може бути зроблено з індивідуальністю» 
[2, с. 12].

Проблема покарання та ресоціалізації 
звучить у досить незвичному ключі в працях 
представників аболіціонізму в кримінології, 
зокрема у роботах норвезького кримінолога 
Н. Крісті, який вважав, що покарання призна-
чене для свідомого заподіяння болю [3, с. 24].

Проблема ресоціалізації засуджених має 
міждисциплінарний характер, і тому до неї 
звертаються представники різних наук: юри-
дичних, соціологічних, психологічних, педа-
гогічних, філософських, управлінських тощо 
[4–7], а самою цією проблематикою охоплено 
широке коло науковців та практиків.

У контексті ресоціалізації засуджених 
заслуговують на увагу праці представників 
юридичних наук, зокрема таких науковців, як 
В. Бадира, О. Бандурка, Є. Бараш, В. Батирга-
реєва, А. Гусак, Н. Карпінська, В. Наливайко, 
О. Неживець, А. Степанюк, Б. Телефанко, 
А. Яровий та інших.

Висвітлення цієї проблеми з точки зору пси-
хології здійснено в роботах Н. Греси, О. Дави-
дової, О. Царькової та інших. Погляд на ресоці-
алізацію засуджених із точки зору педагогічних 
наук знайшов висвітлення у працях С. Горенка, 
О. Караман, В. Синьова та інших. З точки зору 

державного управління цю проблему розгля-
дали О. Мельниченко, Д. Ягунов та інші.

У фокусі соціології заслуговує на увагу нау-
ковий внесок таких дослідників, як Т. Мосей-
чук, В. Проскура та інших. Питання соціальної 
роботи в установах виконання покарань роз-
глядалися у працях В. Васильченко, С. Лучко 
та інших.

Серед вітчизняних наукових розвідок із цієї 
проблематики варто виділити публікації соціо-
лога В. Проскури. На основі власних емпірич-
них досліджень автор звертає увагу на низку 
аспектів, пов’язаних із соціальною адаптацією 
осіб, які звільняються з виправних установ, 
а саме: на їхнє сприйняття соціальним середо-
вищем та індекс соціальної дистанції щодо них 
у суспільстві [8]; на методи соціальної роботи, 
функції соціальних працівників та організацій, 
які займаються наданням соціальних послуг 
таким особам; на найважливіші проблеми, які 
постають перед ними після звільнення [9]; на 
передумови для соціальної адаптації та потен-
ційні стратегії адаптації до життя після звіль-
нення [10].

У контексті розгляду питання ресоціалізації 
засуджених заслуговують на увагу ідеї вітчиз-
няної дослідниці А. Лобанової стосовно явища 
соціальної мімікрії як специфічного способу 
адаптивної поведінки [11]. Розгляд соціальної 
адаптації засуджених крізь призму мімікрії дає 
змогу ширше зрозуміти специфіку адаптивної 
поведінки осіб в установах виконання пока-
рань та після звільнення.

Також доцільно згадати роботи з пенітен-
ціарної проблематики вітчизняного науковця 
Д. Ягунова. Зокрема, дослідник звертає увагу 
на проблемність реабілітації злочинців в уста-
новах виконання покарань як такої [12].

Варто зазначити, що в соціологічній літера-
турі під поняттям «ресоціалізація» мається на 
увазі «вторинна соціалізація, яка відбувається 
протягом усього життя індивіда у зв’язку зі 
змінами його установок, цілей, норм і ціннос-
тей життя» [13]. У Кримінально-виконавчому 
кодексі України дещо інше формулювання: 
«Ресоціалізація – свідоме відновлення засу-
дженого в соціальному статусі повноправного 
члена суспільства; повернення його до само-
стійного загальноприйнятого соціально-нор-
мативного життя в суспільстві» [14, с. 4].

Постановка завдання. Mетою статті 
є виявлення рівня інформованості засудже-
них щодо органів та установ, які сприяють 
соціальній адаптації та ресоціалізації, а також 
з’ясування їхніх потреб та чинників, які здатні 
вплинути на їхню майбутню ресоціалізацію, 
спираючись на результати соціологічного 
опитування.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Серед соціальних установ, до ком-
петенції яких належать функції сприяння 
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зменшенню рівня рецидивної злочинності 
в суспільстві та ресоціалізації засуджених, 
зараховують центри соціальної адаптації 
звільнених осіб [15]. До компетенції центрів 
соціальної адаптації належить надання таких 
послуг: корекція психологічного стану та пове-
дінки, зміцнення та відновлення корисних соці-
альних зв’язків, протидія негативному впливу, 
надання інформації з питань соціального захи-
сту та сприяння в отриманні соціальних послуг, 
представництво інтересів, залучення до праці 
та сприяння працевлаштуванню, підвищення 
освітнього та професійного рівнів, надання 
допомоги в оформленні документів, організа-
ція взаємодії з іншими суб’єктами соціального 
супроводу, надання притулку тощо [16].

Згідно з чинним законодавством, соціальна 
адаптація передбачає повернення звільненої 
особи до законослухняного способу життя 
шляхом засвоєння ним відповідного соці-
ального досвіду [15]. Соціальна адаптація 
супроводжується таким різновидом соціаль-
ної роботи, як соціальний патронаж. Своєю 
чергою, соціальний патронаж на законодав-
чому рівні передбачений щодо осіб, які повер-
нулися з місць позбавлення волі, та містить 
комплекс правових, економічних, психологіч-
них, соціальних тощо заходів, які виражаються 
в наданні певних послуг: із надання тимчасо-
вого притулку, соціальних, медичних, юридич-
них, освітніх, реабілітаційних та інших [15].

З метою виявлення рівня обізнаності засу-
джених щодо органів та установ, які сприяють 
ресоціалізації, та індивідуальних факторів, які 
здатні вплинути на її ефективність, було про-
ведено соціологічне опитування у виправних 
закладах Миколаївської області. Опитування 
проводилося в листопаді-грудні 2016 р. в Оль-
шанській виправній колонії № 53, яка є коло-
нією середнього рівня безпеки для чолові-
ків, які раніше відбували покарання у вигляді 
позбавлення волі, Вознесенській виправній 
колонії № 72 та Арбузинській виправній коло-
нії № 83 – колоніях середнього рівня безпеки 
для чоловіків, вперше засуджених до позбав-
лення волі, та у Новобузькому виправному 
центрі № 103 [17]. Загальна кількість засудже-
них, які утримувалися в зазначених установах 
виконання покарань на момент проведення 
опитування, становила 1373 особи, вибіркова 
сукупність опитування становила 313 осіб.

Серед опитаних осіб із числа засудже-
них планували після звільнення скористатися 
послугами центрів соціальної адаптації 13,4%. 
Водночас 39,3% опитаних вказали, що поки 
що не думали про це, 15,3% зазначили, що 
не знають про існування таких центрів, 22,4% 
відповіли, що не потребують їхньої допомоги, 
та 1,6% зазначили, що хотіли б звернутися, 
але в районі їхнього місця проживання немає 
таких центрів.

Варто зазначити, що опитування прово-
дилося серед усіх засуджених, які відбували 
покарання, без виокремлення тих, хто готу-
вався до звільнення найближчим часом за 
передбаченими законом підставами.

Говорячи про перспективи звернення засу-
джених після звільнення до органів, які займа-
ються соціальним патронажем, слід зазна-
чити, що серед них найбільш затребувані такі 
послуги цих органів: послуги з працевлашту-
вання (23,6%) та отримання соціальних пільг 
(також 23,6%), а також тимчасовий притулок 
(16,6%). Крім того, респонденти обирали такі 
види послуг: видача паспорта, реєстрація 
місця проживання (6,4%), медичні послуги 
(3,5%), освітні послуги (3,2%), юридичні 
послуги (2,2%), послуги з професійної реа-
білітації (1%), психологічна допомога (0,7%). 
Жодними послугами не скористалися б 6,7% 
опитаних, та 8,6% не змогли відповісти на це 
запитання.

Ще один соціальний орган, до компетенції 
якого належить опікування питаннями ресо-
ціалізації осіб, які звільняються з виправних 
установ, – орган пробації (у цьому разі нас 
цікавить такий різновид пробації, як пенітенці-
арна пробація) [18].

Відповідаючи на запитання, на яку допо-
могу органу пробації розраховували б засу-
джені, якби найближчим часом їм довелося 
звільнятися з виправної установи, 37,4% опи-
таних відповіли, що розраховували б на допо-
могу з працевлаштуванням, 12,8% – на допо-
могу з визначенням місця проживання після 
звільнення, 9,3% – на допомогу з влаштуван-
ням в адаптаційний центр, 3,8% – на допомогу 
з госпіталізацією в медичну установу, на допо-
могу із влаштуванням у спеціальний буди-
нок-інтернат. 16,3% зазначили, що на жодну 
допомогу не розраховували б, та 6,7% вка-
зали, що не знають, які види допомоги може 
надати засудженому після звільнення орган 
пробації.

Важливу роль у процесі ресоціалізації 
та поверненні до законослухняної поведінки 
і загальноприйнятого соціального життя віді-
грають позитивні соціальні зв’язки. Під пози-
тивними соціальними зв’язками ми розумі-
ємо такі зв’язки, які вберігають засудженого 
від протиправної поведінки та повторного 
потрапляння в установи виконання покарань. 
У такому разі можливе посилання на концепцію 
соціальних зв’язків американського дослід-
ника Т. Хірші, на думку якого злочини вчиня-
ються через послаблення соціальних зв’язків. 
Стати на заваді цьому можуть тісні зв’язки 
соціальних груп, у першу чергу, в межах такого 
соціального інституту, як сім’я [19, с. 111].

Відповідаючи на запитання, які позитивні 
соціальні зв'язки на волі допоможуть їм уник-
нути повторного потрапляння до установи 



ГАБІТУС

108 Випуск 10. 2019

виконання покарань (відповідь на це запи-
тання передбачала вибір всіх можливих варі-
антів), більшість респондентів вказали, що це 
їхні батьки – 43,5%, їхня сім’я (дружина, діти) – 
40,9%. Крім того, варіант «мої друзі/знайомі, 
які ведуть законослухняний спосіб життя» 
обрали 19,2% опитаних. 5,1% респондентів 
вказали, що в них немає позитивних соціаль-
них зв’язків на волі.

Крім того, варіант відповіді «всі мої зв’язки 
із волею розірвано» обрали 6,4% респонден-
тів, а 5,1% опитаних висловили пересторогу, 
що їхнє оточення на волі знову приведе їх до 
колонії, та 2,6% не змогли відповісти на запи-
тання. Таким чином, більшість опитаних рес-
пондентів до позитивних соціальних зв’язків 
на волі зарахували свою сім’ю (як своїх бать-
ків, так і свою дружину та/або дітей). Крім 
того, приблизно кожний двадцятий із числа 
засуджених вказав на відсутність або розірва-
ність позитивних соціальних зв’язків із волею, 
а також на наявність негативних соціальних 
зв’язків. Саме ця категорія засуджених потре-
бує пильної уваги з боку суспільства та його 
соціальних інститутів.

Щодо власного сімейного стану, більшість 
опитаних із числа засуджених вказали, що 
є неодруженими (39,3%), 25,2% зазначили, 
що є одруженими, 14,7% вказали, що є роз-
лученими, 8,9% перебували в незареєстрова-
ному шлюбі та 3,2% вказали, що є вдівцями.

До чинників, які здатні вплинути на про-
цес подальшої ресоціалізації засуджених 
осіб і його успішність та належать до пенітен-
ціарної ресоціалізації, належить отримання 
середньої освіти та професії в установах вико-
нання покарань. Такі види послуг із соціаль-
ної та виховної роботи передбачені у пенітен-
ціарних установах законодавством, зокрема  
ст.ст. 125–126 Кримінально-виконавчого 
кодексу України [14, с. 65–66]. Серед усіх опита-
них отримали освіту в установах виконання пока-
рань 18,2%, стільки ж опитаних (18,2%) вказали, 
що отримали професію у виправних закладах.

Крім того, засудженим, які мали більше ніж 
одну судимість, було адресоване запитання 
щодо головної причини їхнього повторного 
потрапляння до установи виконання покарань.

Серед відповідей респондентів на це запи-
тання найбільшу частку отримали такі варіанти, 
як «відсутність інформації куди можна зверну-
тися за реальною допомогою», – 27,3%, «сві-
домий вибір протиправної діяльності як образу 
життя» – 25,1% та «проблема із працевлашту-
ванням на волі» – 16%. Крім того, «потрапляння 
у несприятливе соціальне оточення» – 6,9%, 
«відсутність засобів існування на перший час» – 
5,2% та «житлова проблема» – 2,6%.

Відповідаючи на запитання, хто винен 
у тому, що вони опинилися за ґратами (від-
повідь передбачала вибір всіх можливих 

варіантів), респонденти вказали: «винний 
я сам» – 34,2%, своє оточення – 22,4%, збіг 
обставин – 18,8%, свій спосіб життя – 16,6% 
та своє виховання – 12,8%.

Таким чином, серед засуджених переважав 
варіант відповіді, пов’язаний з усвідомлен-
ням власної провини за вчинений злочин, що 
є чинником, який здатен вплинути на подальшу 
ресоціалізацію та виправлення (згідно із  
ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу Укра-
їни виправлення засудженого – це процес 
позитивних змін, які відбуваються в його осо-
бистості та створюють у нього готовність до 
самокерованої правослухняної поведінки 
[14, с. 4]). Крім того, серед відповідей рес-
пондентів переважав варіант «моє оточення», 
який належить до відомого криміногенного 
фактору та пояснюється такими теоріями, як 
теорія наслідування Г. Тарда [20] та теорія 
диференційованої асоціації (зв’язку) Е. Сате-
рленда [19, с. 99–100].

Якщо говорити про вік засуджених, то 
головним чином це молоді люди, які можуть 
бути корисними для держави та суспільства 
через свою соціальну, економічну, демогра-
фічну та іншу активність. Наймолодший вік рес-
пондентів – 19 років, а найстарший – 68 років. 
Загалом віком 19–20 років – 3,6% опитаних, 
віком 21–30 – 39,9% (найчисельніша вікова 
категорія серед засуджених), 31–40 – 27%, 
41–50 – 12,6%, віком 51–60 років – 3,6% 
та віком понад 60 років – 0,9%. Таким чином, 
найбільшу кількість серед опитаних засудже-
них становили саме особи молодого та серед-
нього віку, тобто представники найбільш 
продуктивних у соціальному та економічному 
сенсі вікових груп населення.

У контексті ресоціалізації засудженим також 
було задане запитання щодо житлово-побуто-
вих умов, які очікують їх на волі. Серед відпо-
відей респондентів переважав варіант «про-
живання з батьками, в яких є житло» (33,2%), 
26,5% опитаних вказали, що у них є власне 
житло (будинок, квартира та ін.), 13,8% зазна-
чили, що у них є спільне з дружиною (дітьми) 
житло, 9,3% вказали, що у них є спільне 
з родичами житло, водночас 9,6% вказали, 
що їм немає, де жити після звільнення. Таким 
чином, за результатами опитування виявлено, 
що майже кожен десятий із числа засуджених 
має проблеми із житлом. Отже, є ризик їхнього 
повторного потрапляння в установи виконання 
покарань.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, результати опитування під-
тверджують наявні тенденції, що головними 
потребами засуджених залишаються працев-
лаштування та житло. Саме послуга з працев-
лаштування є найбільш затребуваною серед 
засуджених із переліку послуг органів соці-
ального патронажу (23,6%). Крім того, біль-
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шість засуджених вказали, що, насамперед, 
розраховували б на допомогу органу пробації 
з працевлаштування (33,4%). Також проблема 
із працевлаштуванням увійшла до трійки при-
чин повторного потрапляння до установи 
виконання покарань (16%). Іншою проблемою 
залишається житлова проблема. Так, потребу 
у тимчасовому притулку визначили актуальною 
16,6% опитаних серед переліку послуг органів, 
які займаються соціальним патронажем. 12,8% 
опитаних вказали, що розраховували б у разі 
звільнення найближчим часом на визначення 
місця проживання від органу пробації, а 9,3% – 
на допомогу із влаштуванням в адаптаційний 
центр. Крім того, відповідаючи на запитання 
щодо житлово-побутових умов, які очіку-
ють їх на волі, 9,6% опитаних вказали, що їм 
немає, де жити після звільнення. Таким чином, 
близько 10–15% опитаних тією чи іншою мірою 
мають проблему із житлом. Крім того, серед 
засуджених є ті, хто не знає про соціальні уста-
нови та служби, які надають послуги, пов’язані 
із ресоціалізацією. Зокрема, 15,5% опитаних 
вказали, що не знають про існування центрів 
соціальної адаптації. При цьому відсутність 
інформації про те, куди можна звернутися за 
реальною допомогою, для 27,3% неоднора-
зово засуджених респондентів стала причи-
ною повторного потрапляння за ґрати.

Щодо позитивних соціальних зв’язків на волі, 
то більшість респондентів зазначили сімейні 
зв’язки, зокрема, батьків (43,5%), а також власну 
сім’ю (дружину, дітей) – 40,9%. Серед опитаних 
засуджених 5,1% вказали на відсутність пози-
тивних соціальних зв’язків на волі та наявність 
негативних соціальних зв’язків, а 6,4% зазна-
чили, що позитивні соціальні зв’язки на волі 
розірвані. Більшість засуджених визнали свою 
провину в тому, що вони опинилися у виправній 
установі (34,2%), що, на нашу думку, можна вва-
жати відправною точкою на шляху їхньої ресоці-
алізації та підставою для стриманого оптимізму 
щодо її подальшої успішності.

Загалом не лише емпіричні, а й теоретичні 
дослідження пенітенціарної сфери є недостат-
ньо поширеними в рамках вітчизняної соціоло-
гічної науки, хоча вони й мають певну практичну 
затребуваність, а отже, і перспективність.
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У статті розкриваються особливості забез-
печення молоді житлом в Україні. Здійснений 
ґрунтовний аналіз цієї проблеми, її причин 
і наслідків для молоді та суспільства зага-
лом. Наведено пропозиції з мінімізації нега-
тивних наслідків цього явища. Реалізовано 
дослідження по вивченню особливостей 
забезпечення молоді житлом та обґрунто-
вано необхідність на державному рівні тур-
буватися про майбутнє населення України. 
Через недовіру та неможливість отримати 
допомогу від держави у вирішенні житлового 
питання більшість молодих сімей навіть не 
стають на квартирний облік і виїжджають із 
країни. Коли соціально та економічно активна 
молодь виїжджає, немає жодного позитиву 
для України. Основними причинами емігра-
ції є зарплата, загальний політичний стан 
і відсутність можливості вирішити жит-
лове питання. Житлові програми можуть 
стати чинником, який зупинить відтік пра-
цездатного населення. Соціологічні дослід-
ження щодо забезпечення молоді житлом 
свідчать, що для 72,7% українських жителів 
у віці 14–34 років це питання є актуальним 
і тільки для 8% – неактуальним. 93,4% вважа-
ють, що державні житлові програми із забез-
печення молоді житлом потрібні, а 83,7% 
готові брати участь у цих програмах. Ще 
однією з перепон у цьому питанні є застаріле 
і недосконале українське законодавство, його 
потрібно змінювати і вдосконалювати. Ми 
пропонуємо звернути увагу на доцільність 
підтримки державою будівництва житла, 
що здаватиметься в оренду на комерційних 
умовах, зведення якого може здійснюватися 
як приватними особами (організаціями), 
так і місцевими органами влади з метою 
поповнення своїх бюджетів. Надання житла 
в оренду варто підтримувати шляхом вве-
дення знижених податкових ставок на дохід, 
отриманий від його здачі. Це дасть змогу 
додатково акумулювати кошти населення 
в реальний сектор економіки (житлове будів-
ництво), відволікти їх зі споживчого ринку, 
позитивно впливаючи на інфляцію, і одно-
часно дасть громадянам надійний спосіб збе-
реження своїх заощаджень.
ключові слова: молодь, житло, потреби, 
молодіжна житлова політика, поліпшення 
житлових умов, придбання житла, еміграція.

The article reveals the features of youth hous-
ing in Ukraine. Carried out a thorough analysis 
of the providing housing for young people. The 
causes and consequences of unresolved hous-
ing issues for young people and society are clari-
fied. A thorough analysis of this problem has been 
carried out.  Its causes and consequences for 
youth and society as a whole are elucidated. Pro-
posals to minimize the negative consequences 
of this phenomenon are presented. A study was 
carried out to study the features of youth hous-
ing. The necessity at the state level to worry 
about the future of the population of Ukraine is 
proved. Because of the unresolved housing 
issue, many young people leave the country. The 
reason is distrust and inability to get help from 
the state in solving the housing problem. Depar-
ture of socially and economically active youth 
is negative for Ukraine. The main reasons for 
emigration are salary, General political situation 
and lack of opportunity to solve the housing prob-
lem. Housing programs can be one of the factors 
that will stop the outflow of able-bodied popula-
tion. We offer the results of sociological research 
on youth housing. For 72.7% of Ukrainian resi-
dents aged 14–34 years, this issue is relevant. 
8% consider it irrelevant. 93.4% consider neces-
sary public housing programs to provide housing 
for young people. 83.7% are ready to participate 
in these programs. Outdated and imperfect 
Ukrainian legislation is also a hindrance. It needs 
to be changed and improved. We suggest paying 
attention to the expediency of state support for 
the construction of housing, which will be leased 
on commercial terms. Its construction can be 
carried out by individuals (organizations). Local 
authorities to supplement their budgets can also 
do it. The provision of housing to rent should 
be supported by the introduction of reduced tax 
rates on income. This will allow to accumulate 
additional funds of the population in the real sec-
tor of the economy (housing construction). This 
will divert funds from the consumer market. This 
will have a positive impact on inflation. This is 
a reliable way to preserve the savings of citizens.
Key words: youth, housing, needs, youth hous-
ing policy, housing improvement, housing acqui-
sition, emigration.

Постановка проблеми. В основі піра-
міди Маслоу знаходяться найбільш насущні 
потреби людини. Поряд з їжею і водою в ній 
значиться житло. Перш ніж людина зможе 
переслідувати якісь інші цілі, їй необхідно 
задовольнити ці базові потреби [4]. Кожна 
країна опікується вирішенням цих проблем. 
У цій роботі актуальним для нас є вивчення 
й використання кращого зарубіжного дос-
віду задля підвищення ефективності дер-

жавної політики у сфері молодіжної житлової 
політики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням питань державних програм 
забезпечення житлом займалися такі дослід-
ники, як В. Полтерович, М. Усачов, Л. Ходов, 
А. Яригіна та ін. Особливістю цих програм 
є те, що участь держави у вирішенні житлових 
проблем молоді є багатоаспектною і поля-
гає в наданні житлових субсидій, соціального 



  Теорія Та ісТорія соціології

111

  Спеціальні та галузеві Соціології

житла, випуску житлових сертифікатів. Також 
вивченням державної політики у сфері житла 
та молодіжного житлового будівництва інших 
зарубіжних країн присвячені роботи Н. Коса-
ревої, С. Кручка, Н. Пастухової, Н. Рогожиної, 
О. Рябченко, Л. Ходова та ін.

Постановка завдання. У своїй роботі 
ми намагалися детально визначити особ-
ливості забезпечення молоді житлом, вико-
ристовуючи досвід українських інституцій 
та зарубіжні практики державної політики 
у сфері іпотечного кредитування молодіжного 
житлового будівництва. Важливим для себе 
ми визначили здійснення просвітницької діяль-
ності щодо мінімізації негативних наслідків 
для молоді через необізнаність із постулатами 
Державної програми забезпечення молоді 
житлом. Ми плануємо використовувати мате-
ріали цієї публікації в навчальному процесі під 
час вивчення теми «Соціологія молоді».

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У випуску 10 наукового журналу «Габі-
тус» ми започаткували розгляд найголовніших 
молодіжних проблем, що загострилися остан-
нім часом в Україні. Нами було проаналізовано 
такі сфери, як розлучення і самотність. Нага-
даємо, що серед ключових молодіжних про-
блем В.Г. Городяненко визначив матеріальну 
незабезпеченість, відсутність можливостей 
для поліпшення житлових умов [2].

Реалії ринку житла в Україні такі, що рівень 
цін на квартири значно перевищує доходи 
громадян. Про це свідчать дані соціологічних 
досліджень, проведених міжнародною орга-
нізацією ЮНІСЕФ. Виділених коштів недо-
статньо для забезпечення власним житлом 
громадян, які потребують поліпшення житло-
вих умов. В умовах не підйомних для більшо-
сті українців цін на житло, непропорційності 
рівня заробітних плат з інфляційними проце-
сами у країні непосильним для більшості укра-
їнських громадян є іпотечне кредитування зі 
ставками, які пропонують банки.

Нині в Україні діє Державна програма забез-
печення молоді житлом на 2013–2020 рр.,  
затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2012 р. № 967. Про-
грама передбачає фінансування механізму 
пільгового кредитування молоді на при-
дбання житла, а також погашення зобов’я-
зань за раніше укладеними договорами част-
кової компенсації відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків.

Серед джерел фінансування програми 
до 2020 р. – кошти спеціального фонду дер-
жавного бюджету, кошти місцевих бюджетів, 
а також залучені ресурси. Станом на сьогодні 
діють 70 місцевих програм забезпечення 
молоді житлом. А за весь період реалізації про-
грамою скористалися понад 30 000 молодих 
сімей, з яких 12 000 – за програмою пільгового 

молодіжного кредитування і 18 000 – за програ-
мою часткової компенсації відсоткової ставки 
кредитів комерційних банків молодим сім’ям 
та одиноким молодим громадянам [7]. Почи-
наючи з 2015 р. і донині із державного бюджету 
України видатки для «Надання пільгового дов-
гострокового державного кредиту молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла» не передбачалися. Фінансування піль-
гового кредитування молоді здійснюється нині 
лише місцевими бюджетами за місцевими 
житловими програмами [8].

Молодіжне кредитування передбачає 
надання громадянам, які потребують покра-
щення житлових умов, пільгових кредитів на 
зручних умовах:

1) мінімальний перший внесок – 6% від 
вартості житла;

2) базова ставка за користування креди-
том:

 – якщо немає дітей – 3% річних;
 – якщо є 1 дитина – 0% річних;
 – 2 дитини – бюджетним коштом погаша-

ється 25% суми зобов’язань за кредитом;
 – 3 дитини і більше – погашається 50% 

суми зобов’язань за кредитом.
Учасниками програми можуть стати:

 – сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 
35 років включно;

 – неповна сім’я, в якій мати (батько) віком 
до 35 років включно мають неповнолітніх дітей 
(дитину);

 – одинокі молоді громадяни віком до 
35 років включно. Детальніша інформація про 
умови отримання такого кредиту є на сайті 
Держмолодьжитло.

Сучасна глобалізація житлової полі-
тики, у процесі якої зростає конкуренція між 
містами і країнами на світовому ринку, змушує 
порівнювати досвід реалізації житлової полі-
тики і примушує переймати успішні стратегії. 
Крім того, міжнародні організації чинять тиск 
на уряди різних країн, примушуючи їх прово-
дити житлову політику, що передбачає захист 
громадянських прав людини від примусового 
виселення, збереження і підвищення якості 
довкілля або таку, яка не збільшує бюджет-
ний дефіцит, тобто втручаються у вирішення 
питань, які раніше вважалися винятковою пре-
рогативою національних урядів. Усе це при-
зводить до того, що житлова політика і ринкові 
структури в розвинених країнах стають дедалі 
схожими незалежно від їх політичних й інститу-
ціональних режимів [5, с. 124]. Тому, незважа-
ючи на різні підходи в житловій політиці країн 
ЄС, вони мають багато спільних рис та харак-
теристик, серед яких найбільш суттєвою є зна-
чний масив приватного житла, що використо-
вується як самими власниками, так і здається 
ними в оренду.
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Позитивним досвідом реформування жит-
лової сфери та формування відповідної жит-
лової політики є Польща. Там перейшли до 
створення житлового товариства – товари-
ства співвласників багатоквартирного будинку 
(гміни й особи, власника житла) з відповідними 
органами управління і функціями [3, с. 43–44]. 
Подібні об’єднання створювались також 
у США, Англії, Франції. Така трансформація 
сприяла появі у кожного будинку ефективного 
власника, створенню фінансово-економічного 
механізму належного утримання, а надалі – 
капітального ремонту й реконструкції житла.

Ради гмін було наділено повноваженнями: 
визначати обсяг і форми житлової допомоги, 
напрями управління та адміністрування, при-
ватизації житлового фонду; затверджувати 
програми ремонтних робіт; залучати кошти 
громадян; сприяти житловому будівництву 
(створення методики фінансування тощо); 
затверджувати програми підтримки деяких 
форм будівництва, програми розвитку на най-
ближчий період [6, с. 47].

Процес створення житлових товариств 
у Польщі відрізняється від створення об’єд-
нань співвласників багатоквартирного будинку 
(ОСББ) в Україні участю органу місцевої влади 
в товаристві й обов’язковістю створення жит-
лового товариства за наявності двох і більше 
власників, включаючи орган місцевої влади. 
В Україні ця практика набула суттєвого поши-
рення лише в окремих регіонах, переважно 
в Харківській, Одеській, Львівській та Дніпро-
петровській областях.

У Швеції до завдань житлової політики 
щодо орендованого житла включають конт-
роль за рівнем квартплати, норми будівниц-
тва, систему фінансування і кредитування, 
субсидії на житлове будівництво і житлові 
допомоги. Плата за житло, орендоване на 
комерційних умовах, не могла бути вищою за 
муніципальну, а прибуток орендодавців не мав 
перевищувати 2–3% на рік. Житловими субси-
діями користувалися не тільки малозабезпе-
чені, але і середньозабезпечені родини.

В Україні розвиток цієї форми надання 
житла з використанням державних джерел 
фінансування є кращим порівняно з фінансу-
ванням державою іпотечного кредитування, 
оскільки значно розширює коло його одер-
жувачів. Відповідно, в умовах обмеженості 
коштів, що виділяються на вирішення житлової 
проблеми, доцільно перерозподілити кошти на 
користь будівництва житла соціальної оренди 
шляхом зменшення фінансової підтримки тієї 
частини населення, яка будує житло за раху-
нок власних коштів.

Для цього має бути визначена фінансова 
підтримка з боку державного бюджету регіо-
нам на будівництво житла, а розподіл фінансо-
вих ресурсів може здійснюватися або щорічно 

відповідним рядком у державному бюджеті, 
або наданням фінансових коштів спеціально 
створеної державної організації з певними 
правилами розподілу виділених на ці цілі 
коштів регіональним бюджетам.

Основна відмінність пропонованого меха-
нізму забезпечення орендованим житлом соці-
ального найму від жорстких обмежуючих фор-
мулювань Житлового кодексу полягає в тому, 
що коло його мешканців може бути істотно 
розширене шляхом: родин із неповнолітніми 
дітьми; працівників бюджетної сфери із три-
валим стажем роботи в ній; зниження норм 
низької матеріальної забезпеченості і низького 
доходу родин, що претендують на одержання 
житла; надання житла вищевказаної категорії 
широкому колу населення в регіонах і містах, 
розвиток яких доцільний у державних інтересах.

Крім того, можуть бути різні категорії соці-
ального житла, щодо яких передбачаються 
і різні механізми його оплати. Надання такого 
житла має надаватися безплатно, проте 
оплата за проживання в ньому може здійсню-
ватися як на загальних підставах, так і через 
підвищення квартирної плати, що поступово 
відшкодовуватиме частину витрат держави на 
будівництво цього житлового приміщення.

Державі доцільно також підтримувати будів-
ництво житла, що здаватиметься в оренду на 
комерційних умовах, зведення якого може 
здійснюватися як приватними особами (орга-
нізаціями), так і місцевими органами влади 
з метою поповнення своїх бюджетів. Надання 
житла в оренду обґрунтовано проводити на 
ринкових умовах, що дасть змогу урізнома-
нітнити якісні характеристики споруджуваного 
житлового фонду «дохідних будинків», ство-
рити його відповідно до потреб груп насе-
лення з різними доходами.

Держава має мінімально втручатися у вза-
ємини оренди та захищати права квартиро-
наймачів від виселення при дотриманні ними 
певних правил: своєчасна оплата займаного 
житла, дотримання норм поведінки і незапо-
діяння збитку житлу. Може бути регламенто-
ваний процес підвищення квартирної плати 
порівняно з первісною ставкою, розміру 
застави при наймі житла від його псування. 
Мають бути захищені відповідними норматив-
ними актами і права власників будинків і квар-
тир, що здаються в оренду.

Надання житла в оренду як організаціями, 
так і окремими громадянами варто підтриму-
вати шляхом введення знижених податкових 
ставок на дохід, отриманий від здачі житла 
в оренду. Це дасть змогу додатково акумулю-
вати кошти населення в реальний сектор еко-
номіки (житлове будівництво), відволікти їх зі 
споживчого ринку, позитивно впливаючи на 
інфляцію, і одночасно дасть громадянам надій-
ний спосіб збереження своїх заощаджень.
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Для залучення в цей процес коштів широ-
ких верств населення, що зазнає в сучасних 
умовах України реальні труднощі в капіта-
лізації своїх коштів, має бути організаційно 
і матеріально (податкові пільги) підтриманий 
механізм створення акціонерних товариств, 
що спеціалізуються на фінансуванні будів-
ництва «дохідних будинків» і здачі їхніх примі-
щень в оренду.

Державна житлова політика має вико-
нувати нову двоєдину роль – ідеологічно 
й економічно підтримувати купівлю населен-
ням другого житла для подальшого надання 
його в оренду. Нині в Україні надання житла 
в оренду приватними особами (підприєм-
ствами) здійснюється нелегально, а спроби 
йо го виявлення малоефективні. За умови 
низьких ставок податку більшість власників 
здаваного в оренду житла будуть зацікавлені 
в найманні його на легальних умовах, оскільки 
це знижує ризики цього способу одержання 
додаткового доходу. При цьому держава 
отримуватиме додаткові доходи.

Введення в систему забезпечення житлом 
запропонованих категорій житла, що зда-
ється в оренду, дасть змогу створити комп-
лексну систему поліпшення житлових умов 
практично всіх соціальних груп населення 
України та одночасно більш ефективно вирі-
шувати взаємозалежні з ними соціальні й еко-
номічні проблеми.

Підтримуючи ініціативи Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будів-
ництву, ми вважаємо за доцільне: 1) першо-
чергово надавати молодіжні кредити офіційно 
працевлаштованим сім’ям; 2) збільшувати 
обсяги реалізації програм фонду. Ми припу-
скаємо, що молоді сім’ї, які отримали пільго-
вий кредит, нікуди не поїдуть, а залишаться 
тут, в Україні. Вони будуть цінувати цей кре-
дит і для його виплати влаштовуватимуться 
на роботу. Також можливе створення фонду 
службового житла, яке надається працівникам 
(молодим спеціалістам) на час дії трудового 
договору.

Цікавою є інформація, що наявність ком-
фортного житла займає в молоді перше місце 
за шкалою пріоритетів добробуту, виперед-
жаючи покупку автомобіля, шуби, ювелірних 

виробів, поїздки за кордон та інші матеріальні 
блага [1].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, житлова проблема – одне з найважли-
віших питань, яке фігурує в молодих людей. Її 
вдале вирішення є основою сімейного щастя, 
демографічного зростання, процвітання і роз-
витку нашої держави. Дефіцит якісного житла 
призводить до численних конфліктів, побу-
тових злочинів, розлучень у молодих сім’ях 
та відмови від народження дітей. Молоде 
покоління – це наше майбутнє, і свій потенціал 
воно має розвивати в гідних умовах.

Молоді люди створюють нову генерацію, 
якою вона стане, залежить від соціальної 
забезпеченості. Підтримка державою молоді 
у придбанні свого помешкання полягає в роз-
витку гідних умов для її пристосування у склад-
ній економічній обстановці. Країна зобов’я-
зана сприяти створенню нових проектів щодо 
вирішення проблеми з житлом.
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