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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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