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СТАНОВЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКОЇ ПАРАДИГМИ  
В СОЦІОГУМАНІТАРІСТИЦІ 

THE FORMATION OF THE EVOLUTIONARY PARADIGM IN SOCIO-
HUMANITARIAN SCIENCE

УДК 316.752

Никифоренко Н.О. 
к. і. н., доцент, 
завідувач кафедри соціології 
управління
Донецький державний університет 
управління

Никифоренко А.Р.
старший викладач кафедри 
гуманітарних дисциплін 
Донецький державний університет 
управління

У статті окреслюються основні віхи роз-
витку еволюційного підходу в соціогума-
нітарних студіях, актуалізуються його 
пізнавальні можливості. Показано поліварі-
антність тлумачень культурної еволюції. 
Здійснено типологізацію наукових напрямів 
та шкіл у межах еволюціоністської пара-
дигми. 
Ключові слова: культурна еволюція, еволю-
ційний підхід, соціогуманітаристика, наукові 
напрями та школи, суспільний прогрес, ево-
люціоністська парадигма.

В статье очерчиваются основные этапы 
развития эволюционного подхода в социо-
гуманитарных исследованиях, актуализи-
руются его познавательные возможности. 
Показана поливариантность толкований 
культурной эволюции. Осуществлена типо-
логизация научных направлений и школ в 
рамках эволюционистской парадигмы.
Ключевые слова: культурная эволюция, эво-
люционный подход, социогуманитаристика, 
научные направления и школы, обществен-
ный прогресс, эволюционистская парадигма.

The purpose of the article is to identify the stages 
of development of evolutionism in socio-humani-
tarian sciences, to show the large variety of inter-
preting cultural evolution, to classify modifications 
of the evolutionary paradigm, and to update its 
cognitive abilities.
Searching for new research technologies is 
one of the trends in the methodological field of 
socio-humanitarian science in Ukraine. The 
revival of well-known but forgotten approaches 
can be observed. The “evolutionary” approach is 
among them.
The evolutionary idea is one of the fundamental 
discoveries. Its emergence is associated with the 
breakthrough in the field of biology (the middle 
of the 19th century). However, both the concept 
of evolution and the evolutionary ideas and prin-
ciples were borrowed by biologists from cultural 
studies. These studies were conducted by philol-
ogists, economists, moralists, environmentalists, 
cultural and legal historians, and ethnologists.
The prestige of social humanism has grown due 
to the formulating the principles of the nature 

development and the systematic presentation of 
these principles in Darwin’s theory. It conceded 
some of the positions to the evolutionary prin-
ciples by which nature lives. As a result, “social 
Darwinism”, “social biologism”, and “social evolu-
tionism” originated. These ideas were in contact 
with social thought, such as Malthusianism and 
Utilitarianism, the ideas of the racial anthropo-
logical school (England), traditions of individual-
ism, socialism, “philosophy of life”, ideas of the 
racial anthropological and geographical schools, 
Pan-Germanism (Germany); racial anthropolog-
ical and ethnic determinism, socialism (France); 
Protestant traditions, values of personal freedom, 
private entrepreneurship, success cult, reform-
ism and technocracy (USA), social realism and 
nominalism (Austria), traditions of Renaissance 
culture, and ideas of forensic-anthropological 
school (Italy).
Modernization of evolutionism was accompanied 
by the emergence of various scientific fields. 
Their classification allows us to demonstrate the 
interaction between them, to separate the criti-
cism directed against certain approaches from 
the criticism of evolutionism in general, and to 
show the breadth and possibilities of the evolu-
tionary paradigm. According to the interpretation 
of the scale and structure of evolution, organi-
cism / gollist and particularist ones can be distin-
guished. According to the principles of evolution, 
biologizing and sociologizing approaches can be 
identified. According to the research priorities, 
materialistic and idealistic ones exist. According 
to evolutionary bases, pluralistic and determin-
istic types exist. Individualistic – democratic, 
Socialist-democratic, individualistic-aristocratic, 
and social-aristocratic types can be identified in 
terms of social ideals. “Progressive”, “indifference 
curve”, and “adaptation” approaches developed 
in terms of understanding of “evolution”.
The diversity of evolutionism and the increasing 
number of its interpretations, combined with pre-
serving the general principles, allow to identify 
the evolutionary paradigm in socio-humanitarian 
sciences.
Key words: cultural evolution, evolutionary 
approach, social studies of humanities, scientific 
fields and schools, social progress, evolutionary 
paradigm.

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Постановка проблеми. Основна тенден-
ція в методологічному просторі сучасної соці-
огуманітарної думки є спрямованою на пошук 
та апробацію модерних дослідницьких тех-

нологій, удосконалення понятійного апарату, 
витворення «нової» мови науки, синтез при-
родничо-наукових, технікознавчих та гума-
нітарних знань, зближення ідеалів пізнання 
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природничих і соціально-гуманітарних наук; 
розвиток міждисциплінарних студій [1; 2]. 

У межах зазначеної тенденції простежуєть-
ся також прагнення дослідників актуалізувати, 
відродити (а подекуди навіть і «реабілітува-
ти») давно відомі, але з тих чи інших причин 
відкинуті або призабуті теоретичні й методо-
логічні підходи. Йдеться про позитивізм у дусі 
Л. фон Ранке та неопозитивізм, аксіологічний 
підхід у дусі неокантіанців (Г. Ріккерта, В. Він-
дельбанда), структурно-функціональний – у 
дусі Е. Дюркґайма, праксеологічний – в інтер-
претації Л. фон Мізеса та інших представни-
ків Австрійської школи, антропологічний та 
цивілізаційний підходи та ін. До кола останніх 
належить широко розповсюджений у соціогу-
манітарній думці другої половини ХІХ- початку 
ХХ ст. «еволюційний» (чи «еволюціоністський») 
підхід. Як зауважує Ева Доманська, нині тео-
рія еволюції знову посідає важливе місце в 
гуманітарних дискусіях і стає теоретичним під-
ґрунтям для формулювання різних підходів та 
дослідницьких напрямків [3, с. 177–178]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Відродження еволюціонізму в західній 
соціогуманітарній думці, становлення еволю-
ціонізму 2.0. (неоеволюціонізму, за А. Н. Вай-
тгедом), його парадигмальне відмежування 
від класичного еволюціонізму та зближення 
зі структурно-функціональним підходом від-
булося в 1950-х рр. у теоретико-методо-
логічному просторі археології (Г. В. Чайлд, 
Р. Адамс, К. Фланнері, В. Сандерс, Б. Прайс), 
культурної антропології (Дж. Ліндсей, Л. Уайт,  
Дж. Стюард, Р. Л. Карнейро, М. Гарріс, Р. Рап-
понорт, М. Салінс, Е. Сервіс, Дж. Александер, 
П. Річерсон, П. Бойд та Дж. Генріч), соціології 
(Дж. Лєнскі, Ж. Лєнскі, Т. Парсонс, Дж. Аррігі), 
епістемології (К. Поппер, С. Тулмін, К. Лоренц, 
Г. Фоллмер, Ф. Вукетич, Р. Рідль), соціаль-
ної філософії (Г. Гезліт, Ф. фон Гаєк, Л. Ігер, 
Д. Т. Кемпбелл), психології (Л. Космідес,  
Дж. Тубі, Д. Басс), літературознавства 
(В. Бензон, Дж. Керол, Б. Бойд, Дж. Готшал, 
Дж.С. Вілсон, Р. Сторі, Е. Діссенаяк, Д. Бараш 
та Н. Бараш, Д. Даттон, Б. Кук, М. Нордлунд, 
Дж. Сондерс, В. Флеш). 

Є інтерес із боку дослідників і до історії кла-
сичного еволюціонізму в соціогуманітарній 
думці (С. Абачієв, О. Базалук, Е. Вітол, Ф. фон 
Гаєк, В. Квасницький, О. Князєва, А. Коротаєв, 
С. Кравець, Л. фон Мізес, Х. Нагаї, В. Надурак, 
Р. Нельсон, Р. Нісбет, А. Нордгрен, Е. Орло-
ва, М. Пекхем, С. Роуз та Г. Роуз, Т. Русяєва, 
Н. Сергієнко, А. Хунджуа та В. Недєлько, 
Л. Фесенкова, Ю. Чайковський, К. Черезова 
та А. Серіков, О. Четверикова, П. Штомпка; 
оглядові роботи з історії соціології, культур-
ної антропології, етнології, соціальної філо-
софії, психології). Аналіз літератури свідчить 
про розмаїтість уявлень щодо виникнення 

та траєкторії розвитку еволюційного підходу 
в соціогуманітарній думці, обставин розми-
вання його змістовного ядра. Зберігаються 
міждисциплінарні бар’єри у сприйнятті змісту 
еволюціонізму як комплексу ідей та дослід-
ницьких програм.

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми, покладаючись на історико-ге-
нетичний та історико-типологічний методи, 
поставили за мету виявити основні етапи ста-
новлення еволюціонізму в соціогуманітарному 
знанні, показати поліваріантність тлумачень 
культурної еволюції, типологізувати модифі-
кації еволюціоністської парадигми, актуалізу-
вати її пізнавальні можливості. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Еволюційна (від лат. evolutio – роз-
гортання) ідея, поза сумнівом, являє собою 
одне з фундаментальних прозрінь людини. Від 
часів Анаксімандра вона не полишала західну 
наукову думку, хоча й дуже довго знаходилася 
на її маргінесах. Причиною такого стану речей 
не в останню чергу було те, що фактичним 
противником еволюції в будь-якому її вигляді 
свого часу виступив Арістотель, чиї доктрини 
впродовж наступних двох тисяч років панува-
ли в філософській та релігійній думці Окциден-
ту. Будь-який лад, за посередництвом якого 
впорядковується людська діяльність (етичні 
норми та правила, закони, суспільні взаєми-
ни, державний устрій), цей філософ вважав 
продуктом навмисної організації індивідуаль-
них дій із боку людського розуму, який свідо-
мо творив цей порядок. Загалом, Арістотелю 
не вдалося навіть поставити питань про те, як 
виникають й удосконалюються соціальні інсти-
тути та практики, як люди пристосовуються до 
непередбачуваних змін, завдяки чому стають 
можливими зростання кількості населення, 
формування стійких схем поведінки, обрання 
людьми саме того роду занять, у межах якого 
їхні зусилля виявляються найпродуктивніши-
ми [4, с. 80–86]. 

Проникнення ідей еволюціонізму в соціо-
гуманітарну сферу сучасного наукового знан-
ня масова свідомість пов’язує насамперед 
із колосальним епістемологічним проривом 
у царині біології, який стався в середині ХІХ 
ст., подекуди вбачаючи в Ч. Дарвінові побор-
ника і навіть винахідника самої ідеї еволюції  
[5; 6]. Не забуваймо, однак, що й саме поняття 
еволюції, і базові еволюційні ідеї та принципи 
біологи запозичили зі студій культури, дав-
ніших за родоводом. Такі студії, присвячені 
виникненню складноорганізованих спонтан-
них порядків у перебігу процесу еволюції, вели 
мовознавці (В. Гумбольдт, В. Джонс, Ф. Бопп, 
Р. Раск, Я. Грімм), економісти (А. Сміт і Т. Маль-
тус), моралісти (Б. Мандевіль, Д. Юм, А. Фер-
гюсон, Т. Рід), природознавці (Ч. Лайєль), 
історики культури (Й. Г. Гердер, Ф. Г. Клемм, 
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А. Бастіан, Л. Морган) та права (Г. Гуго, К. фон 
Савіньї, Г. Пухта), етнологи (І. Унгер, Т. Вайц) 
[4, с. 45–47; 7, с. 103–107; 8]. 

Уперше термін «еволюція» використав 
англійський богослов, юрист та фінансист сер 
Метью Гейл у 1677 р. для пояснення специфіки 
зв’язку індивідуального та історичного розвит-
ку організмів. До наукового обігу термін «ево-
люція» запровадив у 1762 р. швейцарський 
природознавець Шарль Бонне. 

Завдячуючи виявленню базових принципів 
розвитку органічного світу й систематичному 
викладу цих принципів у межах теорії біоло-
гічної еволюції, чималий внесок у створення 
якої, поряд з Ч. Дарвіном, зробили Ж. Ламарк, 
Ж. Кюв’є, Г. Спенсер, А. Воллес та Т. Гакслі, 
відійшла в небуття ідея природи як статичної 
системи та значно зріс престиж історичної 
думки (і соціогуманітарного знання в цілому). 
Р. Коллінгвуд зауважує, що, якщо раніше, коли 
взаємини «між історичною й науковою думкою, 
тобто вченням про історію та вченням про при-
роду, були антагоністичними», «історія пре-
тендувала на вивчення предмету, що за своєю 
суттю поступово розвивається, природнича ж 
наука – на вивчення статичного за своєю істо-
тою предмету», то «разом із Дарвіном ця нау-
кова точка зору капітулює перед історичною, 
й обидві солідаризуються в підході до своїх 
предметів, які перебувають у стані прогресив-
ного розвитку» [9, с. 124–125]. 

Утім, і соціогуманітарне знання поступилося 
низкою позицій еволюційним принципам, що 
за ними живе природа. Прихильників застосу-
вання цих принципів у соціогуманітарній сфері 
почали об’єднувати (відповідно до міри спо-
рідненості їхніх ідей із постулатами теорії біо-
логічної еволюції та до ступеня запропонованої 
ними інтеграції соціогуманітарного й біологіч-
ного знань) під назвами «соціал-дарвіністи», 
«соціал-біологісти» та «соціал-еволюціоністи». 
Осідаючи на певний національно-культурний 
субстрат, ідеї еволюціонізму дедалі активніше 
контактували з різноманітними течіями сус-
пільної думки: в Англії вони поєднувалися з іде-
ями мальтузіанства й утилітаризму в етиці та 
політекономії (В. Беджгот), ідеями расово-ан-
тропологіної школи (Г. С. Чемберлен, Ф. Галь-
тон, К. Пірсон); у Німеччині – з традиціями 
індивідуалізму, що йшли від молодогегельян-
ців, з ідеями соціалізму (К. Маркс, Ф. Енгельс, 
К. Каутський), філософії життя (Г. Зіммель), 
расово-антропологічної (О. Аммон) та геогра-
фічної шкіл (Ф. Ратцель), зародками пангер-
манізму (Л. Вольтман); у Франції – з ідеями 
органіцистської школи (А. Еспінас, А. Фуйє, 
Р. Вормс), расово-антропологічного й етніч-
ного детермінізму (Ж. Лапуж, А. де Гобіно), 
соціалізму й марксизму (П. Лафарг); у США – з 
протестантською релігійною традицією й цінно-
стями особистої свободи, приватного підпри-

ємництва, культом «успіху» (В. Самнер), ідеями 
реформізму (А. Смолл, Л. Ф. Ворд) і технокра-
тизму (Т. Веблен); в Австрії – з ідеями соціаль-
ного реалізму (Л. Гумплович) та соціального 
номіналізму (Г. Ратценгофер); в Італії – з тради-
ціями ренесансної культури ХVІ ст. (Р. Ардіго), 
ідеями криміналістико-антропологічної школи 
(Е. Феррі, Р. Гарофало, Ч. Ломброзо) [10].

Із часом захоплення ідеями еволюціонізму 
набуло ознак нездорової субінтелектуальної 
«моди», спричинившись, зрештою, до відчут-
них деформацій масової свідомості й навіть 
до появи певного соціального типу «борця за 
існування» (struggle for lifer’а), яскраво відтво-
реного в творах художньої літератури остан-
ньої чверті ХІХ ст. 

Природною реакцією на спроби різного 
роду «суспільствознавців», застосувавши тео-
рію Ч. Дарвіна, дійти тих висновків, що їх, як 
зауважує Ф. фон Гаєк, «їм варто було б зроби-
ти, покладаючись на досягнення своїх попе-
редників», стала зростаюча ворожість сус-
пільної думки до використання еволюційного 
підходу в соціогуманітарних студіях. Зазначе-
ні спроби зле прислужилися теорії культурної 
еволюції: вони надовго затримали її розвиток 
і фактично дискредитували її. Навіть сьогод-
ні дехто з науковців, що вивчають діяльність 
людини, використовує суперечності (й кричу-
щі помилки) соціал-дарвінізму в якості приво-
ду для відмови від якого б то не було еволюцій-
ного підходу взагалі» [4, с. 45–51]. 

Модернізуючись, еволюціонізм змінював 
своє обличчя. В його межах продовжува-
ли виникати різноманітні напрями та школи, 
нетотожні за світоглядними орієнтирами, 
соціальними ідеалами, методиками дослі-
дження і т. ін. Продемонструвати взаємодію 
між цими напрямами та школами, їх взає-
мопов’язаність, не втрачаючи при цьому з 
виду властиву їм спільну (чи близьку до такої) 
основу, відділяючи критику, спрямовану про-
ти певних напрямів та шкіл від критики ево-
люційного підходу взагалі, показуючи широту 
та можливості еволюціоністської парадигми, 
допомагає класифікація течій еволюціонізму 
за певними ознаками. 

1. За інтерпретацією масштабності та 
структури еволюції – органіцистські й голіст-
ські, яким загалом властиве ототожнення ево-
люції з процесом, що через нього проходить 
конкретне явище в цілому, долаючи східці 
наростаючого ускладнення, та партикулярист-
ські, які зосереджуються здебільшого на про-
цесі розвитку окремих компонентів досліджу-
ваного явища.

2. За принципами, згідно з якими відбу-
вається еволюція, – біологізаторські та соціо-
логізаторські. 

3. За дослідницькими пріоритетами – 
матеріалістичні, в центрі уваги яких перебуває 
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еволюція знарядь праці, засобів виробництва, 
форм господарства, техніки й організації пра-
ці, зростання міст, торгівлі й науки, та ідеа-
лістичні, які зосереджуються насамперед на 
проблемах розвитку релігії, моралі, політичної 
ідеології, естетики. 

4. Із точки зору наявності провідних та 
визначальних первнів в еволюції – плюра-
лістичні, для яких є характерним урахування 
взаємодії в перебігу еволюції різних чинників 
(екзогенних та ендогенних), та детермініст-
ські, а в межах останніх – механіцистські, які 
пояснюють еволюцію в термінах діючої причи-
ни і визначають її «з минулого», та фіналістські 
(телеологічні, есхатологічні), які пояснюють 
еволюцію в термінах мети і визначають її з 
«прийдешнього». 

5. За соціально-політичними ідеалами – 
індивідуалістично-демократичні, чи лібераль-
ні, які пов’язують поступ у соціальному житті 
з благодійними наслідками «спонтанного» 
розвитку в умовах вільної конкуренції, викону-
ючої роль «природного добору»; соціалістич-
но-демократичні, які наголошують на необ-
хідності активнішого втручання суспільства 
й уряду в соціальні, економічні та культурні 
процеси, «справедливішого» розподілу сус-
пільного продукту й надання кожному «рівної» 
можливості самореалізації; індивідуалістич-
но-аристократичні, які вважають природну 
нерівність рушієм усякого поступу, а будь-яку 
«невільницьку мораль», що заперечує пра-
ва «пана», – знаменням занепаду й розкладу; 
соціал-аристократичні, які, визнаючи життя 
ареною боротьби за існування, її учасниками 
бачать не лише індивідів, але насамперед – 
раси, групи й народи, а майбутніми перемож-
цями – аристократичні держави та спільно-
ти. Те, що різні соціально-політичні напрями 
знаходять собі теоретичне обґрунтування в 
межах еволюціоністської парадигми («біоло-
гічної філософії життя» за термінологією Г. Рік-
керта), може видатися дивовижним. Дійсно, 
Г. Спенсер, В. Самнер, К. Менгер, Ф. Бастіа та 
їхні однодумці за її посередництвом обгрун-
товували власні демократично-індивідуаліс-
тичні переконання, доводячи дієвість док-
трини «laisser faire, laisser paisser» й будуючи 
відповідні програми життя, тоді як носії лівих 
поглядів обстоювали вартості соціал-демо-
кратії, соціалізму чи комунізму, а послідов-
ники А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсо-
на – індивідуалістично-аристократичні цінності  
й т. ін. Аналогічну тенденцію спостерігаємо й на 
прикладі творчості видатних постатей вітчиз-
няної історії, зокрема М. Драгоманова, який, 
за визначенням І. Франка, був істориком-ево-
люціоністом, «вірив у ненастанний органічний 
розвій не лише у сфері матеріальних явищ, 
але також у сфері духу, віри, літератури й ети-
ки», вважаючи «властивим плодючим елемен-

том» тієї еволюції людського індивідуума, його 
душу, волю й розум [11, с. 430–431], за допо-
могою еволюціоністської парадигми обстою-
вав помірковано ліберальні ідеали, тоді як сам 
І. Франко (і М. Грушевський) – народницькі, а 
В. Липинський чи Д. Донцов – елітаристські. 

6. За розумінням самого терміну «еволю-
ція» – прогресистські, які еволюцію фактич-
но ототожнюють із прогресом як більш-менш 
цілісним розвитком, здійснюваним у напрямку 
від нижчого до вищого, від менш досконалого 
до досконалішого, від гомогенного до гетеро-
генного, від нерозрізнюваного до виразного, 
від примітивних форм організації до складні-
ших і т. ін.; індиферентистські, які в еволюції 
вбачають насамперед процес індиферент-
ного розвитку, який містить у собі як кількіс-
ні, так і якісні зміни й перетворення буття та 
свідомості, і за визначенням не може бути ні 
прогресом, ні регресом; адаптаціоністські, 
які сприймають усяку еволюцію (і культурну, 
і біологічну) в якості процесу безперервного 
пристосування до випадкових обставин, що їх 
неможливо передбачити, визнаючи при цьому 
механізм пристосування на всіх його рівнях, 
які є у світі, – генетичного пристосування, при-
стосувальної поведінки й наукового відкрит-
тя – принципово тотожним, позаяк «усюди ми 
маємо справу з успадкованими структурами, 
які передаються за допомогою інструкцій, 
тобто через генетичний код чи традиції; на всіх 
трьох рівнях нові структури й нові інструкції 
виникають у результаті пробних змін, які йдуть 
із середини даної структури, тобто за допомо-
гою попередніх проб, підданих природному 
добору й процедурі усунення помилок» [12].

Фактичне ототожнення культурно-істо-
ричної еволюції із суспільним поступом мало 
місце в теоретичних побудовах діячів пізньо-
го Просвітництва (і навіть, подекуди, в самого 
Ч. Дарвіна [13]), у К. А. Сен-Сімона, О. Конта, 
Ш. Летурно, Дж. С. Міла, Г. Спенсера, Е. Дюр-
кгайма, К. Маркса, Ф. Г. Гіддінгса, в більшо-
сті соціологічних теорій розвитку ХХ ст. Слід 
зазначити, що терміном «прогрес» [14] (від лат. 
progressus – рух уперед) у тому його значенні, 
в якому він застосовувався в ХІХ ст., охоплюва-
лися відповідні зміни як в історії, так і в природі, 
при цьому прогрес у природі (еволюція) поде-
куди сприймався як дещо більше, ніж просто 
порядок походження форм. Нерідко йшлося 
про доктрину, згідно з якою кожна нова форма 
виступає не лише модифікацією попередньої, 
але й її деяким вдосконаленням, із чого вихо-
дило, що людина – найвищий продукт еволюції, 
а прогрес «гарантується» законом природи. 

Зазначене (меліористське) бачення куль-
турно-історичної еволюції спиралося на два 
припущення. По-перше, припускалося, що 
людина є або являє собою щось від абсо-
лютної цінності, отож природний процес у її 
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еволюції був прогресом. Із того, що процес, 
який вів до появи людини, був некерованим, 
робився висновок, що в природі як такій була 
закладена внутрішньо їй властива тенденція до 
здійснення цієї абсолютної цінності. По-друге, 
припускалося, що оскільки людина (як витвір 
природи) підкоряється природним законам, 
то й закони історичного процесу мають бути 
тотожними законам еволюції, із чого виплива-
ло, що людська історія розгортається за зако-
ном прогресу чи, інакше кажучи, що кожна нова 
видова форма соціальної організації, мисте-
цтва й науки, породжувана історичним проце-
сом, являє собою вдосконалення попередньої  
[10, с. 118–131]. Історичний процес набував 
вигляду не позбавленого мети та сенсу роз-
витку форм людського життя, а еволюції теле-
ологічної, з більш чи менш яскраво вираженою 
об’єктивною доцільністю як результатом про-
яву каузальних відносин у живій природі. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Еволюціонізм як комплекс ідей та дослідниць-
ких програм є відкриттям Нового Часу, здійс-
неним широким колом учених у різних галузях 
соціогуманітарного знання. Поліваріантність 
прочитань еволюціонізму – не лише наслідок 
поширення еволюційних ідей та їх адаптації до 
особливостей предмету тих чи інших соціогу-
манітарних дисциплін, а й природний прояв 
його генези. 

Соціогуманітаристика отримала істотний 
поштовх для свого розвитку завдяки система-
тичному викладу теорії біологічної еволюції, 
але поступилася біології частиною своїх тео-
ретико-методологічних позицій. У другій поло-
вині ХІХ ст. еволюціонізм, осідаючи на специ-
фічні національно-культурні субстрати, через 
синтез, адаптацію, модифікацію, асиміляцію 
набув, за збереження частини загальних прин-
ципів та наявності спільних рис, ще більшої 
багатоманітності, переживши кризи зростан-
ня (соціал-дарвінізм, біологізаторство, про-
гресизм) та перетворившись на значно ширшу 
за науковий підхід гетерогенну дослідницьку 
платформу (парадигму). Під час використання 
в соціогуманітарних студіях еволюціоністської 
парадигми як методології важливо коректно, 
з урахуванням специфіки дослідницьких цілей 
та дотриманням логічних зв’язків, сприймати 
ті чи інші її елементи (узагальнення, принци-
пи, поняття, норми побудови й обґрунтування 
наукового знання). 

Перспективи подальших студій убачає-
мо, насамперед, в деталізованому описі змі-
сту мультидисциплінарної еволюціоністської 
парадигми та її контекстуалізації. 
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Досліджено еволюцію теоретичних уявлень 
у контексті поняття «споживання». Обго-
ворюються соціальні передумови процесу 
становлення сучасного змісту поняття 
«споживання» як особливого соціального 
феномена. Показано становлення соціології 
споживання як особливої галузі, що вивчає 
процеси споживання в міждисциплінарному 
ракурсі. Проаналізовано внесок українських 
соціологів у соціологію споживання.
Ключові слова: споживання, поведінка спо-
живачів, соціологія споживання, суспільство 
споживання.

Исследована эволюция теоретических 
представлений в контексте понятия 
«потребление». Обсуждаются социаль-
ные предпосылки процесса становления 
современного понятия «потребление» как 
особого социального феномена. Показано 
становление социологии потребления как 
особенной отрасли, изучающей процессы 
потребления в междисциплинарном ракурсе. 
Проанализирован вклад украинских социоло-
гов в социологию потребления.
Ключевые слова: потребление, поведение 
потребителей, социология потребления, 
общество потребления.

The evolution of theoretical ideas in the context 
of concept «consumption» has been explored. 
The paper discusses social preconditions for 
the process of becoming the modern concept of 
«consumption» as a special social phenomenon. 
The article shows the formation of sociology of 
consumption as a special branch of sociology, 
which studies the processes of consumption in 
the interdisciplinary perspective. The contribution 
of Ukrainian sociologists to the sociology of con-
sumption has been analyzed.
The concept of «consumption» is studied by a 
large number of disciplines. Among them are 
economics (micro- and macro-), psychology 
(experimental, clinical and social), semiotics, 
demography, history, cultural anthropology. And, 
of course, it is a phenomenon studied by sociol-

ogy. In this article, the author makes attempt to 
address consumption as a social phenomenon 
typical for modern and postmodern societies. 
The exploration is based on an analysis of gen-
eral sociological theories proposed by Western 
and Ukrainian researchers from nineteenth and 
twentieth centuries.
A number of works are devoted to the problem 
of the theoretical analysis of the concept of «con-
sumption», in particular R. Aron, R. W. Belk, 
V. I. Ilyin, J. Ritzer, V. V. Radaev. Furthermore, 
mentioned works also analyze this concept as a 
socio-cultural and economic phenomenon.
However, the interdisciplinary study of the con-
cept of «consumption» did not take enough 
attention of researchers. Therefore, there is a 
need for more detailed research, exploration, 
analysis and consideration of the emergence of 
the concept of «consumption» in its current defi-
nition as the object of studying the sociology of 
consumption.
The main purpose of this work is examination of 
the theories of consumption from classical sociol-
ogists of the nineteenth and twentieth centuries 
as well as from modern scholars in order to dis-
cover the evolution of the concept of consump-
tion in sociology.
Each historical stage in the development of 
society is characterized by its special system 
of values, which ultimately sets the coordinate 
system, in which all social processes, including 
in the sphere of consumption, take place. As we 
have seen from a theoretical review of works, 
modern considerations concerning consumption 
have an interdisciplinary nature, since research 
is carried out by scientists from different fields, on 
many planes and levels, and in various aspects. 
The reason for such considerations is the point of 
view of the individual, for which consumption is 
the main sphere of existence, as well as society 
as a whole, whose behavior reflects the styles 
and ways of life. Therefore, we believe that the 
sociology of consumption should continue to 
develop in this direction.
Key words: consumption, consumer behavior, 
sociology of consumption, consumer society. 

Постановка проблеми. Поняття «спожи-
вання» вивчають багато дисциплін. Серед них 
мікро- та макроекономіка, психологія (експе-
риментальна, клінічна та соціальна), семіоти-
ка, демографія, історія, культурна антрополо-
гія, соціологія. У статті автор робить спробу 
розглянути споживання як соціальний фено-
мен, характерний для сучасних і постсучасних 
суспільств, базуючись на аналізі загальносоці-
ологічних теорій західних і українських дослід-
ників ХІХ – ХХ ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню теоретичного аналізу поняття «спо-

живання» присвячено низку праць, зокрема: 
Р. Арона [1], Р. Белка [2], В. Ільїна [3], Дж. Ріт-
цера [4], В. Радаєва [5], які розглядають це 
поняття як соціокультурний та економічний 
феномен. 

Постановка завдання. Оскільки міждис-
циплінарне вивчення поняття «споживання» 
залишилося поза увагою дослідників, голов-
ною метою роботи є розгляд теорій споживан-
ня соціологів-класиків ХІХ – ХХ ст. і сучасних 
науковців, з’ясування того, як еволюціонує 
уявлення про споживання в соціології протя-
гом цього періоду і до сьогоднішнього дня. 
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Споживач через свою ринкову поведінку 
показує, як він реагує на ціни товарів і послуг, 
систему доходів і податків, а також досяжні вигід-
ні пропозиції. Творячи потенційний і фактичний 
попит, споживачі визначають перспективи функ-
ціонування інших суб’єктів ринку. Однак під час 
ухвалення споживчих рішень на свідомість спо-
живача впливають різноманітні економічні, полі-
тичні, суспільні, культурні та цивілізаційні зміни. 
Ці зміни зумовлюють необхідність пристосуван-
ня до них, попри зміни в системі потреб їхньої 
ієрархії, отже, і в структурі попиту. 

Історично споживання виникло з появою 
людства. Але говорити про споживання як про 
феномен соціальної реальності можна лише 
із другої половини ХІХ ст., коли окреслились 
контури сучасної споживчої культури [6, с. 80]. 
Хоча передумови для виникнення сучасно-
го споживання сформувалися раніше, західні 
дослідники вважають, що становлення сучас-
ного споживання пов’язано з розвитком капі-
талізму як специфічної економічної та соціо-
культурної системи. Отже, початок сучасності 
як джерела сучасного споживання можна вба-
чати в самих капіталістичних системах. 

Новаторами в дослідженні споживчих пара-
дигм у соціальних системах були теоретики 
політичної економії кінця XVIII – початку XIX ст. 
[7]. Саме їм належить ідея і первинне теоре-
тичне розроблення концепцій економічної 
детермінації базових соціальних пріоритетів, 
що ґрунтуються на задоволенні потреб інди-
відів і соціальних груп. Споживання в межах 
цих позицій вважалося хоч і кінцевою метою 
економічних процесів, але все ж цілком і без-
посередньо концептуально узалежнювалося 
виробництвом. 

Так, Карл Маркс розробив теорію товар-
ного фетишизму, згідно з якою «фетишист-
ський характер товарного світу породжується 
суспільним характером праці, що виробляє 
товари. Предмети споживання стають товара-
ми саме тому, що вони є продуктами залежних 
один від одного окремих робіт. Комплекс цих 
робіт утворює сукупну працю суспільства. До 
того ж лише в межах свого обміну продукти 
праці набувають суспільно однакової вартіс-
ної предметності, відособленої від їхніх чут-
тєво відмінних споживчих предметностей. Це 
розщеплення продукту праці на корисну річ і 
вартісну річ простежується на практиці лише 
тоді, коли обмін вже достатньо поширений і 
набув значення такого, що корисні речі виро-
бляють спеціально для обміну, а тому вартіс-
ний характер речей враховують вже під час 
самого її виробництва» [8, с. 82–83]. На думку 
вченого, суть товарного фетишизму полягає в 
тому, що стихія суспільних відносин, що панує 
над людьми, зовні виступає у вигляді пануван-
ня над ними окремих речей. У людей під впли-

вом цієї стихії виникає містичне ставлення до 
товару як до надприродної сили. Товарний 
фетишизм, за К. Марксом, – явище історичне, 
має об’єктивний характер. Вищого розвитку 
він досягає за капіталізму, де товарно-грошо-
ві відносини стають абсолютною і загальною 
формою господарської діяльності.

К. Маркс виокремлював історичні типи спо-
живання, притаманні суспільствам, що пере-
буваютьна різних етапах розвитку, або так 
звані «формаційні типи споживання»: первіс-
ний, рабовласницький, феодальний, капіталіс-
тичний, комуністичний. Однак його типологія 
базувалася в основному на економічних кри-
теріях. За ними тип споживання визначається 
рівнем розвитку економічної сфери, або бази-
сом, а саме характером власності та рівнем 
розвитку продуктивних сил. Цю схему можна 
було б прийняти без вагань, якщо припускати, 
що споживання – це суто економічний фено-
мен. Однак варто розглядати споживання не 
тільки як економічне, але і як соціокультурне 
явище. Тому, виділяючи історичні типи спожи-
вання, варто співвідносити їх із ціннісною сис-
темою тих суспільств, в яких вони існують. 

На наступному етапі розвитку теоретичних 
уявлень про споживання, пов’язаному з мар-
жиналістською революцією [9] і подальшим 
формуванням некласичної економічної теорії, 
«нової теорії споживання» [10], відбуваєть-
ся світоглядна переоцінка ролі економічних 
суб’єктів в суспільному житті. Маржиналісти 
впритул підійшли до трактування ідеї соціаль-
ного блага як загального прагнення до збіль-
шення рівня задоволення потреб людей. На 
перший план висувається ідея «суверенного 
споживача», відносно незалежного від струк-
тури виробництва й інтересів виробників, що 
змушені підкорятися швидкоплинним «прим-
хам» попиту. Маржиналісти вперше в історії 
починають широко враховувати психічні зако-
номірності для пояснення суто економічних 
процесів. Вони інтерпретують «економічну 
людину» як повноцінного споживача, наділя-
ють її відповідними соціальними і світоглядни-
ми характеристиками, мовби передбачаючи 
тотальні маніпулятивні технології, що застосо-
вуються зараз, у XXI ст. 

Теорії маржиналізму стали формою відо-
браження первинних економічних потреб і 
прагнень приватних підприємців. Крім того, 
нова течія виконувала й ідеологічну функцію, 
протиставляючи свої концепції марксизму й 
виступаючи проти трудової теорії вартості. 

Для маржиналізму характерна нова мето-
дологія, основними ознаками, що пов’язані з 
темою дослідження, є такі: 

– психологізація економічного аналізу – 
участь індивіда в економічних процесах зумов-
люється психологічними та суб’єктивними 
чинниками й оцінками;
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– принцип раціональної поведінки людини 
на основі власних, суб’єктивних уявлень;

– перевага обміну та споживання над 
виробництвом (корисність блага може оцінити 
лише споживач). 

У цей же період проблема споживання 
поступово входить у сферу наукових інтере-
сів досить широкого кола суспільствознав-
ців – істориків, антропологів, соціологів, куль-
турологів, соціальних теоретиків. Економічний 
розвиток суспільної системи відбувається 
паралельно із соціокультурним розвитком, 
це процеси, які не можна розглядати окремо 
один від одного. Підтвердження цієї ідеї можна 
знайти в працях класиків соціології. 

Зокрема, один із найвизначніших класи-
ків-соціологів Макс Вебер увів у науковий обіг 
поняття ідеального типу – одну із ключових 
категорій, покликаних допомогти збагнути 
сенс або смисловий зв’язок часто повторю-
ваного явища. За ідеально-типові конструкції 
виступають наукові поняття і закони. Ідеальний 
тип показує, «якою була б певна людська пове-
дінка, якби вона мала чітко цілераціональний 
характер, була б вільною від помилок і афектів 
і якби вона орієнтувалася на цілком однознач-
ну мету <…>. Реальна поведінка надзвичай-
но рідко <…>, і то лише наближено, відпові-
дає конструкції ідеального типу» [11, с. 609]. 
М. Вебер уводить поняття «стиль життя» і вод-
ночас підкреслює, що в його основі лежить 
«класова ситуація», тобто становище на рин-
ку. Однак він зазначав, що класова (ринкова) 
ситуація – це лише вихідна умова формування 
стилю життя, що не гарантує відсутність від-
хилень. Загалом, стиль життя він пов’язував 
насамперед зі статусними групами.

Торстейн Веблен у своїй праці «Теорія класу 
дозвілля: економічне дослідження інституцій» 
(1899 р.) уводить поняття «демонстративне 
споживання» і вважає, що воно стає куль-
турною нормою. Час, блага, ресурси стають 
засобом підтримки соціальної репутації [12]. 
На думку дослідника, розвиток демонстра-
тивного неробства і демонстративного спо-
живання полягає в елементі марнотратства, 
тобто в зайвій витраті часу і матеріальних благ. 
Споживання є засобом підтримки репутації. 
Підвищення норми демонстративного спожи-
вання призводить до вищих витрат: у цьому і 
прихована марнотратна манера споживання 
або, інакше кажучи, «марнотратство».

Т. Веблен зазначав: «Щоби заслужити і 
зберегти повагу людей, недостатньо лише 
володіти багатством і владою. Багатство і вла-
ду потрібно зробити очевидними, адже пова-
гу виявляють тільки після подання доказів». 
Дослідник вважав, що міське населення більш 
схильне до демонстративного споживання, 
ніж сільське, яке відрізняється від міського 
поведінкою й одягом. Вияв грошової спромож-

ності, боротьба та прагнення перевершити 
один одного серед міських жителів підносять 
демонстративне споживання на ще вищий 
рівень [12, с. 121–122]. Т. Веблен вживав цей 
термін для опису особливостей поведінки кла-
су, що виокремився в XIX ст. у результаті нако-
пичення капіталу. У цьому контексті вживання 
терміна звужувалося до представників вищого 
класу, які використовували величезне багат-
ство для декларації своєї соціальної влади, 
реальної чи уявної.

Вернер Зомбарт вивчає споживання через 
поняття «розкіш». У своїй праці «Розкіш і капі-
талізм» (1912 р.) В. Зомбарт розглядає роль 
«розкоші» у будівництві сучасного капіталіз-
му. Він визначає розкіш як певну витрату, яка 
виходить за межі необхідного, за умови знан-
ня того, що є необхідним [13, с. 88]. Дослідник 
поділяє розкіш на суб’єктивну й об’єктивну. 
Остання визначається залежно від фізіологіч-
них і культурних потреб людини. Серед причин 
появи феномена «розкоші» виокремлюється 
«індивідуалістська» причина, тобто оточення 
себе «марною мішурою» [13, с. 90–95]. У цьому 
прихована спонукальна причина марнослав-
ства, прагнення в усьому перевершити іншо-
го. В. Зомбарт також виокремлює кількісну й 
якісну організацію розкоші. Для першої харак-
терне від самого початку використання вели-
кої кількості товарів, для другої – використан-
ня тільки найякісніших товарів [13, с. 90–95]. 
Отже, надмірність спостерігається в кількіс-
ному аспекті розкоші і, як і мода, говорить про 
істотні зміни в співвідношенні «індивідуально-
го» і «загального» у культурі. 

Поняття «мода» у споживчій сфері дослі-
джень посідає центральне місце в працях 
Георга Зіммеля. Учений у своїй праці «Філо-
софія моди» (1905 р.) говорить про моду як 
про соціокультурне явище, що дозволяє само-
ствердитися, проявити індивідуальність. Мода 
приводить індивіда до єдиного взірця, тобто 
до тенденції соціального вирівнювання, отже, 
приводить індивіда до групового життя, а не до 
індивідуального [14, с. 267]. Г. Зіммель фор-
мулює такий парадокс: чим швидше змінюєть-
ся мода, тим дешевшими повинні ставати речі, 
а чим дешевшими вони стають, тим до швид-
шої зміни моди вони спонукають споживачів 
і змушують виробників [15]. Він вважає атри-
бутом моди таку статусну цінність, як «честь». 
Суть честі полягає в приєднанні до людей сво-
го класу та відокремленні від нижчих за стату-
сом прошарків населення. Дотримання «честі» 
та моди домінує над зручністю. Дослідник під-
креслює, що більшість людей відчувають до 
моди прихильність та заздрість, оскільки не 
кожен може собі дозволити володіти модни-
ми товарами. Мода також є формою саморе-
алізації тих індивідів, які потребують психоло-
гічного схвалення ззовні. Водночас навмисна 
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немодність має цей самий механізм, лише зі 
зворотним знаком.

На думку іншого сучасного, теоретика 
споживання П’єра Бурдьє, об’єктивні умо-
ви існування індивідів та груп формують їхній 
габітус – систему стійких набутих схильнос-
тей діяти певним чином. Габітус відображає 
«колективне в індивідуальному й індивідуаль-
не в колективному». Тобто сформовані умо-
вами життя настанови дозволяють: 1) класи-
фікувати практики на прийнятні і неприйнятні; 
2) давати оцінки цих практик, що виражаються 
в індивідуальних смаках, формуванні стилів 
життя різних груп. Учений зауважує: «Унаслі-
док того, що різні умови існування породжу-
ють різні габітуси, <…> практики, породжені 
різними габітусами, постають як організовані 
конфігурації властивостей, що виражають від-
мінності, які об’єктивно вписані в умови існу-
вання у вигляді схем диференціальних розбіж-
ностей». П. Бурдьє підкреслює, що не тільки 
рівень доходу визначає стиль життя і характер 
споживання. Наприклад, дохід майстра цеху 
може перевищувати дохід службовця, але 
його смаки, а значить, і стиль життя, схожі з 
робітничими, а службовці за смаками і стилем 
життя ближчі до інтелігенції. Це пояснюється 
відмінностями габітусів, які разом зі сформо-
ваними ними стилями життя утворюють систе-
ми знаків, що трансформують розподіл капіта-
лів у цілісну систему розпізнаваних соціальних 
відмінностей. Породжений габітусом смак є 
«практичним оператором перетворення речей 
на відмінні та відмітні знаки, <…> він перено-
сить відмінності, вписані у фізичний лад тіл, у 
символічний лад значущих відмінностей» [16]. 
Отже, споживчі переваги, сформовані різни-
ми смаками, та габітус не лише маркують ста-
тус груп, але й підкреслюють їхню відмінність 
від інших. На думку П. Бурдьє, ідентифіковані 
таким чином групи не можна ототожнювати 
із класами у Марксовому розумінні, оскільки 
вони не мають здатності до консолідації і вира-
ження своїх інтересів без додаткових зусиль із 
мобілізації свого символічного капіталу. Така 
мобілізація відбувається насамперед у вигля-
ді боротьби за «владу номінацій», тобто мож-
ливість нав’язувати іншим своє бачення світу 
через систему позначень та найменувань.

Інший теоретик споживання Жан Бодрійяр 
розробив концепцію «суспільства споживання», 
написавши працю з політекономії знака. Зага-
лом він вважав, що «споживання» є настільки 
всеоб’ємним поняттям, що суспільство цілком 
йому підпорядковане. Щодо цього констатова-
но: «Ми перебуваємо на тій стадії, коли «спожи-
вання» охоплює все життя, коли всі види діяль-
ності комбінуються тим самим способом, коли 
русло задоволень прокреслене заздалегідь, 
день за днем, коли «середовище» є цілісним, 
має свій мікроклімат, облаштоване, культура-

лізоване. У феноменології споживання загаль-
ний мікроклімат життя, благ, предметів, послуг, 
поведінки і соціальних відносин є завершеною 
стадією в еволюції, яка починається із просто-
го достатку товарів і через утворення ланцюга 
об’єктів споживання доходить до всезагально-
го координування дій і часу, до системи довкіл-
ля, вписаної в майбутні міста» [17, с. 7–8].

Ж. Бодрійяр визначає споживання як струк-
туровану соціальну сферу, де блага і потреби 
переходять від певної групи до різних класів за 
рівнем їх просування. Причина появи «суспіль-
ства споживання», на думку автора, полягає у 
становленні нових продуктивних сил і моно-
полістичній перебудові економічного середо-
вища з високою продуктивністю [17, с. 77]. 
Ж. Бодрійяр говорить про те, що «споживан-
ня» відтепер розуміється інакше, воно міфо-
логізоване, є низкою послідовних купівельних 
дій. Тепер товар купується не в одиничному 
вимірі, а серійно. Це і змушує споживача купу-
вати більше, ніж йому необхідно. Він втягнений 
у серію так званого «нав’язаного споживан-
ня», де достаток і надлишок мають знаковий, 
символічний характер. Це створює зовнішній 
ефект багатства, множинності. 

Джордж Рітцер у своїй праці (1993 р.) пока-
зав загрози, що приховані в сучасному став-
ленні виробників до споживанння. Він гово-
рить про те, що «макдональдизація» – це не 
просто система та процес поширення товарів 
і послуг, але і перетворення базових принци-
пів, на яких ґрунтується ресторан швидкого 
харчування, на принципи організації сучас-
ного життя [18]. Завдяки чотирьом елемен-
там формальної раціональності (ефектив-
ність, передбачуваність, кількісний показник і 
ретельний контроль) можливим є ефективні-
ший результат, оскільки є передбачуваним і 
стандартизованим сам процес [18, с. 12–13]. 
«Макдональдизації» сприяє принцип конвейє-
ра, основною рисою якого є взаємоподібність. 
Найбільшу «революцію» у споживанні пов’я-
зують зі створенням Герні Фордом типу про-
мислового виробництва. Цей тип ґрунтувався 
на використанні конвейєра, запровадженому 
Г. Фордом, а також високих заробітних платах 
робітників та низьких цінах на продукцію. Від 
того часу виробництво стає масовим, а спо-
живати в достатній кількості можуть не лише 
найбагатші, а всі верстви населения. 

У науках про суспільство кінця ХХ ст. спожи-
вання розглядається не просто як економіч-
ний утилітарний процес, але і як соціальний та 
культурний процес, що включає культурні зна-
ки та символи. Відповідний напрям, що виник у 
дослідженнях споживання, дістав назву «ново-
го». До 1990-х рр. його право на існування було 
визнано поруч із традиційною школою. Харак-
терна риса цього нового напряму – фокус на 
культурі та соціальних проблемах [2].
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Однак, як зазначає Володимир Ільїн [3], не 
варто від однієї крайності (споживання лише 
предметів) переходити, як це часто робиться, 
до іншої (розуміння споживання як суто вироб-
ництва символів). Люди споживають і для 
того, щоби просто вижити (навіть найбагат-
ші відчувають голод і холод), і для того, щоби 
спілкуватися один з одним через вироблені в 
процесі споживання символи. Говорити, що 
автомобіль – це лише засіб пересування, озна-
чає так само далеко відійти від реальності, як і 
стверджувати, що це тільки предмет розкоші. 
Найелементарніший предмет споживання, 
який задовільняє базову потребу, є символіч-
ним, а найсимволічніша річ має відбиток утилі-
тарності. Автомобіль не лише полегшує життя 
людини, але є і символом, за допомогою якого 
оточенню свідомо чи несвідомо передаєть-
ся інформація про власника: його економічне 
становище, смаки, часто претензії, можливо, і 
комплекси. 

Вадим Радаєв також вважає, що «соціології 
споживання варто подолати поширену куль-
турологічну зацикленість і активніше зверта-
тися до вивчення економічних аспектів даної 
теми. Тісніше поєднання економічних і еконо-
міко-соціологічних підходів до аналізу спожи-
вання дозволить дати об’ємніше уявлення про 
сучасний розвиток суспільства споживання – 
з його відчуженням та інноваційністю, з тими 
труднощами, суперечностями і новими мож-
ливостями, які воно породжує» [5, с. 17]. Дану 
тезу можна доповнити пропозицією вивчення 
процесу споживання більше в міждисциплі-
нарному ракурсі і без таких крайніх поглядів 
вивчення споживання як суто культорологіч-
ного чи суто економічного феномена. 

З цього погляду «споживання – це викори-
стання корисних властивостей того чи іншого 
блага, суміжного із задоволенням особистих 
потреб людини і витрачанням (знищенням) 
вартості даного блага. У цьому визначенні 
споживання виступає як сукупність господар-
ського ставлення людей до об’єктів їхньо-
го бажання, а також відносин між людьми» 
[5, с. 6]. Дане визначення є достатньо повним, 
проте до характеристики «блага» варто дода-
ти визначену кількість спожитого блага (това-
ру чи послуги) за визначений проміжок часу. 

Не можна залишити поза увагою низку кон-
цептуальних знахідок українських учених у 
галузі суспільних наук, у чиїх працях вивчають-
ся деякі аспекти проблематики споживання. 
Такі праці вітчизняних соціологів з’являються 
ще в 1970–1980 рр. Але в межах ідеологічно 
керованої командно-адміністративної радян-
ської системи основною метою цих робіт 
здебільшого була критика: (1) капіталістичної 
системи й укоріненої в ній моделі споживання; 
(2) західних концепцій «суспільства споживан-
ня», які виправдовували цю модель і пропа-

гували буржуазний спосіб життя. Водночас у 
вітчизняній літературі цього періоду прово-
дилася пропаганда соціалістичного способу 
життя та пов’язаної з ним моделі споживання, 
яка характеризувалася такими поняттями, як 
«розумність» та «помірність». 

Проте, відкинувши заідеологізованість, все 
ж таки маємо в Україні суто наукові досліджен-
ня вже в ці часи. Найважливішими з них є пра-
ці Олени Донченко, яка вивчала споживання 
в контексті розвитку особистості. Науковець 
звертає увагу на соціальний аспект процесу 
споживання і визначає споживчу поведінку як 
специфічний компонент діяльності споживача, 
що детермінується всією системою соціальної 
діяльності особистості і відображає вибіркове 
ставлення особистості до навколишніх ціннос-
тей, що проявляється в способі їх присвоєння, 
споживання та використання [19, с. 9]. Також, 
згідно з О. Донченко, споживча поведінка – це 
сукупність поведінкових актів, дій, тактик та 
стратегій поведінки, метою яких є придбан-
ня та набуття засобів задоволення потреб 
[19, с. 34]. Як бачимо, у другому визначенні 
з’являється чітка мотивація процесу спожи-
вання, тобто задоволення особистих потреб 
індивідів, і ще не обговорюється проблемати-
ка самореалізації через споживання або над-
мірного споживання, оскільки існування таких 
процесів у радянські часи більшістю населен-
ня не визнавалося.

Подальші соціологічні дослідження в Укра-
їні суттєво розширили предметну царину 
в працях В. Ворони (споживання як об’єкт 
економічної соціології, економічна культура 
населення), В. Пилипенка (аспекти соціології 
підприємництва, трудової й економічної пове-
дінки), Є. Суїменка (економічні функції рекла-
ми та критика цього маркетингового інстру-
мента впливу на українського споживача), 
В. Резніка (питання моделюванння поведінки 
індивідуальних покупців, сімейне споживан-
ня), Р. Шульги (споживання у сфері мисте-
цтва), Т. Петрушиної (Єфременко) (соціаль-
но-економічна поведінка, економічна культура 
населення), Н. Лисиці (реклама як соціальний 
інститут, проблеми довіри до реклами, тен-
денції споживчої політики), Я. Зоськи (соці-
окультурні чинники споживання, суспільство 
споживання).

У межах інших суспільних наук можна 
виокремити праці Л. Шульгіної (механізм фор-
мування споживчої цінності товару, мотивацій-
но-психологічне підґрунтя поведінки спожива-
чів, управління обслуговуванням споживачів), 
В. Корінєва (поведінка споживачів під час фор-
мування ціни), А. Старостіної (теорії споживчих 
мотивацій, маркетингові дослідження спожи-
вачів), Є. Ромата (питання реклами, державне 
регулювання рекламної діяльності, інтегровані 
маркетингові комунікації), Г. Почепцова (тео-
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рії комунікацій, символи в політичній рекламі), 
В. Королька (зв’язки із громадськістю, питан-
ня політичної реклами), Р. Колядюка (стиль 
життя споживачів), Н. Писаренко (електронна 
комерція, створення брендів), О. Зозульова 
(поведінка споживачів, брендинг, мотиваційні 
теорії споживачів, крауд-технології в маркети-
гових комунікаціях).

Валентин Тарасенко здійснив інституціона-
лізацію (тобто перетворив даний напрям дослі-
джень на самостійну дисципліну) соціології 
споживання в Україні. У своїй праці (1993 р.) 
для характеристики споживання як соціально-
го інституту необхідними для дослідження він 
виокремлює такі компоненти [20, с. 32–33]: 

1) споживче відношення й інші основні 
відношення споживання;

2) споживчу діяльність і поведінку у сфері 
споживання (споживчу поведінку); 

3) технологію споживання (присвоєння, 
використання, способи задоволення потреб, 
види споживання); 

4) організації, заклади й установи (а також 
соціальні інститути), які обслуговують, регу-
люють, контролюють і трансформують процес 
споживання; 

5) суб’єкти споживання, тобто індивіди і 
групи людей, які здійснюють споживання, спо-
живчу діяльність, обслуговування, захист спо-
живачів; 

6) нормативну систему, яка регулює 
задоволення потреб і відносини споживачів 
як між собою, так і із суспільством, сферою 
обслуговування, довкіллям; 

7) уніфіковану систему споживчих цін-
ностей, що виражають ідеологію споживання і 
впливають на поведінку людей; 

8) функції і дисфункції споживання.
Отже, багато в чому становлення сучасно-

го суспільства і сучасної форми споживання 
як його атрибута зумовлено низкою еконо-
мічних чинників: появою і розвитком капіта-
лістичних відносин, капіталістичної системи 
господарства, процесом індустріалізації та 
пов’язаним із ним збільшенням обсягу вироб-
ництва, зростанням купівельної спроможності 
і життєвих стандартів населення. Перша поло-
вина ХХ ст. пов’язана з поширенням масово-
го виробництва і масового споживання. У цей 
період споживання стає невід’ємною части-
ною повсякденного життя людей, до того ж 
це стосується не еліти, не вищих прошарків 
суспільства, які є лише малою його частиною, 
а більшості населення. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Кожен історичний етап у розвитку суспіль-
ства характеризується своєю особливою 
системою цінностей, яка, зрештою, і задає 
координатну систему, у межах якої протіка-
ють усі соціальні процеси, зокрема у сфері 
споживання. Як ми побачили з теоретичного 

огляду праць, сучасні міркування, що стосу-
ються споживання, мають міждисциплінар-
ний характер, оскільки дослідження здійсню-
ються науковцями різних сфер, на багатьох 
площинах та рівнях і в різноманітних аспек-
тах. Підставою для таких міркувань є думка як 
індивіда, для якого споживання є основною 
сферою існування, так і суспільства загалом, 
чию поведінку віддзеркалюють стилі і спо-
соби життя. Тому вважаємо, що соціологія 
споживання має і надалі розвиватися саме в 
цьому напрямі.
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На сьогодні найбільш поширений підхід до 
класифікації суб’єктів політичного процесу 
– це їх групування за ідеологічною спрямова-
ністю. У даній статті представлена спроба 
класифікації політичних партій не через 
визначення їх ідеології, а на основі ціннісних 
орієнтацій їх прихильників за допомогою ана-
лізу відповідностей. Цінності в даному дослі-
дженні виміряні за методикою Ш. Шварца. 
Емпіричною базою є шоста хвиля Європей-
ського соціального дослідження, проведена 
в Україні у 2012 році. В результаті аналізу 
отриманий континуум із шести цінностей: 
«Влада-багатство», «Універсалізм», «Гедо-
нізм», «Безпека», «Конформність» і «Тради-
ція». У межах цього континууму політичні 
партії розділені на три групи у відповідності 
до міри значущості даних цінностей для рес-
пондентів. Основним результатом дослі-
дження є підтвердження гіпотези щодо мож-
ливості використання ціннісних орієнтацій 
прихильників політичних партій як основи 
для класифікації цих партій.
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, 
політичні орієнтації, електоральний вибір, 
політичні партії, аналіз відповідностей. 

На сегодня наиболее распространенный 
подход к классификации субъектов поли-
тического процесса – это их группировка 
на основе идеологической направленности. 
В данной статье представлена попытка 
классификации политических партий не 
посредством определения их идеологии, а на 
основе ценностных ориентаций их сторон-
ников с помощью анализа соответствий. 
Ценности в данном исследовании измерены 
по методике Ш. Шварца. Эмпирической 
базой является шестая волна Европейского 
социального исследования, проведенная в 
Украине в 2012 году. В результате анализа 
получен континуум из шести ценностей: 
«Власть-богатство», «Универсализм», 
«Гедонизм», «Безопасность», «Конформ-
ность» и «Традиция». В границах данного 
континуума политические партии разде-
лены на три группы в соответствии со 
степенью значимости данных ценностей 
для респондентов. Основным результатом 
исследования является подтверждение 
гипотезы о возможности использования 
ценностных ориентаций сторонников поли-
тических партий в качестве основы для 
классификации этих партий.
Ключевые слова: ценности, ценностные 
ориентации, политические ориентации, 

электоральный выбор, политические пар-
тии, анализ соответствий.

The article is devoted to the study of the possibil-
ities of classification of Ukrainian political parties 
on the basis of the value orientations of their sup-
porters. Today the most widespread approach to 
the classification of subjects of the political pro-
cess – is grouping on the ideological orientation. 
There are attempts are made to determine the 
ideological orientation of parties on the basis of 
their program documents or the ideological ori-
entation of certain political figures on the basis of 
their statements in the mass media among the 
Ukrainian sociological and political studies. But 
with this approach, researchers face a number 
of difficulties. Ukrainian political parties are quite 
difficult to identify with a particular ideology in 
their name and program documents. There is a 
situation where the parties that are considered 
ideological opponents have the same thesis in 
their programs. In addition, there are too many 
populist statements in the programs, which fur-
ther complicate the identification of ideological 
orientation and the classification of parties. The 
same problems arise when analyzing the state-
ments of individual politicians.
This article presents an attempt to classify politi-
cal parties not through the definition of their ideo-
logical orientation, but on the basis of the value 
orientations of their supporters through the cor-
respondence analysis. Values in this study were 
measured according to S. Schwartz’s method. 
The empirical basis is the sixth wave of the 
European Social Survey conducted in Ukraine in 
2012. As a result of the analysis, a continuum of 
six values was obtained: “Power”, “Universalism”, 
“Hedonism”, “Security”, “Conformity” and “Tradi-
tion”. Within this continuum political parties are 
divided into three groups according to the degree 
of significance of these values for respondents. 
The main result of the study is the confirmation of 
the hypothesis of the possibility of using the value 
orientations of the supporters of political parties 
as the basis for the classification of these parties.
The main problem with interpreting data is that 
the location of values at different poles of the 
resulting continuum does not fully fit into the 
circular model of S. Schwartz. But even despite 
this, the study can confirm that the classification 
of political parties based on the values of their 
supporters is possible.
Key words: values, value orientations, political 
orientations, electoral choice, political parties, 
correspondence analysis.
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Постановка проблеми. Політична сфе-
ра життя суспільства – багатокомпонентна і 
неструктурована, різні її аспекти є предме-
том дослідження представників ряду суспіль-
них наук, у тому числі соціології. Актуальним 
напрямком досліджень політичної сфери жит-
тя суспільства є вивчення суб’єктів політич-
ного процесу – політичних партій та окремих 
політичних діячів. Одним із фокусів інтересу 
в таких дослідженнях є побудова класифіка-
цій даних суб’єктів. У наукових дослідженнях 
ми часто звертаємось до класифікацій, адже 
вони спрощують складну реальність і дозво-
ляють більш впевнено оперувати складними 
багатокомпонентними поняттями. Класифі-
кації політичних суб’єктів цікавлять дослідни-
ків із багатьох причин. Перш за все, це мож-
ливість зменшити кількість змінних, із якими 
доводиться працювати, і зведення значної 
кількості суб’єктів до кількох вимірів, які потім 
можуть бути використані в якості пояснюваль-
ної змінної в різноманітних моделях. Також 
такі класифікації можуть бути показником 
якості демократії у країні, адже однорідність 
політичних партій або політичних лідерів за 
тим чи іншим критерієм може свідчити про 
недостатню представленість інтересів різних 
груп населення даними суб’єктами. Безпе-
речно, важливою функцією таких класифіка-
цій є можливість порівнянь, у першу чергу, між 
різними країнами. 

На сьогодні найбільш поширеною осно-
вою класифікації політичних суб’єктів є ідео-
логія. Але вітчизняні дослідники стикаються 
з проблемою того, що на основі програмних 
документів або певних висловлювань окремих 
політичних діячів досить важко ідентифікувати 
ідеологію політичних суб’єктів, а навіть піс-
ля здійснення такої ідентифікації відмінності 
між суб’єктами є недостатніми для побудо-
ви класифікації. Так, на думку І. Миклащука, 
українські політичні партії за своєю назвою, 
програмними засадами взагалі неможли-
во ідентифікувати з будь-якою ідеологією 
[4, с. 22]. Наприклад, спостерігається дублю-
вання окремих положень у програмах пар-
тій, які позиціонуються як ідеологічні опонен-
ти: у програмах ВО «Свобода» та КПУ під час 
виборчої кампанії до Верховної Ради 2012 року 
дублюються тези щодо націоналізації страте-
гічних підприємств, заборони купівлі-продажу 
земель сільськогосподарського призначення, 
введення виборності суддів [5]. Виходячи із 
цього, в даній роботі пропонується розгляну-
ти можливості класифікації політичних партій 
України не через ідентифікацію їх ідеологічної 
спрямованості, а на основі ціннісних орієнта-
цій їх прихильників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед українських соціологічних та політологіч-
них досліджень представлений ряд спроб кла-

сифікації партій та окремих політиків на основі 
їх програмних засад або висловлювань у засо-
бах масової інформації [1; 2; 3]. Так, дослідни-
ки VoxUkraine роблять спробу класифікації на 
основі ідеологій кандидатів у Президенти на 
майбутніх виборах у березні 2019 року. Проа-
налізувавши заяви кандидатів на основі мето-
дології Manifesto, вони приходять до висновку, 
що майже всі політики опиняються в одному 
секторі ідеологічного континуума – соціал-де-
мократичному [3]. С. Конончук та О. Ярош, 
використовуючи аналогічну методологію, 
здійснюють класифікацію політичних партій 
на основі партійних і передвиборчих програм.  
І, хоча в їх дослідженні спостерігається більший 
розкид, ніж під час спроби класифікації канди-
датів у Президенти, вони простежують загаль-
ну тенденцію до появи у програмах партій більш 
популістичних і менш логічно несуперечливих 
тверджень [1, с. 48]. О. Матієшин під час спро-
би класифікації українських партій на основі їх 
програмних документів приходить до висновку, 
що для більшості політичних партій характер-
на відсутність чітких змістовних програм [2]. 
Також ряд західних дослідників говорить сьо-
годні про «кінець ідеології», який проявляється 
у зниженні ідеологічної поляризації в сучасних 
суспільствах та тяжінні до більш центристських 
позицій [6; 7]. Тому постає необхідність пошу-
ків альтернативного підходу до класифікації 
політичних суб’єктів, і, як альтернативу ідеоло-
гічному концепту, ряд дослідників пропонують 
використовувати цінності [8; 9; 10; 11; 12]. 

У даному дослідженні пропонується здійс-
нити класифікацію українських політичних 
партій на основі ціннісних орієнтацій їх при-
хильників. Тобто замість ідеології політичних 
партій основою для побудову континуума, 
в межах якого буде здійснена класифікація, 
виступатимуть ціннісні орієнтації прихильників 
партій. Такий підхід до класифікації політич-
них суб’єктів базується на припущенні щодо 
існування зв’язку між цінностями та політич-
ними орієнтаціями. Існує чимало емпіричних 
досліджень, в яких не лише доведено зв’язок 
між цінностями та політичними орієнтаціями, 
але також обґрунтовано можливості прогнозу-
вати політичні орієнтації на основі цінностей і 
навіть можливості прогнозування електораль-
ної поведінки [11; 13; 10]. Оскільки з аналі-
зом політичних програм або висловлювання-
ми політиків виникає ряд проблем, то можна 
підійти до класифікації через уявлення самих 
респондентів. Приймаючи рішення, в тому 
числі щодо вибору політичної партії, людина 
обере такий спосіб дій, який узгоджується з 
тими цінностями, які є для неї найбільш значу-
щими, й уникатиме тих дій, які узгоджуються з 
менш значущими цінностями.

Ряд дослідників припускають, що конфлік-
ти, які лежать в основі ідеологічних континуу-
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мів, можуть відтворюватись у структурі цін-
ностей. Наприклад, на думку М. Барнеа та 
Ш. Шварца, в основі континуума «праві-ліві» 
лежить конфлікт між цінностями, які виража-
ють пріоритет індивідуальних інтересів та прі-
оритет інтересів інших, а в основі континуума 
«консерватизм-лібералізм» лежить конфлікт 
між цінностями, що відображають прагнення 
до закону і порядку та відкритість до змін [13]. 
Виходячи із цього, можна припустити, що цін-
ності можуть замінити ідеологію в основі кла-
сифікації політичних суб’єктів, що дозволить 
уникнути проблем, пов’язаних з ідеологічною 
ідентифікацією цих суб’єктів в умовах україн-
ського суспільства.

Постановка завдання. Мета статтi поля-
гає в дослідженні можливостей класифікації 
українських політичних партій на основі цін-
ностей їх прихильників.

Виклад основного матеріалу. В якості 
емпіричних даних для аналізу обрана шоста 
хвиля Європейського соціального досліджен-
ня, проведена в Україні у 2012 році. Цінності 
в даному дослідженні виміряні за методикою 
Ш. Шварца. Варіант методики, включений в 
опитувальник даного дослідження, налічує 
21 ціннісний «портрет» абстрактних осіб, які 
можуть бути зведені в 10 базових людських 
цінностей; окрім того, дані цінності можуть 
бути зведені в 4 ширші ціннісні сектори. Так, 
до сектору «Збереження» відносяться цінно-
сті «Безпека», «Конформність» і «Традиція», до 
протилежного за змістом сектору «Відкритість 
до змін» відносяться цінності «Ризик-новиз-
на», «Самостійність» і «Гедонізм». До секто-
ру «Самоствердження» відносяться цінності 
«Влада-багатство» і «Досягнення», а до про-
тилежного за змістом сектору «Турбота про 
людей і природу» – цінності «Універсалізм» та 
«Доброзичливість» [14, с.10].

Прихильники партій ідентифікуються на 
основі запитання: «Яка саме політична партія в 
Україні є Вам більш близькою, ніж решта пар-
тій?». Респондентам пропонується список із 
п’яти партій, не рахуючи категорію «Інше», які 
мали найбільш високий рейтинг у період про-
ведення дослідження: «Батьківщина», «Свобо-
да», КПУ, УДАР та Партія регіонів. Це створює 
ряд проблем для змістовної інтерпретації, 
адже, по-перше, ми обмежені в кількості пар-
тій, а по-друге, частина цих партій на сьогодні 
вже не існує. Але з методологічної точки зору 
даний список партій все одно дозволяє нам 
перевірити можливість групування політичних 
суб’єктів на основі цінностей їх прихильників. 

Гіпотеза дослідження: ціннісні орієнтації 
українців, які вважають себе прихильниками 
певної політичної партії, можуть бути основою 
для класифікації цих політичних партій. 

Для групування партій на основі цінностей 
у даному дослідженні пропонується викори-

стати метод аналізу відповідностей. Метод 
аналізу відповідностей вдало підходить для 
досягнення поставленої мети, адже, з одно-
го боку, дозволяє описати взаємозв’язки між 
двома номінальними змінними, а, з іншого 
боку, описує взаємозв’язок між категоріями 
для кожної змінної окремо. На відміну від зви-
чайного коефіцієнту кореляції на основі аналі-
зу відповідностей, можна зафіксувати не лише 
наявність або силу зв’язку, але й структуру 
зв’язку і між двома змінними, і між категоріями 
кожної зі змінних, що дасть змогу згрупувати 
політичні партії у просторі цінностей респон-
дентів. Змінна «партійні преференції» вико-
ристовується в аналізі без змін, але категорії 
«Інша партія» та «Важко відповісти» не включа-
ються до аналізу. Для утворення 10 цінностей 
за методикою Ш. Шварца по кожній цінності 
обраховується середнє значення індикаторів, 
через які вона вимірюється, але від отрима-
ного середнього значення по кожній цінності 
віднімається середнє значення по всім індика-
торам, які вимірюють цінності. Така методика 
розрахунку дає можливість обійти проблему 
того, що деякі респонденти схильні визначати 
всі наведені «портрети» як такі, що дуже схожі 
на нього або на неї. В результаті даної опера-
ції ми отримуємо 10 метричних змінних, після 
цього для кожного респондента визначається 
цінність, яка є для нього найбільш значущою. 
У відповідності до цієї цінності щодо кожно-
го респондента позначається його ціннісний 
профіль (наприклад, якщо найбільш значущою 
цінністю є «Гедонізм», респондента відносять 
до категорії гедоністів). У результаті в аналізі 
використовується категоріальна змінна, кате-
горіями якої є десять ціннісних профілів у від-
повідності до десяти цінностей Ш. Шварца. 

Перш за все, варто оцінити Хі-квадрат для 
змінних, використаних в аналізі, адже, якщо 
він незначущий, то аналіз відповідностей не 
має сенсу. Для даних змінних Хі-квадрат ста-
новить 80,318 і є значущим на рівні 0,05. Це 
значення є невеликим, але наявність зв’яз-
ку між змінними дає можливість перейти до 
аналізу відповідностей. Результатом цього 
аналізу є візуалізація двовимірного (або біль-
ше) простору, в якому кожній категорії кожної 
змінної відповідає одна точка. Дана візуаліза-
ція представлена на Рис. 1. В аналізі викорис-
таний симетричний метод нормалізації, який 
дозволяє простежити, наскільки близькими є 
категорії обох змінних.

Інерцію в аналізі відповідностей мож-
на розглядати як міру зв’язку як між двома 
таблицями, так і між категоріями однієї змін-
ної. З Таблиці 1 видно, що перший та другий 
виміри пояснюють 85% інерції. Оскільки третій 
вимір додає лише 12%, варто зупинитись на 
двовимірному рішенні, щоб надто не переван-
тажувати модель. Також осі не є скорельова-
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Рис. 1. Точки рядків та стовпчиків у просторі, утвореному першою та другою осями

Таблиця 1
Показники якості моделі

Вісь Сингулярне 
значення Інерція Хі-квадрат Значущість

Пояснена інерція Кореляція 
між  

осямиВідсоток Кумулятивний 
відсоток

1 0,298 0,089 - - 0,640 0,640 -0,062
2 0,170 0,029 - - 0,208 0,848 -
3 0,129 0,017 - - 0,120 0,968 -
4 0,067 0,004 - - 0,032 1,000 -

Всього - 0,138 52,518 0,037 1,000 1,000 -

ними між собою: наявність кореляції між ося-
ми не означає зниження якості моделі, але її 
відсутність полегшує інтерпретацію. 

Основною проблемою під час інтерпретації 
результатів аналізу відповідностей є спокуса 
інтерпретувати отриману візуалізацію, робля-
чи висновки про відстань точок, які є категорі-
ями різних змінних. Тут важливо зазначити, що 
напряму можна інтерпретувати лише відстані 
між точками, які належать до одного набо-
ру змінних, тобто окремо між точками рядків 
або окремо між точками стовпчиків. Більш 
того, отриманий графік не може інтерпрету-
ватись без статистик по кожній з точок, адже 
інерція окремої точки може визначитись як 
вертикальної або горизонтальною віссю, так і 
обома одночасно. Тому для подальшої інтер-
претації варто розглянути основні статистики 
точок стовпчиків (стовпиками в даному аналі-
зі виступають партії) та точок рядків (ціннісні 
профілі), наведені в Таблиці 2.

На першому етапі інтерпретації ми визнача-
ємо, які точки будуть описовими, тобто потріб-
но описувати цінності у просторі партій, або 
партії у просторі цінностей. Це питання є прин-
циповим, адже від відповіді на нього залежить, 
як будуть названі вимірі (вісі) у аналізі. Вихо-
дячи з поставленої мети, в даному досліджен-
ні варто описувати партії у просторі цінностей, 
тобто вісі будуть названі на основі ціннісних 
профілів респондентів. 

Інтерпретація осей здійснюється на осно-
ві вкладень, які кожна точка вносить у інерцію 
цих осей. Якщо ми маємо набір з 10 цінніс-
них профілів, то середній абсолютний вклад 
для рядків становить 0,1 (1/10). Тобто під час 
подальшої інтерпретації можна розглядати 
всі точки, абсолютний вклад яких перевищує 
цей поріг. Із Таблиці 2 видно, що ми можемо 
інтерпретувати «Безпеку», «Конформність», 
«Традицію» для першого виміру (горизонталь-
ної осі) та «Універсалізм», «Гедонізм» і «Вла-
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Таблиця 2
Основні статистики точок стовпчиків та рядків

Маса 

Координати

Інерція 

Вкладення
Точок в інерцію вісей Вісей в інерцію точок

Вісь 1 Вісь 2 Вісь 1 Вісь 2 Вісь 1 Вісь 2
Якість 
у двох 
осях

Ціннісні профілі (рядки)
Безпека 0,330 -0,575 0,203 0,036 0,367 0,080 0,915 0,065 0,980
Конформ-
ність 0,056 1,110 -0,723 0,026 0,234 0,174 0,792 0,191 0,984

Традиція 0,104 0,569 0,030 0,013 0,113 0,001 0,747 0,001 0,748
Доброзич-
ливість 0,116 0,283 0,097 0,004 0,031 0,006 0,772 0,052 0,823

Універса-
лізм 0,117 -0,264 -0,572 0,010 0,027 0,226 0,241 0,647 0,888

Самостій-
ність 0,084 0,109 -0,038 0,011 0,003 0,001 0,027 0,002 0,029

Ризик- 
новизна 0,035 0,254 0,175 0,001 0,008 0,006 0,658 0,179 0,837

Гедонізм 0,056 -0,449 -0,682 0,008 0,038 0,154 0,431 0,567 0,998
Досягнення 0,041 0,776 0,056 0,011 0,084 0,001 0,688 0,002 0,690
Влада- 
багатство 0,059 0,690 1,004 0,019 0,095 0,351 0,441 0,532 0,973

Партії (стовпчики)
Батьківщина 0,247 0,506 -0,297 0,029 0,212 0,128 0,643 0,126 0,769
Свобода 0,153 0,776 0,661 0,041 0,310 0,394 0,674 0,279 0,952
КПУ 0,109 -0,869 0,318 0,031 0,277 0,065 0,806 0,061 0,867
УДАР 0,191 -0,086 -0,574 0,017 0,005 0,370 0,024 0,617 0,641
Партія  
регіонів 0,300 -0,441 0,155 0,021 0,196 0,043 0,837 0,059 0,897

 

Рис. 2 Партії у просторі характеристик, утворених першою та другою осями
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ду» для другого виміру (вертикальної осі). Що 
стосується вкладень для стовпчиків, тобто для 
партій у нашому аналізі, то тут у межах пер-
шого виміру інтерпретабельними є результа-
ти по партіям «Батьківщина», «Свобода», КПУ 
та Партія Регіонів, а у межах другого вимі-
ру – по партіям «Свобода» та «УДАР». Частина 
координат точок мають позитивний, а части-
на – негативний знак. У даному випадку знак 
не несе змістовного навантаження, а показує 
напрямок вісі. Отже, ми можемо позначи-
ти полюси горизонтальної вісі таким чином: 
негативний полюс («Безпека») та позитивний 
полюс («Конформність» і «Традиція»). Для вер-
тикальної вісі можна визначити негативний 
полюс («Універсалізм» та Гедонізм) і позитив-
ний полюс («Влада-багатство»). 

Хоча ми й позначили полюси обох осей, їх 
інтерпретація не є однозначною і дещо відріз-
няється від кругового континууму Ш. Шварца. 
Такий результат є очікуваним, адже, з одно-
го боку, ми трансформували 10 цінностей із 
метричною шкалою в одну категоріальну змін-
ну, а з іншого боку, особливістю аналізу відпо-
відностей є те, що ми ніяк не можемо вплинути 
на порядок категорій на графіку. Так, цінності, 
які утворюють горизонтальну вісь, у моделі 
Ш. Шварца утворюють один ціннісний сектор – 
«Збереження». Тобто в початковому кругово-
му континуумі ці цінності є подібними за своїм 
мотиваційним наповненням, хоча в отримано-
му просторі вони знаходяться на протилеж-
них полюсах. Тут можна запропонувати таку 
інтерпретацію: такі цінності сектору «Збере-
ження», як «Традиція» та «Конформність», про-
являються у взаємодії з оточуючими людьми 
і у ставленні до існуючих у суспільстві норм, 
а цінність «Безпеки» пов’язана з прагненням 
людини знаходитись у безпечному оточенні і, 
більш того, сприйняттям держави як утворен-
ня, що має захищати від різноманітних загроз 
[8]. Що ж стосується вертикальної осі, то три 
цінності, які описують її полюси, в початковій 
моделі входять до різних ціннісних секторів: 
«Гедонізм» входить до сектору «Відкритість до 
змін», «Влада-багатство» – до сектору «Само-
ствердження», а «Універсалізм» – до секто-
ру «Турбота про людей та природу». Сектори 
«Самоствердження» і «Турбота про людей та 
природу» є протилежними за своїм мотивацій-
ним наповненням, тому полюси вертикальної 
вісі, представлені цінностями «Універсалізм» 
та «Влада-багатство», цілком вкладаються в 
модель Ш. Шварца. Що ж стосується цінно-
сті «Гедонізму», яка також описує негативний 
полюс вертикальної осі, то вона не є проти-
лежною «Універсалізму», але має інший зміст. 
Якщо цінність «Універсалізму» пов’язана зі 
значущістю для людини проблем рівності та 
охорони природи, то цінність «Гедонізму» 
пов’язана з прагненням отримувати задово-

лення від життя [8]. Тобто, на відміну від гори-
зонтальної вісі, вертикальна вісь цілком вкла-
дається в круговий континуум Ш. Шварца. 

Таким чином, були визначені категорії, які 
утворюють отриманий простір. Для подаль-
шого аналізу можна прибрати точки, які від-
повідають за ціннісні профілі, і лишити лише ті 
точки, які відповідають партіям. Це полегшить 
сприйняття графіка і наблизить нас до мети 
дослідження – класифікації партій, до того ж, 
як було зазначено вище, аналіз відповідно-
стей не дозволяє порівнювати між собою від-
стані точок стовпчиків та відстані точок рядків. 
Точки, які відповідають партіям, нанесені на 
Рис. 2, окрім того, на цей графік нанесені під-
писи обох осей, які були визначені вище. 

У верхньому лівому кутку на Рис. 2 розта-
шовані КПУ та Партія регіонів, лише ці дві пар-
тії потрапили в один сектор. Перш за все, ми 
можемо зробити висновок про схожість цінніс-
них профілів електоратів цих партій. Що ж до 
змістовної інтерпретації, то інерція обох пар-
тій практично повністю пояснюються горизон-
тальною віссю, як видно з Таблиці 2. Для тих 
респондентів, хто визначає ці партії як най-
більш близькі для себе, визначальне значення 
має цінність «Безпеки», при цьому для електо-
рату КПУ значення цієї цінності є вдвічі вищим, 
ніж для електорату Партії регіонів. Вертикаль-
на вісь для даних партій не є актуальною через 
низький відсоток поясненої інерції. 

У правому верхньому секторі знаходить-
ся партія «Свобода». Більшу частину інерції по 
даній партії пояснює перша вісь, і тут, на проти-
вагу КПУ та Партії регіонів, для електорату даної 
партії значущими є цінності «Конформність» та 
«Традиція». Також тут можна врахувати і другу, 
тобто вертикальну, вісь: для прихильників даної 
партії значущими є цінність «Влада». 

У правий нижній куток потрапила партія 
«Батьківщина». Інтерпретація по даній партії 
також може здійснюватись за двома осями, 
але вклад першої є значно вищим. Так, для 
прихильників цієї партії, так само, як і для пар-
тії «Свобода», і на противагу партії КПУ та Пар-
тії Регіонів, значущими є цінності «Традиція» та 
«Конформність». Але якщо поглянути на другу 
вісь, то, на відміну від партії «Свобода», для 
прихильників цієї партії значущими є цінності 
«Універсалізму» та «Гедонізму». Але, оскільки і 
у випадку «Свободи», і у випадку «Батьківщини» 
внесок другої вісі є значно меншим, ніж вне-
сок першої (перша в обох випадках пояснює 
більше 50% інерції), то ці партії можуть бути 
об’єднані в одну групу як такі, чиї прихильники 
вважають для себе значущими цінності «Кон-
формності» та «Традиції» на противагу партії 
КПУ та Партії Регіонів, для прихильників яких 
значущими є цінності «Безпеки». 

Що ж стосується партії УДАР, то це єдина 
точка в нашому аналізі, яка краще пояснюєть-
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ся вертикальною віссю (62%), горизонталь-
на вісь для неї не є актуальною. Виходячи з 
інтерпретації полюсів вертикальної вісі, можна 
сказати, що для виборців цієї партії характерні 
цінності «Універсалізму» та «Гедонізму». Хоча 
з графіку може скластись хибне враження, що 
партія УДАР може бути об’єднана в одну гру-
пу з «Батьківщиною», насправді під час більш 
детального аналізу ми приходимо до виснов-
ку, що «Батьківщину» доцільніше об’єднати 
в одну групу зі «Свободою», об’єднання Пар-
тії регіонів та КПУ в одну групу є очевидним і 
з графіку, і з даних, а от партія УДАР лежить 
відособлено від інших, і її варто виділити окре-
мо, як третю групу, чиї прихильники вважають 
значущими для себе цінності «Універсалізму» 
та «Гедонізму».

Висновки і перспективи подальших 
досліджень.

Основним результатом дослідження є під-
твердження гіпотези щодо можливості вико-
ристання ціннісних орієнтацій прихильників 
політичних партій як основи для класифікації 
цих партій. Незважаючи на невелику кількість 
партій, використаних в аналізі, за допомогою 
методу аналізу відповідностей їх вдалось роз-
ділити на три групи, причому показники яко-
сті отриманої моделі є задовільними. Хоча не 
всі цінності, включені до аналізу, можуть бути 
проінтерпретовані через невисокий відсоток 
поясненої інерції, ми все ж можемо описати 
отримані кластери партій. До першого класте-
ру увійшли партії, для прихильників яких най-
більш значущими є цінності «Безпеки» (Партія 
регіонів та КПУ), до другого кластеру увійшли 
партії, для прихильників яких найбільш значу-
щими є цінності «Конформності» та «Традиції» 
(«Батьківщина» та «Свобода»), третій кластер 
представлений лише однією партією, для при-
хильників якої найбільш значущими є цінності 
«Універсалізму» та «Гедонізму» (УДАР). 

Основною проблемою в інтерпретації даних 
є те, що розташування цінностей на різних 
полюсах горизонтальної осі отриманого кон-
тинууму не повністю вкладається у кругову 
модель Ш. Шварца, що може бути спричинити 
неоднозначну інтерпретацію цієї осі. Але навіть 
незважаючи на це, в результаті дослідження 
можна підтвердити, що класифікація політич-
них партій на основі цінностей їх прихильни-
ків є можливою. Порівняння запропонованого 

підходу і класифікації партій та їх класифікація 
в ідеологічному континуумі представляє пер-
спективи для подальших досліджень.
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СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ НАСИЛЬСТВА:  
СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL DIMENSIONS OF VIOLENCE: 
SOCIOLOGICAL APPROACH

УДК 101.1:316

Полтораков О.Ю.
к. політ. н.,
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Тематика насильства як предметне поле 
сучасного соціогуманітарного знання дедалі 
більше актуалізується. Це зумовлено як 
«внутрішньою» специфікою розвитку науко-
вого знання, так і «зовнішньою» специфікою 
нинішнього «суспільства ризику» (У. Бек). У 
ньому акцентуалізуються проблеми, пов’я-
зані саме з небезпекою та насильством. 
Принципово важлива особливість сучасної 
соціокультурної ситуації пов’язана з фено-
меном «приватизації насильства». Остан-
ній має свої соціополітичні, соціоекономічні 
та соціокультурні виміри.
Ключові слова: соціологія, насильство, 
«приватизація насильства», глобалізація, 
ризик.

Тематика насилия как предметное поле 
современного социогуманитарного знания 
все более актуализируется. Это обуслов-
лено как «внутренней» спецификой развития 
научного знания, так и «внешней» специфи-
кой нынешнего «общества риска» (У. Бек). 
В нем акцентируются проблемы, связанные 
именно с опасностями и насилием. Принципи-
ально важная особенность современной соци-
окультурной ситуации связана с феноменом 
«приватизации насилия». Последний имеет 
свои социополитические, социоэкономиче-
ские и социокультурные измерения.
Ключевые слова: социология, насилие, 
«приватизация насилия», глобализация, 
риск.

The problematics of violence as a subject field of 
contemporary socio-humanitarian knowledge to 
become more and more actual, due both to the 

“internal” specifics of scientific knowledge devel-
opment and the “external” specificity of the present 
“risk society” (U. Beck), the one emphasizes social 
associated with ricks and violence. The “violence” 
(political, social, cultural etc.) problems of dem-
ocratic development in the context of so-called 
“hybrid warfare” are of principal character. There 
is a serious need to tackle external challenges and 
internal threats present situation poses.
The external context of the problem refers to the 
“privatization of violence” tendency, as well as 
a kind of social de-legitimization of liberal/dem-
ocratic state (i.e. its conventional institutions) to 
use “hard power” (mostly of military and police 
character) measures. Privatization varies across 
political and social space, while violence increas-
ingly became less public, more private. The deep 
tendency observed of the rise of private violence 
in world’s marginalized regions (Afghanistan, 
Syria etc.). Due to that the rose of para-military 
structures is seen as the key internal context of 
the problem. The new paradigm is needed – to 
balance democratic principles, political standards 
and legal procedures with the present “risk soci-
ety” (U. Beck) realities. There is a strong need to 
pay attention to the security-oriented segment(s) 
of civil society (including the global civil society on 
its developing), those being seen as an import-
ant part of social violence management. But their 
roles and possibilities to be underestimated now.
Fundamentally important feature of the modern 
socio-cultural situation to be within “privatization of 
violence” phenomenon, that has its sociopolitical, 
socio-economic and socio-cultural dimensions.
Key words: sociology, violence, “privatization of 
violence”, globalization, risk.

Постановка проблеми. Тематика насиль-
ства традиційно знаходиться на відносній 
периферії соціологічних досліджень явищ та 
процесів соціально-культурного плану. Мето-
дологія аналізу останніх традиційно робить 
орієнтацію на «актора» відповідних відно-
син, залишаючи «в (напів)тіні» проблематику, 
пов’язану із соціально-структурними їх вимі-
рами. За подібних обставин не завжди належ-
на увага приділяється структурно-інституцій-
ний і т.п. чинникам та контекстам, зокрема 
тим, де присутність насильства носить прин-
циповий характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна соціологічна думка досліджує насиль-
ство переважно контекстно – в прив’язці до 
об’єкт-предметних домінант різноманітних 
підходів та традицій: П. Штомпка (соціальна 
діяльність як динамічний процес, що безпе-
рервно змінюється), Г. Блумер (соціальні про-

блеми як колективна поведінка), М. Спектр і 
Дж. Кітсьюз (соціальні проблеми як дискур-
сивні практики), Т. Дридзе (розуміння/тлу-
мачення тексту як соціологічної одиниці спіл-
кування), В. Ядов (роль суб’єктних чинників у 
високоактивній стадії соціальної трансфор-
мації). Разом із тим «у соціології насильство 
довго залишалося побічною темою у вивченні 
соціалізації, конфліктів або сімейних відносин, 
контролю та влади» [11, с. 186].

Натомість, як вказують такі дослідники, як 
Дж. Кілбі [20], Е. Хартман [19] та ін., насиль-
ство має бути включено в сучасну соціальну 
теорію і не має залишатися непоміченим: зва-
жаючи на різні шляхи розвитку насильства, 
затребуваною є теорія, за допомогою якої 
можна було б комплексно аналізувати це яви-
ще в сучасному суспільстві.

Постановка завдання. Для глибшого 
розуміння місця, ролі та значущості останнього 
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варто звернутися до відповідної соціологічної 
парадигми, що так чи інакше тяжіє до традицій 
неомарксизму/постмарксизму (від наробок 
Й. Галтунга [15-17], К. Армстронг [14] та ін. до 
напрацювань Х. Арендт [13], М. Фуко та ін.)

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Знаний норвезький суспільствоз-
навець Й. Галтунг, розглядаючи насильство 
як принципово значущий соціальний фено-
мен, виокремлював такі його ключові складові 
частини, як насильство безпосереднє (фізич-
не чи психологічне) та опосередковане, яке 
дослідник визначав як структурне [17]. Під 
структурним насильством він мав на увазі той 
вплив/тиск, що здійснюють соціальні структури 
як на індивідів, так і на їх групи чи об’єднання, 
обмежуючи потреби та/або інтереси останніх 
[16, с. 141–144]. Дослідник аргументував, що в 
сучасному йому суспільстві (1960–1980-ті рр.)  
таке насильство є аж ніяк не менш пошире-
ним та значущим, аніж безпосереднє, фізич-
не насильство – ці два типи є дуже взаємоза-
лежними, в т.ч. сімейне та гендерне, расове та 
етнічне, поліцейське та кримінальне тощо [Пор. 
18, p. 196]. На його думку, структурне насиль-
ство є достатньо природним феноменом, тому 
що між соціальними групами існують певні від-
мінності, перш за все – в позиціях влади, які 
відображаються в структурі соціальної взаємо-
дії. Відповідно, під структурним насильством 
розумілася перш за все соціальна несправед-
ливість у сенсі нерівного розподілу ресурсів 
(зокрема, геоекономіка нерівного обміну) і 
нерівних життєвих шансів.

Також Й. Галтунг виокремлював явище 
«культурного насильства», під яким розумів 
будь-який аспект культури (від релігії та ідеоло-
гії до мови та мистецтва), що може бути вико-
ристаний для виправдання чи легітимації без-
посереднього чи структурного насильства [15].

Щодо, зокрема, символічного насильства, 
то дослідники вказують, перш за все, на «від-
сутність систематизованої і самодостатньої 
синтетичної теорії символічного насильства 
(застосовної для вивчення всіх рівнів соціаль-
ного), а також пов’язану із цим нерозробле-
ність єдиного понятійного апарату, категорі-
ального базису, спеціальної методології для 
емпіричних досліджень» [2, с. 92].

Розглядаючи відповідні соціальні специфі-
ки насильства, в т.ч. через призму концепцій 
Й. Галтунга та інших суспільствознавців, що так 
чи інакше апелюють до неомарксиської/пост-
марксистської традиції (до Х. Арендт та М. Фуко 
включно), слід враховувати також геоісторичні 
контексти розробки та відпрацьовування. 

Перш за все, це стосується відповідних 
геополітичних та геоекономічних обста-
вин. У цьому зв’язку варто врахувати кри-
тичне зауваження Ю. Хабермаса про те, що 
соціально-економічна парадигма К. Маркса 

була обмежена горизонтами індустріального 
суспільства, що позначалося на ключових осо-
бливостях тлумачення поняття практики. 

У свою чергу, аналітичний конструкт Й. Гал-
тунга стосувався в першу чергу реалій періоду 
«Холодної війни» та блокового протистояння, 
які геостратегічно форматували як «зовнішній» 
загальносвітовий простір (в термінах П. Бур-
дьє), так і «внутрішні» нормативно-інституційні 
реалії національно-державного плану. 

У контексті зовнішнього виміру перетини 
двох типів конфліктності – «безпосередньої» 
(тобто «Холодної війни» як такої) та «струк-
турної» – на думку Й. Галтунга, вказували, що 
суперечності міжнародних відносин не можна 
розглядати одновимірно.

У контексті внутрішнього виміру доволі 
показовим нам вбачається вкрай непростий 
історичний досвід США доби «макартизму» 
(1950–1957 рр.) [21], який може бути відповід-
но осмислений в двоєдиних термінах «струк-
турного» та «культурного» насильства.

«Приватизація насильства»: сучасні 
суспільні специфіки. 

Як відзначав З. Бауман, «глобалізація» стосу-
ється не того, що всі ми ... хочемо або сподіває-
мося зробити. Вона означає те, що з усіма нами 
відбувається» [1, с. 88]. В загальному контексті 
глобалізації глобалізується також соціальне 
насильство. Найяскравішим прикладом є чин-
ник міжнародної міграції, який посилює етносо-
ціальні і т.п. (етноконфесійні та ін.) конфлікти.

Принципово важлива особливість сучасної 
соціокультурної ситуації пов’язана з фено-
меном «приватизації насильства» [8; 12]. Він 
полягає передусім у тому, що в контексті (чер-
гової) «світової гібридної війни» (в стані якої 
зараз находиться глобалізований світ) [10] на 
Заході поширення одержали соціальні настрої 
(багато в чому інспіровані політично) форму-
вання «суспільства ризику» (У. Бек). Відпо-
відно до них ключова загроза безпеці біль-
шості сучасних країн (в т.ч. в термінах human 
security) походить, перш за все, від міжнарод-
ного тероризму чи т. зв. «держав-банкрутів», 
або «держав, що не відбулися» (failed states). 

Принципово значуща проблемність поля-
гає в тому, що «тероризм» – це тільки один із 
багатьох проявів суспільних реалій «привати-
зованого насильства», який дедалі урізнома-
нітнюється та постійно зростає. Відповідне 
«право на масове застосування насильства» 
(традиційна прерогатива держави або рево-
люції) привласнюють собі вже не держави чи 
об’єднання або їх офіційні представники, а різ-
номанітні неофіційні та неурядові групи, рухи 
та організації. А чинник «ослаблення держави 
в умовах постмодерніті» (З. Бауман [1]) тільки 
посилює дану тенденцію.

Нові реалії «світу приватизованого насиль-
ства» вплинули на соціальне буття не тільки в 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

27

  МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

його національному, але й в міжнародному (від 
субрегіонального до глобального) вимірах.

По-перше, транснаціональний бізнес 
(інституціоналізований ТНК та ТНБ) разом із 
близькими та подібними акторами стає новим 
повноцінним суб’єктом міжнародної економіч-
ної та, принаймні опосередковано, соцільно-е-
кономічної безпеки. Так, російський дослідник 
Б. Кагарлицький доволі слушно відзначає, що 
«принципова новизна сучасності полягає не в 
тому, що національна держава слабшає, а в 
тому, що корпорації приватизують її» [3].

По-друге, зросла важливість (гео)еконо-
мічної складової частини міжнародних відно-
син. У роки «Холодної війни» питання геопо-
літичної безпеки домінували над проблемами 
геоекономічними. СРСР в ім’я забезпечення 
геополітичної безпеки (в її воєнно-політич-
ному та геостратегічному вимірах), з одного 
боку, приносив у жертву соціально-еконо-
мічну складову частину національної безпеки 
(добробут власного населення), а з іншого – 
садив на «економічну голку» лояльні політичні 
режими країн «третього світу» в ім’я власних 
геостратегічних амбіцій. Останнім займалися 
також США.

По-третє, змінилися сутнісні характе-
ристики «ринку озброєнь», який поступо-
во перетворюється з державоцентричного 
(«централізованого») на роздержавлений 
(«децентралізований»). У роки «Холодної вій-
ни» та блокового протистояння воєнно-по-
літична конфронтація виливалася в низку 
локальний збройних конфліктів, основними 
постачальниками ресурсів для яких (зброї та 
техніки, радників та техніків тощо) були клю-
чові воєнно-політичні гравці (США та СРСР із 
сателітами), які достатньо жорстко контролю-
вали відповідні «ринки». Після закінчення епо-
хи масштабного протистояння виникла про-
блема утилізації величезних арсеналів зброї 
та воєнної техніки, а також суміжного «над-
лишкового майна». Тим більше, що в багатьох 
країн колишнього «соціалістичного табору», 
які перейшли у фазу системної соціально-еко-
номічної кризи, не вистачало ресурсів (пере-
дусім коштів) навіть на зберігання чи охорону 
цих «стратегічних запасів».

По-четверте, внаслідок розвитку подій за 
сценарієм «приватизації насильства» держа-
ва стала розглядати приватний сектор в яко-
сті повноцінного рівноправного партнера у 
сфері забезпечення національної та держав-
ної безпеки. Ідея такої «приватизації націо-
нальної безпеки» полягає в тому, що підпри-
ємці в багатьох випадках діють ефективніше 
за державу.

По-п’яте, «епоха тероризму», яку роз-
почали теракти в Нью-Йорку та Вашингтоні 
(2001 р.), Мадриді (2004 р.), Лондоні (2005 р.) 
та інших містах, вплинула на суб’єктивний вимір  

(не)безпеки – домінування настроїв незахище-
ності, а відповідно, і суттєву актуалізацію потреб 
у безпекових послугах, які, як побоюється насе-
лення, держава не може задовольнити.

По-шосте, глобальне громадянське сус-
пільство [7] поступово вийшло за межі наці-
ональних держав та діє в міжнародному 
масштабі, об’єднуючи в своїх мережах і орга-
нізаціях представників різних країн, спрямо-
вуючи свою активність на сфери глобального 
суспільного блага. Глобальне громадянське 
суспільство поступово відпрацьовує відповід-
ні інструменти тиску на інших національних та 
міжнародних суб’єктів соціальних (зокрема, 
соціально-політичних) відносин, використо-
вуючи переважно ненасильницькі, але також і 
насильницькі методи.

Висновки. В історії соціально-гуманітар-
ного знання проблеми насильства вивчалися 
постійно. Однак відповідні концепції насиль-
ства, в першу чергу, зводилися до аналізу 
насильства або «жорсткого» (фізичного, пере-
дусім збройного – в рамках політології і т.п.), 
або «м’якого» (нефізичного, морального –  
в рамках психології і т.п.).

У широкому спектрі сучасних суспільних 
відносин, так чи інакше, завжди є присутнім 
явне або приховане насильство (примус), 
легітимне (узаконене певними нормами чи 
інститутами) та нелегітимне (використо-
вується соціальними суб’єктами в обхід 
загальноприйнятих норм, традицій і звича-
їв). Відповідно, проблематика насильства 
акцентуалізується в якості значущого об’єк-
та наукового пошуку в рамках філософських 
та культурологічних, соціологічних та політо-
логічних досліджень. У контексті загального 
науково-дослідницького переходу від дис-
циплінарності до проблемності акцентуалізу-
ється питання міждисциплінарних досліджень 
(насильства), які проводяться на перетині 
суміжних наукових дисциплін, зокрема соціо-
логії та політології, культурології та історії.

Наразі поступово формується «соціологія 
насильства» як своєрідна теорія середньо-
го рівня, що має свою внутрішню специфіку 
та зовнішню атрибутику. У своєму сучасно-
му розумінні соціологія насильства постає як 
багатоаспектна область, що включає дослі-
дження з різних історико-культурологічних та 
політичних, соціально-психологічних і соці-
ально-антропологічних точок зору, не кажучи 
вже про всю різноманітність суто соціологіч-
них наук. Однак історично склалося так, що 
від самого початку вона займалася практично 
виключно аналізом соціальних проявів насиль-
ства в рамках відповідних інститутів та проце-
сів. Що стосується теоретичного осмислення 
насильства як соціального процесу, то дана 
наукова дисципліна не вийшла остаточно за 
рамки соціально-філософського підходу.
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Целью исследования является изучение раз-
вития семейных отношений как социальной 
задачи. Для этого использован описатель-
но-аналитический метод. Семейные отно-
шения являются одним из наиболее важных 
факторов, негативные последствия кото-
рых влияют на общество. Семья является 
одним из наиболее важных институтов 
любого общества, ее изучали все мысли-
тели. Они искали корень всех отклонений 
в семье, и фактически ни одно сообщество 
не может претендовать на здоровье, если у 
него нет здоровой семьи. Настоящее иссле-
дование является теоретическим, выпол-
нено с применением метода контент-а-
нализа. Мы пытаемся изучить статус 
семейных отношений в Иране, факторы, 
влияющие на организацию и развитие 
семейных отношений, влияние прогресса 
и модернизации на семейные отношения и 
причины ослабления последних. 
Ключевые слова: семейные отношения, 
развитие, модернизация. 

Метою дослідження є вивчення розвитку 
сімейних відносин як соціального завдання. 
Для цього використаний описово-аналітич-
ний метод. Сімейні стосунки є одним із най-
більш важливих чинників, негативні наслідки 
яких можна розглядати для суспільства. 
Сім’я є одним із найважливіших інститутів 
будь-якого суспільства, її вивчали всі мис-
лителі. Вони шукали коріння всіх відхилень 
у родині, і фактично жодне співтовариство 
не може претендувати на здоров’я, якщо в 
нього немає здорової сім’ї. Це дослідження є 
теоретичним, виконано з використанням 
методу контент-аналізу. Ми намагаємося 
вивчити статус сімейних відносин в Ірані, 
чинники, що впливають на організацію і 
розвиток сімейнихв ідносин, вплив прогресу 

і модернізації на сімейні відносини і причини 
ослаблення останніх.
Ключові слова: сімейні відносини, розвиток, 
модернізація.

The purpose of this study is to study the devel-
opment of family relationships as a social task. 
For this was used descriptive-analytical method. 
Family relationships are one of the most import-
ant factors whose negative consequences can 
be considered for society. The family is one of 
the most important institutions of any society, 
which all thinkers thought. They were looking 
for the root of all deviations in the family, and in 
fact no community can claim health if it does not 
have a healthy family. This study is a theoretical 
study, and performed using the method of library 
research. In this study, we are trying to examine 
the status of family relationships in Iran, factors 
affecting the organization and development 
of family relationships, the impact of progress 
and modernization on family relationships and 
the causes of weakening family relationships. 
Establishing effective and strong emotional rela-
tionships in a family environment with the main 
partner of life can provide the basic elements 
of emotional needs. Improvement and develop-
ment of family relationships can have a signif-
icant impact on the quality of all spheres of life 
and can be considered as an effective factor for 
achieving success. In addition, since one of the 
most important positions of the human presence 
in the sphere of life are the family, which is a nec-
essary place for educating people? One of the 
changes that have occurred in the field of family 
relations in Iranian society after the revolution is 
the problem of the presence and participation of 
Muslim women in the media, especially on radio 
and television.
Key words: family relations, development, mod-
ernization.

Постановка проблемы. Проблемы рели-
гии и семьи относятся к тем социальным 
вопросам, которые находятся в священной 
сфере, имеют высокий статус для человека и 
общества [16]. Семья является частью соци-
альной системы, которая подвержена влиянию 
других социальных институтов и также может 
вносить в них изменения [26, с. 109]. В целом, 
божественные религии подчеркивают святость 
семьи и включают в себя правила и положения, 
регулирующие семейные отношения. Л. фон 
Берталанфи в теории систем рассматривает 
семью как одно целое, которая образует ее 
составляющую. Голденберг [20] утверждает, 

что семья – это среда, в которой супружеская 
пара и дети тесно взаимодействуют. 

С другой стороны, установление эффек-
тивных и сильных эмоциональных отношений 
в семейной среде с главным партнером жизни 
может обеспечить удовлетворение основных 
эмоциональных потребностей. Улучшение и 
развитие семейных отношений может оказать 
существенное влияние на качество всех сфер 
жизни, может рассматриваться как эффектив-
ный фактор достижения успеха. Кроме того, 
семья необходима для воспитания людей.

Чтобы обеспечить здоровые отношения, 
муж и жена должны иметь навыки, необхо-
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димые для выстраивания таких отношений 
и защиты семейного очага от любых про-
блем. Ислам с его особой законодательной 
системой всегда пытается защитить семью и 
укрепить ее основы на основе нравственных 
ценностей, потому что брачные отношения 
являются инстинктивными, и на первом эта-
пе они не требуют специальной подготовки и 
стимулирования. Однако непрерывность этой 
связи и формирование устойчивых отноше-
ний, обеспечивающих стабильность и выжива-
ние семьи, требуют образования [21, с. 229]. 

Поскольку семейные отношения, особен-
но отношения между мужем и женой, явля-
ются одним из наиболее важных аспектов 
человеческих отношений, могут повлиять на 
все стороны нашей жизни, настоящее иссле-
дование направлено на изучение вопроса о 
развитии семейных отношений в качестве 
важной социальной задачи. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Азиз Аллах Ага Бабайи и Махбу-
бе Багери провели исследование под назва-
нием «Интернет и семейные отношения». 
Результаты этого исследования показали, 
что использование Интернета влияет на такие 
переменные, как снижение ежедневной актив-
ности, недоверие родителей к детям, умень-
шение общения лицом к лицу, отказ от обще-
ния и снижение социальной активности на 
уровне p < 0,05 >. Также Сейед Ахмад Ахмади 
и Парвин Шамаи Заде изучили влияние регу-
лярного обучения родителей на семейные 
отношения и успеваемость учениц старших 
классов средней школы в г. Фалаварджан. 

Результаты показали, что регулярное обу-
чение родителей на уровне p < 0,05 > оказало 
положительное влияние на семейные отноше-
ния, адаптивность и семейную солидарность, 
достижения в образовании детей. Заргхам 
Канбарпур Алем и другие провели исследо-
вание под названием «Изучение и сравне-
ние семейных отношений среди школьников, 
успешных и неуспешных в учебе». Результаты 
исследования показали, что семейные отно-
шения, влияющие на успеваемость и неуспе-
ваемость, являются взаимосвязанными фак-
торами. Наконец, результаты показали, что 
взаимоотношения членов семьи, ответствен-
ное поведение родителей по отношению к 
детям, отношения и взаимодействия пар вли-
яют на успеваемость учащихся. 

Метод сбора данных в этом исследова-
нии – контент-анализ, применение которого 
предусматривает получение информации из 
книг, журналов и т.п. Собранные данные про-
анализированы в соответствии с методикой. 

Семейные отношения
Семья является центром сообщества, цен-

тром сохранения традиций, обычаев и привы-
чек, а также центром формирования эмоций 
и чувств. Соответственно, семья является 
одним из наиболее важных социальных инсти-

тутов в человеческом обществе, предполагает 
широкий спектр социальных форм поведения. 
Источником семьи является брак [11, с. 18]. 
Формирование семьи в исламе является жиз-
ненно важным вопросом и программой, осно-
ванной на правилах Корана, социальных и 
религиозных принципах общества, ее источ-
никами являются природные качества челове-
ка в виде инстинктов, любви, привязанности и 
взаимных интересов пары. Создание мира и 
спокойствия через брак – один из признаков 
милости Бога. Помимо естественной и мате-
риальной стадии брака, которая является 
нормальным и разумным социальным вопро-
сом, то, что в исламе придает этой связи 
духовность и значимость, является человече-
ской стадией и божественной наградой, кото-
рая приходит после формирования семьи, и 
такая связь приносит нам божье благослове-
ние. После брака семейная среда развива-
ется и обретает множество функций. Усилия 
по укреплению основ семьи, когда она стано-
вится основной структурной единицей сооб-
щества, приводит к росту ее влияния и роли в 
обществе, что являются объектом управления 
и исследования ряда мыслителей [27, с. 18]. 

Семейные отношения в Иране 
Основная форма семьи в Древнем Иране 

была патриархальной, когда члены большой 
семьи жили вместе под наблюдением главы 
семьи. Постепенно семья перешла из широ-
ко распространенной патриархальной формы 
в нуклеарную. В течение этого периода брак 
принцев и правителей преследовал такие 
цели, как брак внутри социальной прослой-
ки, стремление увеличить богатство и власть, 
получение поддержки народа и, по сути, 
достижение стабильности государства и дру-
гие конкретные политические цели (Хеджази, 
1991 г.). Иранцы считали брак религиозным 
делом, и брак для них был важен настолько, 
насколько они были категорически против 
прелюбодеяния [12, с. 53–54]. Брак считался 
священным для иранцев (мазданидов), а раз-
вод был позором для рода, и, согласно рели-
гии Мазды, мужу нельзя разводиться с женой 
[10, с. 640]. С падением режима Сасанидов в 
651 г. и проникновением ислама в Иран про-
изошли существенные перемены в семье, 
на которые повлияли исламские учения. 
Поскольку ислам определяет правила во всех 
сферах человеческой жизни, он также опре-
делил принципы и законы жизни мусульман 
относительно семьи и брака. 

Например, рекомендуется, чтобы муж и жена 
были мусульманами, подчеркивается необ-
ходимость выплаты алиментов жене, необхо-
димость подчинения жены мужу, признание 
экономической независимости жены через 
признание ее наследства и собственности. 
Соблюдение этих принципов с самого начала 
привело к тому, что жизнь иранских мусуль-
ман сформировалась на основе исламских 
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догм, семейные условия иранцев постепенно 
изменились [2]. Во время правления Каджа-
ридов девочки часто вступали в брак в возрас-
те 13–17 лет, практически вступая в семейную 
жизнь в качестве самостоятельной личности. 

Экономические проблемы, общие соци-
альные убеждения также влияли на рост чис-
ла ранних браков [8, с. 23]. После Исламской 
революции в обществе изменилось отношение 
к семье, половые роли. Исламская революция 
1979 г. стала важной вехой в истории участия 
иранских женщин в социальной жизни, особен-
но в сфере политики [24, с. 2]. После победы 
Исламской революции имам Хомейни поста-
вил религию в центр политики и общества, и 
его революционное толкование ислама сыгра-
ла ключевую роль в формировании основных 
законов и политики государства [11]. 

После Исламской революции в новой куль-
турной политике относительно идеальной 
модели женщин в обществе всегда учитывает-
ся характер и жизнь Хазрата Захры [са], Хазра-
та Хадидже [са] и Хазрата Зейнаб [са]. На осно-
ве этих моделей активное участие женщин как 
в семье, так и в обществе в новой системе было 
определено как ценность, хотя подчеркивает-
ся значимость материнства и роль женщин в 
семье. После Исламской революции многие из 
традиционных и религиозных семей, которые 
отказались отправлять своих дочерей в школу 
и университет из-за неисламского и западно-
го подхода правительства, с уверенностью и 
верой в слова имама Хомейни относительно 
социального присутствия женщин поощряли 
учебу и работу своих девочек и женщин. 

Одним из изменений, произошедших в 
сфере семейных отношений в иранском обще-
стве после революции, стало участие мусуль-
манских женщин в работе средств массовой 
информации, особенно на радио и телевиде-
нии. В первые дни после победы Исламской 
революции имам Хомейни представил радио 
и телевидение как «государственный уни-
верситет» и подчеркнул, что «мы не против 
радио, мы выступаем против проституции. 
Мы не против телевидения, мы противостоим 
тому, что помогает нашим врагам удерживать 
нашу молодежь и забирать наши человече-
ские ресурсы». Женщины, особенно револю-
ционные мусульманки, получили возможность 
работать на радио и телевидении, постепенно 
вошли в эту ранее «запрещенную зону». 

Факторы, влияющие на формирование 
и развитие семейных отношений

Наиболее важными факторами, влияю-
щими на укрепление основ семьи, создание 
семьи и поддержание связей между ее члена-
ми, являются следующие: 

1. Натура. Человек по натуре естественно 
избегает изоляции и одиночества. Вначале он 
зависит от семьи, в которой родился, а затем 
при первой же возможности создает новую 
семью, и остается верен ей. 

2. Мораль. Мораль – это «привычка, вели-
кодушие, натура и религия». Газали также 
описывает мораль как «реформу и соедине-
ние трех сил – мысли, чувства и гнева». Он 
считает, что мораль проникает в душу, застав-
ляет человека вести себя легко и без размыш-
лений. Она является почвой для совершения 
добрых дел и предотвращения уродливых 
действий. Исходя из указанных и других опре-
делений морали, становится ясно, что отно-
шения между моралью и семьей являются 
прямыми и необходимыми отношениями, 
поскольку нигде, кроме безопасной и кон-
структивной среды семьи, человек никогда 
не сможет получить знания, совершенство и 
устранить свои недостатки [4, с.192]. 

3. Религия. Роль различных религий в 
организации и управлении человеческой жиз-
нью, особенно в социальных отношениях, 
основополагающая, надежная и долговре-
менная. Регулируя стандарты и основы пове-
дения, мировые религии, помимо исправле-
ния человеческих отношений, сформировали 
у людей уважение к надлежащим социальным 
и семейным практикам. Все без исключения 
религии содержат четкие правила регулиро-
вания семейных отношений. Эти постановле-
ния в их первоначальной форме, не искажен-
ные, являются гарантами мира и благополучия 
в семье благодаря их внутренней природе. По 
этой причине более крепкие семьи в среде 
верующих, и уровень разводов намного ниже, 
чем среди неверующих [15, с. 320]. 

4. Обеспечение сексуальных и эмоци-
ональных потребностей. В исламе свобод-
ное и безоговорочное удовлетворение этого 
инстинкта запрещено. Пути удовлетворения 
ограничиваются теми, которые показывает 
нам натура и требуют личные и социальные 
интересы всех людей. Следовательно, пер-
вым и главным шагом ислама для сохранения 
семьи, с одной стороны, является положение 
о том, что сексуальный инстинкт должен удов-
летворяться противоположным полом, что 
является естественным, а гомосексуализм 
строго запрещен, с другой стороны, удоволь-
ствие от противоположного пола ограничива-
ется тем, что находится в пределах правовых и 
религиозных рамок [22, с. 209]. 

5. Проницательность и осведомлен-
ность. Здоровье и крепость семьи зависят от 
способности ее членов понимать друг друга, 
знать свои обязанности, а также от знаний, 
необходимых для создания и предотвраще-
ния конфликтов. Конфликты в семье являют-
ся последствием того, что ее члены не знают 
о важности семьи и ее роли в своей судьбе. 
Не зная об этом, супруги не будут прилагать 
необходимых усилий для поддержания общей 
жизни. В этом случае такие факторы, как лож-
ная гордость, несоответствующие ожидания, 
эгоизм, подозрение и пренебрежение положе-
нием супруга, скоро потрясут основы семьи, и, 
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поскольку нет никаких стимулов для ее сохра-
нения и защиты, нет другого выхода, кроме раз-
вода, в то время как корнем многих семейных 
проблем является незнание задач и способов 
налаживания отношений и решения проблем. 

6. Советы. Особенностью стабильной и 
сбалансированной семьи является умение 
советоваться и договариваться. Основываясь 
на исламских учениях, использование мнений 
других людей и выбор наилучшего решения в 
каждом вопросе является наиболее подходя-
щим способом принятия решений. Одной из 
наиболее важных позиций является консуль-
тирование в управлении семьей и урегулиро-
вании семейных споров [22, с. 54]. 

7. Уважение прав членов семьи по отно-
шению друг к другу. Очевидно, что члены 
семьи имеют права и обязанности. Имам Сад-
жад в своем «Трактате о правах» говорит о 
правах родителей относительно детей: «Пра-
во твоей матери – знать, что она носила тебя, 
как никто не несет кого-то другого; она кор-
мила тебя своей грудью, как никто не кормит 
никого другого; и действительно, она хранила 
тебя своими ушами, глазами, руками, ногами, 
волосами, кожей и всем своим телом, и ей это 
было приятно. Она терпела всякое положе-
ние и беспокойство, чтобы удержать тебя от 
зла. Благодари ее за все усилия, и без помо-
щи Бога ты не сможешь поблагодарить ее. Это 
право твоего отца, чтобы ты знал, что он дей-
ствительно твой корень, а ты – ветвь его. Если 
бы он не существовал, и ты бы не существовал. 
Итак, всякий раз, когда ты видишь что-то при-
ятное в себе, знай, что оно коренится в твоем 
отце, поэтому хвалите Бога и благодарите его, 
и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». 

Относительно долга каждого мужа и жены 
перед всей семьей в Коране говорится следу-
ющее: «О те, которые уверовали! Оберегайте 
себя и свои семьи от Огня, растопкой которого 
будут люди и камни. Над ним есть ангелы суро-
вые и сильные. Они не отступают от повелений 
Аллаха и выполняют все, что им велено. Насла-
ждаться добром и запрещать неправду – это 
общий приказ, которому следуют все мусуль-
мане. Но этот аят, а также повествования о 
правах ребенка и тому подобное в исламских 
источниках свидетельствуют о том, что муж-
чина несет большую ответственность за свою 
жену и ребенка и обязан, где он может, учить 
их, предотвратить их грех и призывать к добру, 
а не только кормить их тело [23, с. 293]. 

8. Эффективное управление экономи-
ческими делами и удовлетворенность. 
Удовлетворенность – это быть довольным 
своей долей. В целом, одна из самых ярких 
черт, которая может вызывать чувство удов-
летворения в семье, – это удовлетворенность. 
Удовлетворенность имеет широкий диапазон 
разновидностей, одной из которых являет-
ся финансовая и экономическая удовлетво-
ренность. Финансовая удовлетворенность, 

в дополнение к психическому спокойствию, 
может оказать непосредственное влияние на 
регулирование расходов жизни и установле-
ние экономического равновесия. Удовлетво-
ренность в жизни радует человека, и он будет 
благодарным за все [14, с. 23]. 

Влияние прогресса и модернизма на 
семейные отношения

Индустриализация и урбанизация – два 
процесса, которые привели к изменениям в 
индивидуальной и общественной жизни. Неко-
торые из этих изменений оказывают положи-
тельное, а некоторые – негативное влияние на 
уровень семейного развития. Основные изме-
нения следующие: 

1. Уменьшение эмоциональных отно-
шений в семье: в системе ценностей ислама 
постоянное внимание уделяется установлению 
близких отношений между мусульманами. Эти 
рекомендации в семье и в отношении родствен-
ников являются обязательными, и они должны 
быть основой силы семьи. Внедрение западной 
мысли и культуры в контексте модернизации и 
современности привело к ослаблению основ 
семьи и распространению чуждых материаль-
ных и духовных ценностей, а человеческие и 
духовные аспекты отношений между людьми 
становятся все более и более нестабильными. 
Человеческие отношения стали статистически-
ми отношениями, а последствия таких отно-
шений, помимо ощущения психологической 
незащищенности детей в подростковом и юно-
шеском возрасте, могут усугубить депрессию 
или проявления девиантного поведения. 

2. Рост количества разводов в Иране. 
Одной из важных причин разводов в мире 
вообще и в Иране в частности является влия-
ние современности на культуру, кризис соци-
альных и религиозных ценностей. Согласно 
выводам ученых, в обществе популяризиру-
ются поиск удовольствий, мгновенные дости-
жения, индивидуальный прагматизм, коммер-
циализм, материализм и инструментализм, а 
люди чаще думают о своих собственных инте-
ресах. В такой ситуации, когда человеческие 
отношения в духовном измерении оскудева-
ют, они стали уязвимыми и хрупкими; брачные 
отношения не являются исключением, коли-
чество разводов увеличивается день ото дня. 

3. Рост роли медиа в виртуальном про-
странстве и в семье. Современным семьям 
свойственны более широкое использование 
средств массовой информации, доступ к семье 
виртуального пространства – Интернета, кото-
рый, помимо уменьшения эмоциональных свя-
зей, влияет на формирование или укрепление 
мыслей, убеждений и отношений людей.

4. Увеличение брачного возраста и его 
влияние на уровень рождаемости. В последние 
годы средний возраст вступления в брак уве-
личился в большинстве стран, детей рождают в 
более старшем возрасте. Желание иметь свое 
жилье, высокую финансовую компенсацию и 
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т.д. стоит во главе желаний девушки и ее семьи. 
Поскольку очень немногие молодые люди в 
начале жизни могут удовлетворить такие высо-
кие требования, это становится одной из при-
чин увеличения брачного возраста. 

5. Изменение способа брака и обычаев 
брака. Изменения в обычаях выбора супру-
га являются одной из особенностей совре-
менности. Эффективная роль родителей и 
взрослых в выборе супруга для своих детей, 
в проведении свадебных церемоний с соблю-
дением законов и традиций, а также участие 
других родственников в этом процессе име-
ло большое значение в прошлом. Но сегодня 
в обществе индивидуализм чаще влияет на 
решения о помолвке и браке. 

В то же время из-за индустриализации, 
урбанизации и модернизации дети получили 
большую независимость относительно вре-
мени вступления в брак, выбора супругов, и их 
браки также стали поздними. Выбор супруга, 
который в прошлом был в основном прерога-
тивой родителей и взрослых, других посред-
ников, в настоящее время не используется. 
Во многих случаях женятся посредством зна-
комства девушек и юношей друг с другом на 
работе, учебе или даже через виртуальное 
пространство в Интернете. Более того, иногда 
в некоторых браках мнение родителей игно-
рируется [19, с. 54]. 

Причины разрушения семейных отно-
шений

Есть несколько факторов, вызывающих 
негативные последствия в семье и приводя-
щих к ее нестабильности, а именно: 

1. Недостаток знаний и понимания прин-
ципов совместной жизни. В некоторых семьях 
из-за отсутствия взаимоуважения мужа и жены, 
недостаточного понимания целей и мотивов 
брака, несправедливости, предрассудков, 
обманов, отсутствия чувства ответственности, 
этического невежества семейный фундамент 
становится нестабильным. Наиболее важным 
фактором, который вызывает уязвимость семьи, 
является отсутствие знаний целей брака. 

2. Ослабление религиозных верований. 
Возможно, наиболее важным фактором, угро-
жающим основанию семьи, является ослабле-
ние религиозных верований и этики, отсут-
ствие духовности. Всякий раз, когда муж и 
жена в своих отношениях забывают о Боге, а 
в присутствии и отсутствии друг друга ведут 
себя так, будто Бог отсутствует, своей соб-
ственной рукой они толкают семью к неста-
бильности и разрушению. Отношения будут 
очень хрупкими, при нехватки денег, болезни, 
старении она рухнет под любым предлогом. 

3. Недостаток целостности. Суть здоро-
вых отношений между мужем и женой – чест-
ность. Честность способствует доверитель-
ным отношениям. Не четные жена или муж 
способствуют развалу семьи. Люди, далекие 
от реалий,  живущие иллюзиями, не построить 

успешную семейную жизнь. Иногда сокрытие 
фактов, обман разрушают семью. 

4. Неуважение к нуждам супруга и детей. 
Успешные пары – это те, где удовлетворяют 
потребности своего супруга. Поэтому каждая 
женщина или муж обязаны признавать физиче-
ские и психические потребности своего супру-
га и удовлетворять их. Это приведет к всесто-
роннему развитию отношений и созданию 
психологической безопасности пар, в резуль-
тате, обеспечивается здоровье семьи. Напри-
мер, каждому человеку нужны безопасность, 
привязанность, внимание и уважение. Следо-
вательно, если супруг не удовлетворяет такие 
потребности, человек будет чувствовать пси-
хологическую незащищенность, и психическое 
здоровье семьи будет нарушено. Очевидно, 
что внимание к потребностям супруга не огра-
ничивается только семейными потребностями. 
Уважение, доброжелательное отношение друг 
к другу, совместная работа, участие в совмест-
ных мероприятиях и т.д. – это признаки внима-
ния к потребностям супруга [13, с. 43]. 

5. Навязчивое окружение людей. Вмеша-
тельство других людей, родственников и зна-
комых, в дела жены или мужа вызывает явные 
противоречия между мужем и женой, что при-
водит к разводам и разлуке. Муж или жена, осо-
бенно в первые годы жизни, безответственно 
провоцируются другими людьми, в некоторых 
случаях это в долгосрочной перспективе угро-
жает здоровью семьи и приводит к расстава-
нию. Развод является одним из самых сложных 
событий человеческой жизни и должен рассма-
триваться как многофакторное явление. 

6. Месть и оправдание. Месть, домогатель-
ства и клевета являются одними из наиболее 
важных причин семейных противоречий. Слабо-
сти и неудачи разрушают супружеские отноше-
ния. Поэтому во время конфликтов постарайтесь 
простить вашего супруга, увидеть его положи-
тельные качества и не делать из мухи слона . 

7. Ориентированные на престиж люди. 
Сребролюбие – одно из самых ярких прояв-
лений суеты, а роскошь – это символ сребро-
любия. Светскость – это начало всех противо-
речий. Когда материализм достигает своего 
пика и переходит в сребролюбие, он вызыва-
ет множество проблем и деформирует чело-
веческое совершенство. Ориентированный на 
престиж человек становится более потребля-
ющим, чем производящим. Таким образом, в 
более широком контексте общество, которое 
сбилось с пути, становится обществом-потре-
бителем [19, с. 65]. 

Вывод из проведенного исследования. 
На безопасность и социальное благополучие 
влияют разные факторы, к ним относятся как 
индивидуальные, так и социальные факто-
ры. Семейные отношения являются одним из 
наиболее важных факторов, которые можно 
рассматривать с точки зрения их влияния на 
безопасность и спокойствие общества. Семья 
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является одним из важнейших социальных 
институтов любого общества, ее исследовали 
все мыслители. Они искали корень всех откло-
нений и проблем в семье. Ни одно общество 
не может претендовать на здоровье, если 
в нем нет здоровой семьи. Поскольку одна 
из основных форм социальной жизни – это 
семья, которая является наиболее важным 
видом социализации для людей, для фор-
мирования здоровых отношений, то супруги 
должны обладать навыками, необходимыми 
для установления здоровых отношений и под-
держания семейного мира. 

Ислам с его особой законодательной 
системой всегда пытается защитить семью 
и укрепить ее на основе этики и институцио-
нальных ценностей, потому что брак являет-
ся базовой формой жизни для человека, и на 
первом этапе он требует специальной подго-
товки и стимулирования. Однако непрерыв-
ность этой связи и наличие подходящих и ста-
бильных отношений, которые способствуют 
выживанию семьи, требуют специальной под-
готовки, то есть образования [21, с. 229]. 

Поскольку семейные отношения, особенно 
отношения между супругами, являются одной 
из наиболее важных сторон человеческих 
отношений, могут повлиять на все аспекты 
нашей жизни, нами было проведено исследо-
вание по методике контента-анализ. Предпо-
лагалось рассмотрение развития семейных 
отношений как социальной проблемы, требу-
ющей решения. С этой целью изучено состоя-
ние семейных отношений в Иране, эффектив-
ность различных факторов, влияющих на них, 
их сложность и противоречивость, влияние 
модернизации на семейные отношения и при-
чины частых разрывов семейных отношений. 
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У статті розглядаються процеси розвитку 
державної молодіжної політики у діяльності 
громадських організацій в контексті 
Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України» на 2016–2020 роки та деякі 
механізми підтримки молодіжної політики 
та молоді в Україні через досягнення 
сімнадцяти цілей сталого розвитку ООН у 
2015–2030 роках.
Головним питанням є формулювання 
засади молодіжної політики таким чином, 
щоб молодь мала можливість формувати 
сталу, відповідальну та екологічну свідо-
мість, бажала б творити на благо України, 
залишатись в Україні та брати на себе 
відповідальність за долю нашої країни. А у 
керівників та старшого покоління необхідно 
сформувати максимально прості та ефек-
тивні механізми залучення молоді до якіс-
ного, комплексного та адресного впливу на 
виконання цілей сталого розвитку. В цьому 
допоможуть усі міжнародні, державні та 
громадські інститути, що діють у сфері 
молодіжної політики, якщо будуть працю-
вати разом, не шукаючи власної вигоди, а 
турбуючись лише про користь для людей 
України та формуючи суспільство, що 
здатне самовідновлюватися.
Ключові слова: цілі сталого розвитку, 
молодіжна політика, громадські організації.

В статье рассматриваются процессы 
развития государственной молодежной 
политики в деятельности общественных 
организаций в контексте Государственной 
целевой социальной программы «Молодежь 
Украины» на 2016–2020 годы и некоторые 
механизмы поддержки молодежной поли-
тики и молодежи в Украине через достиже-
ние семнадцати целей устойчивого разви-
тия ООН в 2015–2030 годах.
Главным вопросом является формулировка 
основы молодежной политики таким обра-
зом, чтобы молодежь имела возможность 
формировать устойчивое, ответственное 
и экологическое сознание, хотела бы рабо-
тать на благо Украины, оставаться в Укра-
ине и брать на себя ответственность за 
судьбу нашей страны. А для руководителей 
и старшего поколения необходимо сфор-
мировать максимально простые и эффек-
тивные механизмы привлечения молодежи 
к качественному, комплексному и адресному 
влиянию на выполнение целей устойчивого 
развития. В этом помогут все междуна-
родные, государственные и общественные 
институты, действующие в сфере моло-
дежной политики, если будут работать 
вместе, не ища собственной выгоды, а 
заботясь лишь о пользе для людей Украины 

и формируя общество, способное самовос-
станавливаться.
Ключевые слова: цели устойчивого разви-
тия, молодежная политика, общественные 
организации.

The article examines the processes of develop-
ment of the state youth policy in the activities of 
public organizations in the context of the State 
Target Social Program “Youth of Ukraine” for 
2016–2020 and some mechanisms for support-
ing youth policy and youth in Ukraine through the 
achievement of the seventeen UN goals of sus-
tainable development in 2015–2030.
The main issue is the formulation of the funda-
mentals of youth policy in such a way that young 
people have the opportunity to form a sustain-
able, responsible and ecological consciousness. 
That she would like to create for Ukraine's ben-
efit, stay in Ukraine and take responsibility for 
the fate of our country. And leaders and older 
generations need to develop the most simple 
and effective mechanisms for involving young 
people in quality, complex and targeted influence 
on the goals of sustainable development. This 
will help all international, state and public insti-
tutions active in the field of youth policy if they 
work together without looking for their own bene-
fit, while worrying only about the benefits for the 
people of Ukraine and forming a society that can 
self-recover.
In the context of achieving the goals of sustain-
able development, in the field of youth education 
and the formation of a mentality, it is necessary to 
involve young people in participation:
- In the formation of civil society institutions, the 
creation of initiative groups aimed at solving cer-
tain goals of sustainable development;
- To direct the energy of youth to participate in 
environmental social and environmental activities 
that affect the environment;
- Economical use of natural resources;
- Formation of the values of a healthy lifestyle 
and protection of the rights and freedoms of the 
modern person.
To achieve the goals of sustainable develop-
ment, the idea of an integrated approach to solv-
ing social, economic and environmental factors 
needs to realized.
A significant place in this is the implementation of 
the concept of human rights protection, the imple-
mentation of state social guarantees in the field of 
education and the functioning of the labor market, 
productive employment, youth development and 
democracy. The realization of these goals will pro-
mote the establishment in society of the principle 
of social responsibility of the individual, collective, 
state before the family, community and society.
Key words: sustainable development goals, 
youth policy, public organizations.
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Вперше у 1992 році на Конференції ООН 
в Ріо-де-Жанейро було проголошено пере-
хід до сталого розвитку як світовий пріоритет 
сучасності. Сталий розвиток створює умови 
для гармонізації відносин людини та природи, 
оптимального задоволення потреб сучасних і 
майбутніх поколінь. Виникає питання, як орга-
нізувати гармонійний сталий розвиток? І це 
питання є особливим саме в контексті моло-
діжної політики. Здається, що це не стосується 
напряму молоді, і є розуміння, що сталий роз-
виток, це лише проблема гармонійного роз-
витку суспільства та громади. Але молодь як 
майбутня зміна саме зараз починає формувати 
свою життєву позицію і саме від неї залежить, 
що в цю позицію буде вкладено. На нашу дум-
ку, саме від комплексного підходу залежить 
стратегічне мислення, розуміння необхідності 
формувати потенціали сталого підходу у світо-
сприйнятті, діяльності. І в решті решт мислення 
та бачення молоді можуть бути поштовхом до 
дій у майбутньому, до дій, які будуть екологічні 
та сформують сталу державницьку позицію не 
тільки в молодіжному середовищі та молодіж-
ній політиці, а в державі взагалі.

В контексті Концепції сталого розвитку в 
Україні, як і в світі загалом, діяли та діють про-
грами, затверджені ООН. У 2000–2015 роках 
Україна працювала над Цілями тисячоліття. 
У 2015–2030 роках є необхідність сконцен-
труватися над Цілями сталого розвитку. Нова 
політична, економічна та екологічна ситуація, 
яка склалася в Україні, штовхає нас до розумін-
ня, стратегічного переосмислення сучасних 
пріоритетів розвитку держави та суспільства. 
Незадовільний стан у соціальній сфері – нау-
ці, освіті, охороні здоров’я, культурі вимагає 
від нас переглянути та скоректувати основні 
напрями соціальної політики та розвитку гро-
мадянського суспільства.

Гострі соціально-економічні та еколо-
гічні проблеми в Україні вимагають від нас 
прийняття стратегій соціального розвитку в 
контексті позитивних змін у регіональному, 
національному та міжнародному напрямах. 
Тісно пов’язані між собою питання економіч-
ного розвитку, підтримка потенціалу розвитку 
суспільства, вдала соціальна політика та раці-
ональне використання природно-ресурсного 
потенціалу. Соціальні та економічні процеси, 
соціальні зміни, що відбуваються у нашій кра-
їні внаслідок військових та інших політичних 
дій, стали каталізатором великого переселен-
ня, зміни структури суспільства і як наслідок – 
народжують нові суспільні громади у регіонах. 
Люди вчаться виживати та пристосовуватись 
до складних умов життя. Виживання та пошук 
роботи, пошук житла та економічні пробле-
ми дуже сильно впливають і на молодь. І тому 
державні та громадські організації шукають 
можливості надати підтримку молоді, шукають 

ефективні методи подолання кризових явищ 
та проблем сучасного світу. Переселення вже 
закінчилось, люди адаптувалися та інтегру-
валися у територіальні громади. Тепер новий 
час, коли соціальне навантаження збільшило-
ся, і реінтегрована молодь стала складником 
громад, а нові перспективи скореговані.

У молодіжній політиці у формуванні менталі-
тету сталого розвитку серед молоді на перший 
план виходить освіта та комплексний погляд 
на сучасне суспільство і вирішення загальних 
проблем. Тільки командна робота і комплек-
сний підхід в усіх сферах сприятиме просуван-
ню вперед у вирішенні цілей сталого розвитку. 

В контексті досягнення цілей сталого розвит-
ку у сфері молодіжної освіти та формування мен-
талітету необхідно залучити молодь до участі: 

- у формуванні інститутів громадянсько-
го суспільства, створенні ініціативних груп, 
направлених на вирішення окремих цілей ста-
лого розвитку;

- у екологічній соціально-корисній діяльно-
сті, яка впливає на збереження навколишньо-
го середовища;

- в економному використанні природних 
ресурсів;

- у формуванні цінностей здорового способу 
життя і захисті прав і свобод сучасної людини.

Для цього також необхідно максимально 
інтегруватися у систему освіти, концепцію та 
цілі сталого розвитку та розповсюдження мак-
симальної інформації про них. На нашу думку, 
це буде формувати нову відповідальну свідо-
мість молоді; поширювати приклади позитив-
ного досвіду та інтеграції цілей сталого розвитку 
у діяльність молодіжних організацій; формувати 
у молоді розуміння суті глобальних та місцевих 
проблем, соціально-економічних наслідків та 
шляхів їх подолання хоча б на місцевому рівні і 
за допомогою наявних ресурсів та врешті решт 
створювати за допомогою громадських орга-
нізацій, соціальних мереж та державних уста-
нов кваліфіковані територіальні та регіональні 
команди по досягненню цілей сталого розвитку. 

Це сприятиме формуванню культури ощад-
ливого та відповідального відношення до при-
роди та соціального оточення, а також пере-
ходу від процесу передачі знань до процесу 
громадського діалогу та вирішенню проблем 
зусиллями усієї територіальної громади.

Тут і виникає головне питання. Як сформу-
вати засади молодіжної політики таким чином, 
щоб молодь бажала творити на благо України, 
бажала б залишатись в Україні, бажала б брати 
на себе відповідальність за долю своєї країни? 
Ми вважаємо, що насамперед керівникам та 
старшому поколінню необхідно сформувати 
максимально прості та ефективні механізми 
залучення молоді до якісного, комплексного 
та адресного впливу на виконання цілей ста-
лого розвитку. В цьому допоможуть всі дер-
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жавні та громадські інститути, що діють у сфері 
молодіжної політики, якщо будуть працювати 
разом, не шукаючи власної вигоди, а турбую-
чись лише про користь для людей України. 

Наше суспільство готове брати участь у 
розробленні довгострокового стратегічного 
документу, який визначив би нові Цілі стало-
го розвитку. За останні п’ятнадцять років Цілі 
розвитку тисячоліття (ЦРТ) слугували єдиним 
стратегічним документом, який надавав мож-
ливість громадськості контролювати дії влади, 
використовуючи моніторинг ключових показни-
ків. Цілі сталого розвитку мають продовжити цю 
традицію та залучити громадські організації до 
впливу на ситуацію в Українському суспільстві.

Цілі сталого розвитку в Україні становити-
муть нову систему взаємоузгоджених управ-
лінських заходів за економічним, соціальним 
та екологічним вимірами, спрямовану на фор-
мування суспільних відносин на засадах рівно-
сті поколінь, солідарності, довіри, безпечного 
навколишнього середовища. Основою стало-
го розвитку є невід’ємні права людини на жит-
тя та повноцінний розвиток.

Нові цілі мають забезпечити інтеграцію 
зусиль щодо економічного зростання, праг-
нення до соціальної справедливості і раціо-
нального природокористування, що потребує 
глибоких соціально-економічних перетворень 
в Україні та нових підходів до можливостей 
партнерства у глобальному масштабі.

Світовий досвід свідчить, що суспільний 
прогрес значною мірою залежить від під-
тримання балансу між цілями підтримки 
економічного зростання, конкурентоспро-
можності бізнесу, забезпечення екологічної 
безпеки та зменшенням соціальної нерівно-
сті. Для досягнення довгострокових цілей 
необхідно послідовно виконувати визначе-
ні коротко- та середньострокові завдання. 
Передумовами досягнення всіх без винятку 
цілей розвитку є якісне управління, викорінен-
ня корупції, суспільна підтримка. Відповідно, 
належне управління, чесна та прозора влада, 
участь населення у прийнятті рішень та кон-
тролюванні їх виконання мають враховуватись 
під час формулювання стратегічних цілей.

«Для досягнення Цілей Сталого Розвитку 
на національному рівні Україна здійснюватиме 
нові програми і проекти, які на практиці забез-
печать макроекономічну стабільність, еколо-
гічний баланс та соціальну згуртованість. ЦСР 
слугуватимуть загальною основою для подаль-
ших перетворень в Україні», – саме так зазначив 
Президент України Петро Порошенко у своє-
му виступі на Саміті ООН з Порядку денного в 
галузі розвитку на період після 2015 року, який 
відбувся в рамках 70-ї сесії Генеральної Асам-
блеї ООН, і під час якого було надано загальне 
бачення нових орієнтирів розвитку до 2030 року 
та визначено 17 Цілей сталого розвитку [1].

Наприклад, Міністерство молоді та спорту 
сьогодні надає реальну підтримку всім моло-
діжним організаціям України, які допомагають 
молоді у її соціальному розвитку. 

Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2016–2020 роки відобра-
жає весь спектр єднання впливу держаних та 
громадських організацій на розвиток та під-
тримку молоді в наш час [2]. 

Завданнями програми є: формування гро-
мадянської позиції і національно-патріотичне 
виховання молоді; популяризація та утвер-
дження здорового і безпечного способу жит-
тя та культури здоров’я серед молоді; набут-
тя молодими людьми знань, навичок та інших 
компетентностей поза системою освіти (роз-
виток неформальної освіти); створення умов 
для працевлаштування молоді (забезпечення 
первинної і вторинної зайнятості та самоза-
йнятості молоді); створення умов для забез-
печення молоді житлом; забезпечення парт-
нерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово-окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб; надання фінан-
сової підтримки молодіжним та дитячим гро-
мадським організаціям; забезпечення міжна-
родного молодіжного співробітництва.

Таким чином, найпріоритетнішим напрямом 
є національно-патріотичне виховання моло-
ді як відповідь на сучасні глобальні виклики, 
що стоять перед нашою країною. Патріотично 
налаштовані організації активно впливають на 
виховання молоді в контексті евроінтеграцій-
них процесів в Україні. Хоча здебільшого видно, 
що україноцентрична модель є найефективні-
шим напрямом розвитку нашого суспільства та 
молодіжної політики. Молодь у пошуках ідеалу 
збалансованого життя, водночас відчуваючи 
відповідальність за долю країни, шукає можли-
вості ефективно працювати заради розбудо-
ви України. Хоча, на жаль, сьогодні все більше 
можна побачити, що у зв’язку із дуже низьким 
рівнем життя та розмитими перспективами 
молодь здебільшого намагається залишити 
нашу країну у пошуках щастя за кордоном.

Популяризація та утвердження здорового 
і безпечного способу життя та культури здо-
ров’я серед молоді є пріоритетом в тих моло-
діжних ініціативах, які задають ініціативи для 
розвитку та працевлаштування молоді.

Набуття молодими людьми знань, навичок 
та інших компетентностей поза системою осві-
ти через розвиток неформальної освіти стало 
одним із важливих напрямів здобуття додат-
кової освіти, формування актуальних профе-
сійних навичок у різних сферах. Молодь сьо-
годні не шукає якоїсь однієї освіти, а постійно 
змінюється у нашій інформаційній ері, присто-
совується та шукає нові можливості для само-
реалізації. І головними стають додаткові нави-
чки, отримані від професіоналів-практиків, що 
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сертифікують якість отриманих знань. До того 
ж активно включаються у неформальну освіту 
молодіжні організації, що впливають на розви-
ток та формування навичок сучасної молоді. 
Нові напрями лідерства групують людей навко-
ло територіальних громад та напрямів реаліза-
ції творчого потенціалу молоді. Всі розуміють, 
що тільки участь у спільних рухах і платформах 
є запорукою успіху та засобом реалізації моло-
діжних ініціатив. І все це неможливо без вико-
ристання інформаційного простору, що протя-
гом декількох хвилин, за допомогою соціальних 
мереж може впливати на ситуацію, організацію 
дій та акцій за участю молоді не тільки в своєму 
місті, а також на державному та міжнародному 
рівнях, коли маленька акція щодо підтримки 
звичайної людини (наприклад, художника або 
поета) може стати загальносвітовою акцією, 
яку підтримають від 20 до 100 країн світу.

Молодіжним громадським організаціям 
легше надати знання та сформувати певні 
навички в локальних територіальних громадах, 
вплинути на зміну соціальних статусів членів 
своїх організацій або сформувати громадські 
соціальні ініціативи. 

Неформальна освіта також сприятиме реін-
теграції переселенців у нові територіальні гро-
мади, а діти та молодь можуть отримати нові 
соціальні навички, що впливатиме на реаліза-
цію їх прав у суспільстві.

Врешті решт це та додаткові тренінгові про-
грами з вибору професії також може сприяти 
створенню умов для працевлаштування моло-
ді (забезпечення первинної і вторинної зайня-
тості та самозайнятості молоді) і створенню 
умов для забезпечення молоді житлом.

Окремим питанням є забезпечення парт-
нерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово-окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні 
створено навіть спеціальне міністерство щодо 
цього питання. Але реальну допомогу люди 
можуть отримати тільки за умови перетину 
нових кордонів та виїзду з тимчасово-окупо-
ваної території України. 

Одним із головних пріоритетів є надання 
фінансової підтримки молодіжним та дитячим 
громадським організаціям, що розробляють 
свої проекти відповідно до завдань Державної 
цільової соціальної програми «Молодь Украї-
ни» на 2016–2020 роки. Сьогодні ця підтримка 
значно зросла, і навіть окрему фінансову під-
тримку отримала НСОУ «Пласт».

До того ж в контексті евроінтеграційних про-
цесів пріоритетом оголошено забезпечення 
міжнародного молодіжного співробітництва. 
Наприклад, цікавим тут є діяльність організації 
«Global Office», що реалізує проект «GoCamp».

Global Office – громадська організація, яка 
покликана сприяти інформаційній, політичній, 
економічній, культурній та соціальній інтеграції 

України у світовий простір, а також внутрішній 
інтеграції.

Проектний офіс функціонує за принципом 
об’єднання стейкхолдерів (multistakeholder 
initiatives). Для реалізації проектів та досягнен-
ня мети організації створює стратегічні парт-
нерства між/з міжнародними структурами, 
державними органами влади, дипломатич-
ними установами, представниками бізнесу та 
громадянського суспільства.

«GoCamp» – проект з вивчення англійської 
мови для дітей із залученням рекордної кіль-
кості іноземних волонтерів. Школярі вчаться 
долати мовні та культурні бар’єри, розвивати 
критичне мислення та вже зараз задумува-
тися про майбутню професію. Цей амбітний 
проект «GoCamp» змінить життя цілого поко-
ління українців. І вже сьогодні він є одним із 
наймасштабніших волонтерських проектів у 
Східній Європі. До 2020 року 1,5 млн школярів 
стануть учасниками національного проекту, у 
результаті якого вони отримають більше мож-
ливостей стати лідерами, будувати успішну 
кар’єру, спілкуватися без бар’єрів з усім сві-
том та змінювати хід історії.

Аби бути почутим у всьому світі, лише мов-
ної компетентності недостатньо. Для того, 
щоб однаково ефективно комунікувати з усіма 
представниками суспільства, потрібно також 
вдосконалювати освітні підходи та культурні 
зв’язки. За допомогою спеціально розробле-
ної програми GoCamp діти отримають шанс 
відкрити для себе цілий світ та водночас стати 
послами України у світі.

17 Цілей сталого розвитку в контексті роз-
витку молодіжної соціальної політики та під-
тримки молоді у 2015–2030 роках в Україні 
можна розглянути наступним чином.

Ціль 1. Подолання бідності у всіх її фор-
мах та усюди

В контексті розвитку молоді, наданні допо-
моги вразливим верстам населення та реінте-
грації внутрішніх переселенців молодіжні гро-
мадські організації за підтримки державних та 
міжнародних структур створюють програми, 
завдяки участі у яких вразлива молодь отри-
мує необхідну допомогу та шукає шляхи подо-
лання соціально-економічних проблем. 

На національному рівні створюються 
належні системи і заходи соціального захисту 
для всіх бідних і вразливих верств населення, 
включаючи встановлення мінімальних рівнів.

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, поліпшення харчу-
вання і сприяння сталому розвитку сіль-
ського господарства

Під час заходів громадських організацій 
учасники з вразливих верств населення отри-
мують необхідну допомогу та шукають шляхи 
підвищення свого соціального стану (напри-
клад, соціальне підприємництво або підтрим-
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ка та створення фермерських сімейних госпо-
дарств, підтримка скотарів і рибалок).

Ціль 3. Забезпечення здорового спо-
собу життя та сприяння благополуччю для 
всіх в будь-якому віці [3]

Щоб покласти край епідеміям СНІДу, тубер-
кульозу, малярії та тропічних хвороб і забезпе-
чити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, 
що передаються через воду, та іншими інфек-
ційними захворюваннями, необхідно проводи-
ти активну профілактичну роботу серед моло-
ді, а також підтримувати психічне здоров’я і 
благополуччя. Чим зараз і займається велика 
кількість молодіжних громадських організацій.

Головним завданням є покращення профі-
лактики залежності від психоактивних речо-
вин, у тому числі зловживання наркотичними 
засобами й алкоголем, програма з охорони 
здоров’я, інформування та просвіту, урахуван-
ня питань охорони репродуктивного здоров’я. 
І тут необхідна серйозна мотивуюча програма, 
яку підтримує молодь та суспільство.

Турбуватись з питань недопущення смерт-
ності в результаті впливу небезпечних хіміч-
них речовин, забруднення й отруєння повітря, 
води і ґрунтів.

Активно дотримуватись Рамкової конвен-
ції Всесвітньої організації охорони здоров’я із 
боротьби проти тютюну у всіх сферах життя.

Всіляко сприяти попередженню, зниженню 
ризиків і регулюванню національних і глобаль-
них ризиків для здоров’я.

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та заохочен-
ня можливості навчання впродовж усього 
життя для всіх [3]

Всіляко сприяти забезпеченню для всіх 
жінок і чоловіків рівного доступу до безко-
штовної початкової та середньої освіти, недо-
рогої та якісної професійно-технічної та вищої 
освіти, у тому числі університетської освіти 
(бажано в Україні).

Створення молодіжних центрів навчання для 
молодих і дорослих людей, в яких вони освою-
ють затребувані навички, у тому числі професій-
но-технічні, для працевлаштування, отримання 
гідної роботи та підприємницької діяльності.

Забезпечення рівного доступу до освіти. 
Забезпечити, щоб усі учні здобували знання і 
навички, необхідні для сприяння сталому роз-
витку, у тому числі шляхом навчання з питань 
сталого розвитку та сталого способу життя, 
прав людини, гендерної рівності, пропаганди 
культури миру та ненасильства, громадянства 
світу й усвідомлення цінності культурного різ-
номаніття і вкладу культури в сталий розвиток.

Значно збільшити кількість кваліфікова-
них волонтерів-учителів, у тому числі шляхом 
міжнародного співробітництва у підготовці 
вчителів, лідерів. волонтерів громадських 
організацій.

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівно-
сті, розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчаток [3]

Забезпечити всебічну і реальну участь 
жінок і рівні для них можливості для лідерства 
на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, 
економічному та суспільному житті. Активніше 
використовувати високоефективні технології, 
зокрема інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, для сприяння розширенню прав та можли-
востей жінок.

Забезпечити загальний доступ до послуг 
у галузі охорони здоров’я та до реалізації 
репродуктивних прав.

Ціль 6. Забезпечення наявності та раці-
онального використання водних ресурсів і 
санітарії для всіх [3]

Діяти відповідно до цілі, підвищуючи потен-
ціал молодіжних організацій суспільства.

Сприяти забезпеченню охорони і віднов-
ленню пов’язаних з водою екосистем, у тому 
числі гір, лісів, водно-болотних угідь, річок, 
водоносних шарів і озер.

Розширювати міжнародне співробітництво 
і підтримку в справі зміцнення потенціалу кра-
їн та участі місцевих громад у поліпшенні вод-
ного господарства та санітарії.

Ціль 7. Забезпечення доступу до недо-
рогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 8. Сприяння поступальному, все-

охоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнято-
сті та гідній праці для всіх [3]

Сприяти проведенню орієнтованої на розви-
ток політики, яка сприяє продуктивній діяльності, 
створенню гідних робочих місць, підприємни-
цтву, творчості й інноваційній діяльності, та зао-
хочувати офіційне визнання і розвиток мікро-, 
малих і середніх підприємств, у тому числі шля-
хом надання їм доступу до фінансових послуг.

Забезпечити повну і продуктивну зайня-
тість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, 
у тому числі молодих людей та інвалідів, і рівну 
оплату за працю рівної цінності.

Суттєво скоротити частку молоді, яка не 
працює, не вчиться і не набуває професійних 
навичок.

Викорінити примусову працю, покінчити з 
сучасним рабством і торгівлею людьми та лік-
відувати найгірші форми дитячої праці. 

Захищати трудові права і сприяти забезпе-
ченню надійних і безпечних умов праці для всіх 
трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, 
особливо жінок-мігрантів та осіб, які не мають 
стабільної зайнятості.

Сприяти здійсненню стратегій заохочен-
ня сталого туризму, який сприяє створенню 
робочих місць, розвитку місцевої культури і 
виробництву місцевої продукції.
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До 2020 року розробити і ввести в дію 
глобальну стратегію забезпечення зайня-
тості молоді та імплементувати Глобаль-
ний пакт про робочі місця Міжнародної 
організації праці.

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалі-
зації та інноваціям [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 10. Скорочення нерівності всере-

дині країн і між ними [3]
Заохочувати активну участь усіх людей у 

соціальному, економічному і політичному житті 
незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, 
раси, етнічної належності, походження, релігії 
та економічного чи іншого статусу.

Сприяти впорядкованій, безпечній, законній 
і відповідальній міграції та мобільності людей, у 
тому числі за допомогою проведення спланова-
ної і добре продуманої міграційної політики.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, без-
пеки, життєстійкості й екологічної стійко-
сті міст і населених пунктів [3]

Діяти відповідно до цілі.
Розширити масштаби відкритої для всіх і 

екологічно стійкої урбанізації та можливості 
для комплексного і сталого планування насе-
лених пунктів та управління ними. Активізувати 
зусилля із захисту та збереження всесвітньої 
культурної і природної спадщини.

Забезпечити загальний доступ до безпеч-
них, доступних і відкритих для всіх зелених зон 
та громадських місць, особливо для жінок і 
дітей, літніх людей та інвалідів.

Ціль 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і 
виробництва [3]

Діяти відповідно до цілі.
Сприяти зменшенню обсягів відходів шля-

хом вживання заходів щодо запобігання їх 
утворенню, їх скорочення, переробки та пов-
торного використання.

Забезпечити, щоб люди в усьому світі мали 
відповідну інформацію та відомості про сталий 
розвиток і спосіб життя в гармонії з природою.

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів 
щодо боротьби зі зміною клімату та його 
наслідками [3]

Поліпшити просвітництво, поширення 
інформації і можливості людей та установ 
щодо пом’якшення гостроти та послаблення 
наслідків зміни клімату, адаптації до них і ран-
нього попередження.

Ціль 14. Збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого розвитку [3]

Охопити природоохоронними заходами 
принаймні 10 відсотків прибережних і мор-

ських районів відповідно до національного 
законодавства і міжнародного права та на 
основі найкращої наявної наукової інформації.

Ціль 15. Захист та відновлення екосис-
тем суші та сприяння їх раціональному 
використанню, раціональне лісокористу-
вання, боротьба з опустелюванням, при-
пинення і повернення назад (розвертання) 
процесу деградації земель та зупинка про-
цесу втрати біорізноманіття [3]

Діяти відповідно до цілі.
Ціль 16. Сприяння побудові миролюб-

ного й відкритого суспільства в інтересах 
сталого розвитку, забезпечення доступу 
до правосуддя для всіх і створення ефек-
тивних, підзвітних та заснованих на широ-
кій участі інституцій на всіх рівнях [3]

Покласти край наругам, експлуатації, тор-
гівлі й усім формам насильства і тортур щодо 
дітей. Забезпечити всім рівний доступ до пра-
восуддя, до інформації і захистити основні 
свободи відповідно до національного законо-
давства і міжнародних угод.

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення 
й активізація роботи в рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку [3]

Розширювати співпрацю з метою досяг-
нення цілей сталого розвитку завдяки фінан-
суванню, торгівлі, технологіям та нарощуван-
ню громадського потенціалу.

Для досягнення цілей сталого розвитку 
повинна виконуватись ідея комплексного під-
ходу до вирішення соціальних, економічних 
та екологічних факторів розвитку. Соціальна 
політика та механізми її реалізації зумовлені 
новітніми трансформаційними та соціалізаці-
йними процесами в суспільстві. Значне міс-
це в цьому займає втілення в життя концепції 
захисту людських прав, реалізація державних 
соціальних гарантій у сфері освіти та функціо-
нування ринку праці, продуктивної зайнятості, 
розвитку молоді та демократії. Реалізація цих 
цілей сприятиме утвердженню в суспільстві 
принципу соціальної відповідальності особи, 
колективу, держави перед сім’єю, громадою, 
суспільством. 

І тому грамотна та послідовна молодіжна полі-
тика України в контексті співпраці державних та 
громадських організацій сприятиме досягненню 
цілей сталого розвитку 2015–2030 та передачі у 
2030 році нашої країни у руки сучасної молоді, 
що вже сьогодні турбується про майбутнє Украї-
ни разом з лідерами держави.

Вивчення цих питань, а особливо правиль-
ний курс у розвитку країни та розвиток якісної, 
цілеспрямованої соціальної політики, макси-
мально сприятиме розвитку і суспільства, і 
молоді в цілому.
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Постановка проблемы. В каком направле-
нии в Азербайджане исторически проходило 
развитие среднего класса или групп и слоёв, 
которые могут быть причислены к таковому? 
Вообще, с какого времени начинается исто-
рия среднего класса в Азербайджане, какова 
судьба этого класса в нашем обществе, про-
шедшем различные экономические этапы раз-
вития? Ответы на эти вопросы очень важны 
с точки зрения исследования поставленной 
темы. В любом случае формирование средне-
го класса в Азербайджане не было процессом, 
развивающимся по прямой линии. Мы счи-
таем, что за начальную точку формирования 
среднего класса в Азербайджане можно при-
нять конец XIX – начало ХХ в. (1890–1920 гг.) – 
период, когда в нашем обществе начали раз-
виваться капиталистические отношения. 

Развитие нефтяной промышленности, 
особенно в 1918–1920 гг., привело к форми-
рованию национальной буржуазии и пред-
принимательства в условиях национальной 
государственности. В этот период в Баку суще-
ствовало 204 промышленных предприятия и 
115 капиталистов, 18% из которых составля-

ли азербайджанские промышленники. Наци-
ональный капитал Азербайджана в общей 
нефтяной промышленности составлял 21%. 
В ненефтяном секторе – 36% [9, с. 9–10]. 

Другую важную составляющую часть сред-
него класса в начале века представляли сосло-
вия купцов и земледельцев. В этот период 
прослойка интеллигенции также была неотъ-
емлемой частью среднего класса. Учитывая 
это, с уверенностью можно сказать, что до 
советской власти в нашем обществе шло фор-
мирование рыночной экономической модели 
среднего класса. Однако в 1920 г., с установ-
лением советской власти основы капитализма 
в Азербайджане были разрушены.

Изложение основного материала 
исследования. Малая и средняя буржуазия, 
предпринимательство, которые должны были 
составить основу среднего класса, иными 
словами, национальная буржуазия, уничто-
жены. Эти группы с полным основанием мож-
но назвать старым средним классом. Значит, 
развитие индустриального периода и переход 
к постиндустриальному обществу не состо-
ялись. Важная интеллектуальная составляю-

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN AZERBAIJAN 
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В статье исследуются особенности ста-
новления среднего класса в Азербайджане. 
Автор приходит к выводу, что средний 
класс в Азербайджане прошел три этапа 
развития, которые анализируются в сопо-
ставлении. Также в статье дифференци-
руются основные особенности социальных 
групп и слоев, составляющих основу сред-
него класса, который формируется в Азер-
байджане на современном этапе.
Ключевые слова: азербайджанское обще-
ство, исторические этапы развития, капи-
тализм и экономика, средний класс, состав-
ные элементы среднего класса.

У статті досліджуються особливості ста-
новлення середнього класу в Азербайджані. 
Автор доходить висновку, що середній клас 
в Азербайджані пройшов три етапи роз-
витку, які аналізуються в зіставленні. Також 
у статті диференціюються основні особли-
вості соціальних груп і прошарків, що ста-
новлять основу середнього класу, який фор-
мується в Азербайджані на сучасному етапі.
Ключові слова: азербайджанське суспіль-
ство, історичні етапи розвитку, капіталізм і 
економіка, середній клас, складові елементи 
середнього класу.

It is obvious that the state of socio-political sta-
bility of any society is measured by the status 
of its middle class. The emergence and devel-
opment of the middle class is considered one 
of the crucial conditions for strengthening the 

state. Particularly this class, by creating social 
harmony, does not allow pressure in the society 
to aggravate the relationship between the upper 
and lower layers. The essential goal of all reforms 
in the socio-economic sphere of our society is to 
amplify the positions of the middle class and free 
entrepreneurship.
The article studies the peculiarities of the forma-
tion of the middle class in Azerbaijan. The author 
came to the conclusion that the middle class in 
Azerbaijan has passed three stages, which are 
analyzed in comparison with each other.  Further-
more, the article differentiates major peculiarities 
of social groups and strata that form the founda-
tion of the middle class which is under formation 
at the present stage in Azerbaijan.
Take into consideration all these, we can say 
that we have reviewed the possibility of forming 
a middle class, which would shape the founda-
tion of any society. We have clarified that the 
formation and development of the middle class 
is directly linked to new realities, first of all, the 
evolution of socio-economic relations, structural 
changes in the economy, and effective social 
policy. Our analysis has shown that this import-
ant group of society is comprised of people who 
take a significant place in the social production 
system, highly educated and professional, who 
are self-centered in the social hierarchy and are 
prone to reform.
Key words: Azerbaijan society, historical devel-
opment stages, capitalism and economy, middle 
class, components of middle class.
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щая среднего класса – интеллигенция, обра-
зующая новый средний класс, частично была 
вынуждена иммигрировать, другие подвер-
глись репрессиям. Рыночная экономическая 
модель, формировавшаяся в нашем обще-
стве до советской власти, не сохранилась. Это 
было связано с тем, что рыночные экономиче-
ские отношения не сложились. 

В годы советской власти, особенно в 
60–80 гг. ХХ в., в стране сформировалась совет-
ская модель, далекая от рыночной экономиче-
ской модели среднего класса. С названием это-
го класса в научной литературе не определились 
до сих пор. Однако с точностью можно сказать, 
что в его составе не было групп, являвшихся 
результатом развития рыночных экономиче-
ских отношений и составлявших основу совре-
менного среднего класса – менеджеров, мар-
кетологов, специалистов по банковскому делу, 
представителей малых предприятий, фирм, 
владельцев магазинов. В Союзе Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР) в 
этот период сложились благоприятные условия 
для развития среднего класса. Научно-техниче-
ское развитие СССР открыло широкие возмож-
ности для конкуренции с капиталистическими 
странами, развития производственных отноше-
ний, подготовки многочисленных квалифициро-
ванных специалистов. 

Несмотря на отсутствие мелкой буржуазии 
и предпринимательства, в стране было доста-
точное число представителей большого соци-
ального класса, состоявшего из материально 
обеспеченной научно-технической и гумани-
тарной интеллигенции (инженеры, техники и 
технологи, учителя, юристы, врачи, экономи-
сты и т. д.), руководителей предприятий, кон-
торских работников и военнослужащих. Если 
этот класс можно назвать средним, тогда с 
уверенностью можно сказать, что в этот пери-
од в Азербайджанской ССР средний класс, 
составляя 50–60%, стал основой социальной 
структуры общества. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в., Азербайджан, изме-
нив социалистическое направление, вступил 
на путь всемирного капиталистического раз-
вития. В обществе вновь актуализировалась 
проблема формирования среднего класса. 
Это уже третий в нашем обществе процесс 
рождения нового среднего класса. 

Таким образом, анализируя историю фор-
мирования и развития среднего класса в 
Азербайджане, мы выделяем три этапа разви-
тия этого класса:

1. Зачатки среднего класса в нашем 
обществе в конце XIX – начале ХХ в.  
(1890–1920-ые гг.) в связи с развитием капи-
талистических отношений, горнодобывающей 
и нефтяной промышленности, на основе фор-
мирования мелкого и среднего предпринима-
тельства и национальной буржуазии.

2. Формирование азербайджанского со- 
ветского среднего класса в 60–80-е гг. ХХ в., 
зависящего от социального обеспечения и госу-
дарственной собственности, отличавшегося 
улучшением своего материального положения. 

3. Формирование рыночной экономи-
ческой модели среднего класса, начиная с 
90-х гг. ХХ в. Этот процесс, связанный с част-
ной собственностью, совпал с постсоветским 
периодом. Переход государственной соб-
ственности в частную, появление отдельных 
видов капитала вместо общественной соб-
ственности обусловили переход среднего 
класса в другой вид, связанный с рыночной 
экономикой. 

Формирование рыночной экономической 
модели среднего класса – процесс долговре-
менный. В 1990 г. началось большое движение 
от социализма к свободному предпринима-
тельскому обществу. Все отрасли народного 
хозяйства столкнулись с серьёзным кризисом. 
Материальное благосостояние населения зна-
чительно понизилось. Средний класс ослабел 
как по численности, так и по социально-эконо-
мическим показателям. Хотя интеллектуаль-
ный потенциал интеллигенции, составлявшей 
основу среднего класса, в основном сохра-
нился, материальное положение и привиле-
гии статуса значительно снизились. Особен-
но отрицательно повлияло на средний класс 
ухудшение положения тех, кто работал в госу-
дарственном секторе, поскольку большинство 
советского среднего класса составляли имен-
но государственные служащие. 

Этот класс был далек от рыночных отно-
шений. Поэтому для формирования сильного 
среднего класса в Азербайджане надо было 
создать сильную рыночную экономику. По 
мнению азербайджанского исследователя 
Н. Мамедова, «с созданием благоприятных 
условий для формирования среднего слоя в 
системе рыночной экономики средний слой, 
в свою очередь, дает толчок развитию  систе-
мы рыночной экономики. Находясь во взаи-
мозависимости, они обуславливают развитие 
друг друга» [4, с. 362]. В последнее время в 
этой области предпринято достаточно много 
шагов, продолжается реформирование раз-
личных областей. 

Следует отметить, что в стратификации 
советского общества очень важную роль 
играл политический капитал. Он зависел от 
места, занимаемого общественными груп-
пами в партийно-государственной иерархии. 
Политический капитал давал индивидуумам 
или группам ряд исключительных прав, в том 
числе таких, как принимать решения, давать 
указания, а также наличие личных связей. 
В настоящее время повышается роль культур-
ного потенциала. В связи с этим требования-
ми сегодняшнего дня являются качественное 
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образование, компетентность, профессио-
нализм. В упомянутом советском обществе 
экономический потенциал социальных групп 
можно было определить по особенностям 
владения, распределения и потребления 
общественных богатств. Этот процесс кон-
тролировали бюрократия, руководители 
предприятий (имевшие право распоряжаться 
финансовыми и материальными средствами), 
работники материально-технического снаб-
жения и другие. Другая же часть населения в 
большинстве случаев довольствовалась зара-
ботной платой. В настоящее время на эконо-
мический потенциал социальных групп ока-
зывают влияние следующие факторы: личный 
капитал, производственный доход, участие в 
распределении и перемещении обществен-
ных богатств, личные доходы и т.д. 

Построение демократического общества, 
опирающегося на рыночные механизмы, зави-
сит от возможностей формирования среднего 
класса в нашей стране. Эти возможности свя-
заны с расширением социально-экономиче-
ских и политических институтов, с формиро-
ванием системы социокультурных ценностей 
и норм на основе учёта интересов всех соци-
альных групп. Появление среднего класса в 
нашем обществе сопровождается важными 
изменениями в социальной структуре. Тради-
ционные классы и слои теряют прежние осо-
бенности. Высококвалифицированные работ-
ники могут превратиться и в представителей 
рабочего и среднего класса.

В любом стабильном обществе или обще-
стве переходного периода, характеризующе-
гося уходом старых отраслей и профессий и 
созданием новых отраслей экономики, где 
проводятся социальные реформы, средний 
класс не может быть гомогенным, то есть оди-
наковым по происхождению. И в Азербайд-
жане группы и слои, составляющие средний 
класс, разнообразны как по занимаемому в 
системе распределения общественного труда 
месту, так и по социальному происхождению. 
Сюда входят чиновники, представители верх-
них и средних бюджетных организаций, лица, 
так или иначе связанные с государственной 
службой, представители малого и среднего 
предпринимательства (учитывая семейный 
бизнес), слои технической и гуманитарной 
интеллигенции, в том числе высококвалифи-
цированные работники. 

Следует отметить, что этот признак отно-
сится в Азербайджане не только к среднему 
классу, но и к аналогичному классу, суще-
ствующему в других обществах. Принимая во 
внимание именно этот фактор, Р. Рывкина в 
своих исследованиях приходит к выводу, что 
средний класс объединяет в себе все слои 
общества, от рабочих и крестьян до крупных 
бизнесменов, от учителей до академиков, от 

обычных инженеров до руководителей пред-
приятия, от представителей малого бизнеса 
до сотрудников банков [6, с. 7].

Мы должны отметить, что такое отношение 
к структуре среднего класса является спор-
ным, потому что, по мнению некоторых авто-
ров, указанные социальные группы по своей 
природе не могут иметь качеств, образующих 
однородное социальное объединение. Одна-
ко мы не принимаем такого мнения и считаем, 
что своеобразие, даже преимущество сред-
него класса состоит в том, что он представлен 
различными социальными группами и слоями. 
Этот класс охватывает руководителей, стар-
ших и средних представителей бюджетных 
организаций, предпринимателей. По нашему 
мнению, несмотря на то, какие профессио-
нальные и экономические слои общества вхо-
дят в средний класс, им всем присущи следу-
ющие признаки: 

– владение материальной и интеллектуаль-
ной собственностью;

– характер труда – соотношение физиче-
ского и умственного труда;

– профессиональная принадлежность;
– уровень дохода. По уровню дохода сред-

ний класс занимает среднее место на шкале 
стратификации;

– склонность к сохранению существующе-
го строя. Средний класс никогда не выступает 
против социального строя, дающего ему эти 
возможности;

– образ жизни. Средний класс облада-
ет достаточными доходами для образцово-
го образа жизни в существующем обществе. 
Средний класс образуют не только те, кто 
обладает большими доходами, но и те, кто 
могут целесообразно использовать эти дохо-
ды, а также способные удовлетворить свои 
культурные потребности;

– принцип самоотождествления. Одной из 
важных особенностей среднего класса явля-
ется субъективное оценивание или восприя-
тие себя представителем среднего класса. 

Действительно, одним из основных при-
знаков среднего класса является то, что он 
охватывает различные слои общества. Одна-
ко основная разница состоит в том, за счет 
каких социальных слоев в различных обще-
ствах больше всего происходит восполнение 
среднего класса. Например, в среднем классе 
Азербайджана больше представителей бюро-
кратии, государственного сектора. По срав-
нению с Западом в нашем обществе удельный 
вес менеджеров и предпринимателей еще 
мал. Наблюдения показывают, что реформы, 
проводимые в последнее время, постепенно 
устраняют эти недостатки. Так, повышение 
численность работающих в частном секторе 
выросла до 74,1%, это повлияло и на социаль-
ный состав среднего класса [7].
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В период трансформации мы наблюдаем 
понижение не только материального уровня 
среднего класса, но и его культурных показа-
телей. Так, в этот период в нашем обществе 
значительно сузились возможности для отды-
ха и путешествий, посещения театра, при-
обретения товаров культурного назначения. 
Мы считаем это естественным, потому что 
человек, стоящий перед выбором, предпочтет 
удовлетворить потребности своих близких в 
питании и одежде, нежели в вышеперечислен-
ных средствах, способствующих социокуль-
турному развитию личности. 

Развитие рыночной экономики требует 
создания её субъектной основы, благоприят-
ных условий для деятельности предпринима-
телей, являющихся составной частью сред-
него класса. Известно, что основной мотив 
деятельности, поведения и цели предприни-
мателей – получение выгоды. Государство же 
должно обеспечивать и защищать свободную 
конкуренцию национальных предпринимате-
лей ради их интересов. Акад. Р. Мехтиев по 
этому поводу пишет: «Функция государства 
в рыночной экономике –защищать интересы 
собственников. Государство никоим образом 
не должно заниматься перераспределением 
доходов посредством системы социального 
обеспечения» [5, с. 332].

По нашему мнению, должны быть созданы 
такие общественные условия и порядок, при 
которых, благодаря свободной конкуренции 
предпринимателей и посредством их заинте-
ресованности, рыночная экономика еще лучше 
выполняла бы общественные задачи, чтобы 
личные и коллективные интересы могли быть 
гармонично объединены для получения пользы 
для всех и каждого. Иными словами, свободная 
конкуренция направляет предпринимателей к 
получению высоких результатов и приближает 
общество к достижению высоких целей. 

Таким образом, в азербайджанском обще-
стве, в котором социальная структура все еще 
находится на стадии формирования, новые 
социальные слои появляются в результате 
взаимосвязи различных форм собственно-
сти и видов деятельности. Азербайджанские 
социологи К. Азимов и Р. Гасанов выделя-
ют в горизонтальной стратификации нашего 
общества пять слоёв, в зависимости от суще-
ствующего уровня и качества жизни [1, с. 210]:

– богатые или имущие. В этой прослойке 
достаточно возможностей не только для высо-
кого уровня жизни, но и для самостоятельной 
экономической деятельности и увеличения 
капитала;

– обеспеченные. Для этой прослойки харак-
терны относительная социальная уверенность 
и оптимизм. Представители этой прослойки 
не сталкиваются с проблемами питания, при-
обретения предметов, необходимых в повсед-

невной жизни, улучшения жизненных условий. 
При экономии семейного бюджета они могут 
позволить себе многое (от модной одежды до 
отдыха за рубежом). Именно эта прослойка 
реально представляет средний класс;

– малообеспеченные или необеспеченные. 
Средства этой прослойки достаточны лишь 
для ежедневных расходов, лечения и укрепле-
ния здоровья, если в этом есть острая необ-
ходимость. Они живут на уровне социального 
прожиточного минимума и обладают возмож-
ностью приобретения самых простых и дешё-
вых товаров ежедневного потребления (оде-
жда, мебель, бытовая техника);

– бедные. Для этой прослойки серьёзной 
проблемой является покупка товаров еже-
дневного потребления. Их положение выше 
биологического прожиточного минимума, но 
ниже социального;

– неимущие. Они живут на уровне биологи-
ческого прожиточного минимума. Обладают 
минимальными средствами для жизнедея-
тельности и лишены возможности улучшения 
условий жизни. 

Следует отметить, что эти прослойки нахо-
дятся на разных этапах развития. Из-за того, 
что перспективы их развития зависят от раз-
личных общественных факторов, трудно сей-
час сказать что-либо определенное об их 
будущем. Однако в последнее время наблю-
дается расширение прослойки «обеспечен-
ных» за счёт «малообеспеченных» и «бедных». 
По нашему мнению, этот процесс будет про-
должаться в будущем, и удельный вес средне-
го класса в социальной структуре возрастёт.

Одна из трудностей в современных рыноч-
ных отношениях – это формирование группо-
вого эгоизма, когда стараются противопоста-
вить собственные интересы общественным, 
за счет нарушения прав некоторых социаль-
ных групп. Ради получения высокого дохода и 
выдерживания свободной конкуренции в цен-
ностных ориентациях групп людей происходит 
резкий переход от общественных интересов к 
личным [3, с. 129]. Это становится серьёзным 
препятствием на пути прогрессивных измене-
ний в социальной структуре общества. 

В такой ситуации принадлежность к той 
или иной социальной группе определяется 
не гражданскими, а утилитарными интереса-
ми. В качестве подтверждения этого можем 
отметить, что в период трансформации мно-
гие появившиеся собственники не разделяют 
общественных интересов. Приобретённую ими 
собственность они считают своим преимуще-
ством. Новые собственники отличаются от сво-
их западных коллег. Так, на Западе осознают, 
что частная собственность не является сред-
ством удовлетворения лишь личных потреб-
ностей, а является институтом, выполняющим 
определенные общественные функции. Без 
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этого частная собственность постоянно будет 
объектом общественного посягательства 
и никогда не останется неприкосновенной. 
Собственность может считаться священной и 
неприкосновенной только в случае, если она 
законна. Только в этом случае собственность 
может образовать экономическую и социаль-
ную основу гражданского общества.

Положение марксизма о превосходстве 
экономического базиса над социальной над-
стройкой (психологической, политической, 
идеологической) принимается за основу в 
определении среднего класса в исследованиях 
многих ученых. Действительно, в азербайджан-
ском обществе имеется достаточное количе-
ство людей с высоким материальным положе-
нием, даже очень богатых. Однако законны ли 
доходы всех этих людей? Можем ли мы в таком 
случае считать их в серьёзном значении слова 
настоящими гражданами с общественно-поли-
тической точки зрения? Конечно же, нет. 

Эта примета, присущая всем обществам 
переходного периода, является главным пре-
пятствием на пути формирования среднего 
класса как единого социального объедине-
ния, его выступления в обществе в качестве 
главной регулирующей силы. По мнению 
О. Шкаратана, рассматривающего резуль-
таты реформ в постсоветской России, здесь 
сформировался своеобразный, отличающий-
ся от западного, средний класс. Так, он пишет: 
«Здесь источником большей части доходов 
среднего класса является теневая экономика. 
По потребительским свойствам эту социаль-
ную организацию можно отнести к среднему 
классу. Однако по функциональным особен-
ностям его можно назвать «новым тунеядству-
ющим средним классом», служащим консер-
ватизму экономики [8, с. 45].

Основываясь на этом, можно сказать, что 
напряженность в социальной структуре пере-
ходного периода возникает под влиянием 
не только объективных тенденций рыночных 
отношений, но и изменений, происходящих в 
поведении и состоянии людей и обществен-
ном сознании. Все это делает необходимым 
дополнение материальных соображений 
духовными, нравственными взглядами. 

Следует отметить, что в период трансфор-
мации социальной структуры процесс отчужде-
ния проявляется не только относительно соб-
ственности, но относительно власти. На Западе 
одной из важных особенностей гражданского 
общества является активное участие граждан, 
особенно представителей среднего класса, в 
политической жизни общества. Поддержива-
ющий развитие путем стабильности средний 
класс активно участвует в избирательных кампа-
ниях. В переходный период в азербайджанском 
обществе мы наблюдали противоположное. 

Часто в этот период граждане теряют влия-
ние на принятие политических решений. Если 
раньше, в эпоху социализма, на различных 
уровнях существовали делегированные обще-
ственные органы самоуправления, то в пере-
ходный период влияние различных социаль-
ных групп на принятие и производственных, 
и политических решений было ослаблено. 
Однако широкомасштабные реформы, про-
водимые в последнее время как в экономиче-
ской жизни нашего общества, так и в полити-
ческой и социальной сферах, дают основание 
верить в то, что за короткий период Азербайд-
жан добьётся гражданского общества с силь-
ным средним классом. 

Выводы из проведенного исследова-
ния. В результате проделанного выше ана-
лиза мы попытались выяснить потребности в 
изучении истории и этапов развития среднего 
класса Азербайджана. Мы пришли к выводу, 
что историческое прохождение азербайджан-
ского среднего класса через три этапа разви-
тия (модель рыночной экономики, советская 
модель, новый возврат к модели рыночной 
экономики) – итог трансформации господству-
ющих в обществе экономических отношений и 
ценностей. Путем исследования мы показали, 
что в нашем обществе уже существуют раз-
личные социальные группы и слои, которые мы 
можем причислить к среднему классу. Однако 
этот процесс продолжается. По сравнению  с 
другими социальными группами и слоями они 
обладают более динамичными особенностями. 
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Постановка проблемы. Общество пони-
мается как совокупность отношений между 
людьми, институтов и культур, исходящих от 
них. Общество – самая большая группа, кото-
рая представляет человека, но это не просто 
арифметическая сумма людей. Отношения 
между людьми и осознание бытия вместе 
создают общество. Чтобы облегчить условия 
жизни, доминировать над природой, челове-
чество совершило открытия, способствую-
щие развитию промышленности, технологий 
и т.д. Процесс, начавшийся с индустриальных 
революций, вступил в новый этап, связанный 
с созданием смартфонов, умных домов, био-
технологий, нанотехнологий, робототехники и 
социальных сетей.

В настоящее время технология является 
самым важным фактором, определяющим 
образ жизни в обществе. Технология опреде-
ляется как процесс изменения природы для 
удовлетворения потребностей и запросов 
людей. Технология, которая показывает неви-
димую сторону жизни, которая уносит нас 
далеко, привела к радикальным изменениям в 
жизни людей. Технология, которая находится 

в постоянном взаимодействии с нашими тела-
ми, стала продолжением наших тел и разума. 
В сложном мировом порядке, чтобы выжить 
во время натиска информации, человеческий 
интеллект продолжает разрабатывать мето-
ды, используя внешнюю поддержку для увели-
чения своей способности. Благодаря техноло-
гическим устройствам, которые противостоят 
тому, что мы видим каждый день, и которые 
мы используем, чтобы увидеть мир, возника-
ющие в результате реалии приводят к совер-
шенно другим структурам в нашем сознании. 
Все это приводит к серьезной разнице в оцен-
ке реальности этого мира [1].

Анализ последних исследований и 
публикаций. Имеется огромное количество 
научной и публицистической литературы, 
предостерегающей от интернет-зависимости 
молодежь, особенно подростков. Эта зависи-
мость превращается в образ жизни, в ритуал, 
без которого многие молодые люди не пред-
ставляют себе свое место в обществе. 

Каждое явление, связанное с людьми и 
окружающей средой, является естественным 
явлением. Человечество с неисчерпаемой 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  
С КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

SOCIAL WORK WITH YOUNG PEOPLE  
HAVING A COMPUTER ADDICTION

УДК 39.03.02

Керимова Айгюн Халил-кызы
к. филос. н., научный сотрудник 
лаборатории социологических 
исследований
Бакинский государственный 
университет (Баку, Азербайджан) 

Информационно-коммуникационные техно-
логии – важная часть нашей жизни. Несо-
мненно, жизнь без технологий немыслима, 
но мы не должны использовать технологии 
во вред себе. Поэтому мы должны баланси-
ровать между технологиями и обществом, 
поддерживать между ними баланс в смысле 
траты времени и энергии. Ни технология 
без человека, ни человек без технологии 
немыслимы. Но здоровое общество более 
необходимо, чем технологии. Мы должны 
оберегать детей от социальных сетей в 
подростковом возрасте и направлять их к 
более полезным социальным действиям. В 
противном случае человечество не сможет 
освободиться из плена технологий, будет 
действовать разобщенно. 
Ключевые слова: молодежь, компьютерная 
зависимость, социальная работа с молоде-
жью, социальная политика.

Інформаційно-комунікаційні технології – важ-
лива частина нашого життя. Безсумнівно, 
життя без технологій немислиме, але ми не 
повинні застосовувати технології на шкоду 
собі. Тому ми маємо балансувати між тех-
нологіями і суспільством, підтримувати між 
ними баланс у сенсі витрати часу й енергії. 
Ні технологія без людини, ні людина без тех-
нології немислимі. Але здорове суспільство 

більш необхідне, ніж технології. Ми повинні 
оберігати дітей від соціальних мереж у під-
літковому віці, спрямовувати їх до більш 
корисних соціальних процесів. Інакше люд-
ство не зможе звільнитися з полону техно-
логій, буде діяти роз’єднано. 
Ключові слова: молодь, комп’ютерна 
залежність, соціальна робота з молоддю, 
соціальна політика.

Information and communication technology is 
an important part of our life. There is no doubt 
that life without technology is currently unthink-
able, but it doesn’t mean that we can use tech-
nology to harm ourselves. Therefore, we must 
balance between the technology and society and 
maintain a balance between them in the sense 
of even distribution of the time and energy. The 
technology is unthinkable without the man, as 
well as the man is unthinkable without technol-
ogy. But a healthy society is still more important 
than the technology. We must protect children 
from social networks in their adolescent years 
and direct them to more useful social actions. 
Otherwise, the mankind will not be able to get 
rid of the captivity of technology and people will 
become disconnecte from each other. 
Key words: youth, computer addiction, social 
work with young people, social policy.
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энергией и терпением изучало окружающую 
среду, факты и явления, чтобы применить зна-
ния с пользой. Но сегодня сформировалась 
зависимость от информационно-коммуника-
ционных технологий (далее – ИКТ).

Поскольку понятие зависимости описыва-
ется как поведенческий синдром, объем его 
очень широк. Синдромы зависимости, кото-
рые описываются как болезнь, могут варьи-
роваться от возраста к возрасту. Например, 
в среде, где нет казино и невозможно прак-
тиковать азартные игры, мы не можем гово-
рить об азартных играх. Если нет потребления 
алкоголя, мы не можем говорить об алкоголь-
ной зависимости. Таким образом, среда, в 
которой формируется синдром зависимости, 
материал, с которым он связан, и взаимосвязь 
человека с этим материалом являются важны-
ми элементами для описания синдрома зави-
симости. За последние пятнадцать лет темп 
роста числа интернет-пользователей увели-
чился на 1000%. Использование технологий 
стало частью социальной жизни. С медицин-
ской точки зрения очень сложно порой отли-
чить здоровое состояние от патологии. Смарт-
фоны могут быть одним из лучших примеров 
для рассмотрения этой проблемы, поскольку 
это позволяет им анализировать поведение 
людей в разных средах из-за их распростра-
ненности использования и доступности их на 
каждом жизненном этапе.

Преимущества технологии для человече-
ства нельзя отрицать. Но хочется отметить, 
что есть социальные, психологические и ког-
нитивные аспекты технологии. Развитие тех-
нологии способствовало экономическому 
развитию человечества, оно привело чело-
века из живого пространства в виртуальную 
сферу, упростило социальную коммуникацию 
общества и смысл жизни. В результате, люди 
лишились возможности духовного общения 
(среди родственников, друзей и знакомых, 
членов семьи) и встреч. Это приводит к сооб-
ществу одиноких людей. Человек отчуждается 
от общества, страдает от одиночества, отда-
ляется от общества и теряет возможность 
приобретать ориентиры.

Симптомы технологической зависимости 
человека:

– проводит перед экраном часы, хотя гово-
рит о нескольких минутах;

– лжет о том, сколько времени он проводит 
перед экраном, тем, кто его окружает;

– жалуется на физические проблемы из-за 
использования компьютера в течение дли-
тельного времени;

– принимает анонимный образ жизни, 
предпочитая традиционному общению с 
людьми общение через Интернет;

– предпочитает приему пищи, занятиям или 
встречам с друзьями нахождение в Интернете;

– получает позитивные эмоции от возмож-
ности увеличения времени, проводимого за 
компьютером;

– ощущения напряженности и пустоты без 
своего компьютера;

– находится за компьютером до поздней ночи. 
Жалобы в социальной сфере:
– снижение академических успехов;
– личные, семейные и школьные проблемы;
– неумение правильно распределять время;
– нарушения сна;
– отсутствие аппетита;
– снижение физической активности;
– социальная изоляция, за исключением 

интернет-друзей [3].
Развитие общества начинается с социального 

института, который мы называем семьей. Социа-
лизация ребенка является основной управленче-
ской функцией семьи. Сегодняшние, привязан-
ные к технологии родители или братья и сестры 
иногда дают детям по тем или иным причинам, 
на время, чтобы заставить их дома замолчать, 
планшеты или смартфоны, и технологии с это-
го возраста воздействуют на детей, формируя 
первый этап зависимости. В результате, страда-
ет общество в целом и отдельные люди. Иногда 
детям позволяют есть с планшетом.

В прошлом дети проводили свободное вре-
мя на свежем воздухе, живя более активной 
жизнью. Сегодняшние дети выходят из дома 
мало, поскольку целый день посвящают ком-
пьютерным играм, не выходя из дома. Чело-
век, не получающий достаточно кислорода, 
конечно, столкнется с проблемами со здоро-
вьем. Как он должен их предотвращать? Реко-
ментации следующие:

– смартфон / планшет и т.п. никогда не долж-
ны использоваться для успокоения детей;

– не позволяйте детям использовать Интер-
нет бесконтрольно и на протяжении длитель-
ного времени;

– не подавайте ребенку за компьютером 
чай или еду;

– не следует создавать дома технологиче-
ский центр, ориентированный на телевидение 
или Интернет;

– заставляйте детей проводить больше 
времени на природе [4].

Иногда ребенок в определенном возрас-
те, привыкая к технике, потом пытается силой 
избавиться от этой привязанности, но не может, 
и это приводит к побочным реакциям. Ведь тех-
нологическую зависимость очень сложно пре-
одолеть, поскольку ребенок тратит все боль-
ше времени на технологические устройства. 
Последствия психологической травмы следу-
ющие: избегание социального общения, зам-
кнутость, чрезмерная реакция при изъятии этих 
устройств родителями. Депрессия, аутизм, 
дефицит внимания и биполярное расстройство 
чаще встречаются у таких детей.
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Растет число форм агрессивного пове-
дения. Жестокие видеоигры могут вызвать 
агрессивное поведение и у молодых людей. 
Это также может сделать их нечувствительны-
ми к насилию, а интенсивное использование 
насилия в играх может привести к нормализа-
ции этого явления в жизни детей. Исследова-
ния в игре первого персонажа (FPS, что озна-
чает, что один человек использует только один 
персонаж) у играющей молодежи показывают, 
что они, вероятно, примут дискретный облик 
сообщества и станут испытывать трудности в 
эмпатии. Кроме того, предрасположенность к 
агрессии могжет возрасти.

Эти игры также стимулируют стремление 
к насилию. В дополнение к стимулированию 
жестокого поведения видеоигры у молодых 
людей также формируют негативные жиз-
ненные ценности. Видеоигры изображают 
женщин как слабых персонажей. В крими-
нальных и жестоких играх женщины изобра-
жаются беспомощными и сексуально прово-
цирующими личностями. Поэтому возрастает 
вероятность развития ложной перспективы 
в отношении женщин. Молодые люди также 
усваивают примитивный язык и стиль пове-
дения при попытке играть с другими людьми 
в Интернете. Тысячи людей со всего мира 
связываются друг с другом и нет фильтра для 
отбора и устранения из игры людей с рас-
стройствами поведения.

Итак, технологическая зависимость суще-
ствует, она отрицательно сказывается на 
жизни людей. Эта привязанность является не 
только медицинской проблемой, но и предме-
том социальных наук, а именно философии, 
социологии, психологии и генетики.

Сегодняшние люди совершенно одиноки 
в такой общности. Современные люди рабо-
тают с ИКТ в течение дня. Такие сферы дея-
тельности, как научные исследования, ком-
муникации и бизнес-администрирование, 
производятся по определенным технологиям. 
Люди ищут своих близких и родственников 
с помощью смартфонов. Но естественные 
отношения между людьми, путем человече-
ского общения, находятся на очень низком 
уровне. Позитивная энергия, которую люди 
передают друг другу при разговоре, исчеза-
ет. Раньше люди разговаривали и общались. 
Интернет-зависимость приводит к отдалению 
людей друг от друга, отчуждению. 

Интернет может привести к отчуждению, 
и впоследствии – к социальной изоляции. 
Социальная изоляция может вызвать раз-
личные психологические и эмоциональные 
негативные симптомы. Сегодня число техно-
логических возможностей и других факторов, 
которые приводят к социальной изоляции и 
возрастанию отчуждения, достаточно высо-
ко. Постоянное использование смартфонов, 

Интернета (чаты, игры и т.д.) приводит к тому, 
что можно увидеть людей, сидящих за одним 
столом и одновременно социально изолиро-
ванных. Один из них сидит с iPOD, другой – в 
чате на мобильном телефоне, кто-то говорит 
по мобильному телефону или просматрива-
ет сообщения в Facebook. Это люди, которые 
ведут себя по одной и той же схеме, то есть не 
ведут диалога. Это абсолютное одиночество.

Я знала человека, у которого было интер-
нет-кафе. Близкий друг знал его достаточно 
хорошо. Он был женат. Страдал от компью-
терной зависимости. Говорили, что он видел 
игры даже во сне. Единственное, что делало 
его счастливым, – выигрыш в игре. Он посе-
щал психолога. Его отношения с женой были 
очень плохими. Позже этот человек продал 
интернет-кафе и переехал с женой в другой 
город. Это решило его проблему? Я не знаю. 
Сегодня интернет-зависимость изучается 
специализированными психологами.

SmartTV можно рассматривать как тип теле-
видения, которое посылает информацию в 
центр о том, что смотрел человек. То есть идея 
«Большой брат смотрит на нас» становится 
реальностью. По мере развития технологии 
человеческое самоотчуждение возрастает.

Люди в социальных сетях показывают еду, 
которую они едят, места, которые они посещают, 
этим они хотят показать другим, какой красивой 
жизнью они живут. Но на самом деле у многих из 
этих людей настоящая жизнь, с несчастьями и 
трагедиями. Это не что иное, как претенциозный 
образ жизни общества потребления. Однако в 
Интернете они демонстрируют свою реальность 
по-разному, тем самым быстрее отчуждают 
свою собственную реальность.

Виртуальные отношения, сформированные 
в Интернете (особенно в Facebook), компью-
терные игры также могут привести к отчуж-
дению в собственных реальных отношени-
ях. Люди входят в мир иллюзий, утрачивают 
реальные отношения. Реальность и виртуаль-
ная реальность становятся взаимозаменяе-
мы. Человек отчужден от людей, от природы 
и от самого себя, в конечном итоге он теряет 
цель и смысл своей жизни. Технологии увле-
кают людей и могут вызвать их самоизоляцию. 

Существует много болезней, которые фор-
мируются из-за использования ИКТ, среди них 
следующие: телефонозависимость, интер-
нет-зависимость и т.д. Хотя это трудно при-
нять, мы все зависимы в той или иной мере.

Еще одна проблема, связанная с ИКТ, – 
нанесение ущерба окружающей среде: загряз-
нение воды, земли, воздуха, радиоактивное 
загрязнение и т.д. Чтобы избежать всех этих 
проблем, прежде всего следует инвестиро-
вать в экологически чистые технологии. Луч-
ший способ – это совершенствовать систему 
образования.
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Что можно сделать, чтобы уменьшить вред 
технологий?

Несомненно, невозможно убрать техно-
логии из нашей жизни. Мы не можем игно-
рировать все их преимущества. Наша цель – 
создать самые точные и полезные технологии. 
Прежде всего нам придется осознать пользу и 
вред всех последствий и действовать именно 
в этом направлении. Первый вопрос: кто несет 
ответственность? Ответственен, конечно, сам 
человек. Как мы знаем, важны не машины, а 
люди. Не оружие несет смерть, а сам чело-
век, который его применяет. Можно рассма-
тривать технологию как часть информации, 
которую люди используют, чтобы изменить 
свое окружение. Поэтому каждый период 
общественной жизни имеет свои уникальные 
технологии. Технология является выраже-
нием умственной силы человека в развитии 
социальной жизни. Промышленная револю-
ция, которая началась с использования машин 
вместо человека и власти, привела к механи-
зации, в долгосрочной перспективе значи-
тельно увеличившей производство во всех 
областях. Средства массовой коммуникации 
и компьютеры рассматриваются как переход 
ко второй арт-революции. Первая промыш-
ленная революция механизировала произ-
водство; во второй умственная мощь частично 
заменяется машинами.

Технологическая зависимость, которая 
превращается в самую глобальную проблему 
технического и социального развития, приво-
дит к уничтожению ярких умов нашего будуще-
го, к проблемам со здоровьем, страха перед 
бесчувственным, безжизненным обществом. 

Технологические разработки таят много 
опасностей. Я предлагаю держать закрытыми 
крышки своих ноутбуков достаточно долго, и 
поняв, что значит быть человеком, вновь их 
открыть [2].

Выводы из проведенного исследова-
ния. Технологии являются незаменимым 
средством развития жизни людей нашего 
века. Если мы используем это преимущество, 
то это должно быть продуктом нашей коллек-
тивной мысли. Чтобы человек не наносил вред 
окружающей природной и социальной среде 
и не был чужд обществу, нужно поддерживать 

равновесие. Он должен понимать свою зави-
симость от природы и максимально сократить 
время, затрачиваемое на технологические 
продукты (телефон, социальные сети, телеви-
дение и компьютеры). Видеозвонки или обмен 
технологиями должны быть заменены посе-
щением родственников или членов семьи. 
Мы должны убедиться, что родители общают-
ся с детьми во время прогулок. В последние 
годы возросло количество самоубийств из-за 
пагубного влияния некоторых компьютер-
ных игр на детскую психику [5]. Это огромная 
опасность для будущего человечества. Наши 
дети, которые просиживают часами за агрес-
сивными играми и превратились в агрессив-
ные существа, приобретают также различ-
ные болезни из-за подобного образа жизни 
и переживаний. Чтобы избежать таких ситуа-
ций, необходимо уменьшить время использо-
вания компьютеров и телефонов.
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Постановка проблеми. Визначальний 
влив на формування соціальної ролі чоловіка 
та жінки в суспільстві завжди мали національ-
на культура, традиції, релігійні переконання, 
сценарій стосунків у батьківській сім’ї тощо. 
Традиційно в українському суспільстві саме на 
жіноцтво покладалося домашнє господарство, 
догляд та виховання дітей, а чоловікові відво-
дилася роль здобувача життєвих ресурсів.

Проте на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства стосунки між представниками різних ста-
тей стали настільки незвичними, соціальні ролі 
так переплелися, суспільна мораль так змі-
нилася, що більшість чоловіків та жінок самі 
не завжди розуміють, за якими правилами та 
законами будується їхнє життя, чому воно іноді 
приносить так мало задоволення [1]. На даний 
момент вислів «жінки – це слабка стать» можна 
вважати ознакою не просто застарілих уявлень 
про суспільство, а хибного розуміння реалій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розроблення проблеми соці-
альних ролей чоловіка та жінки зробили закор-
донні науковці: В. Андерсон, Дж. Анкер, Т. Бек, 
Т. Веблен, Д. Вулфорд, К. Делфі. Особливої 
актуальності в останнє десятиріччя набули 

ґендерні дослідження в Україні. Питання ґен-
дерної теорії аналізуються в працях Р. Ануфрі-
євої, О. Балакірєвої, О. Бойка, Т. Виноградо-
вої, О. Вілкової, Г. Герасименко, П. Горностая, 
Т. Говорун, В. Довженко, О. Дашковської, 
І. Демченко, Т. Журженко, О. Забужко, О. Іва-
ненко, К. Карпенко, О. Кікінеджі, В. Кушакова, 
Н. Лавріненко, А. Лантух, В. Лапшина, Е. Ліба-
нової, О. Луценко, Л. Лобанової, О. Макаро-
вої, І. Мироненко, С. Оксамитної, В. Онікієнка, 
О. Піщуліна, М. Рубчак, В. Семенова, М. Ско-
рик, Л. Смоляр, О. Стрельник, В. Суковатої, 
В. Фесенко, Ю. Якубової, О. Яременка й інших.

Постановка завдання. На основі отрима-
них під час опитування даних зробити аналіз 
уявлення представників студентської моло-
ді різних професійних груп про соціальні ролі 
чоловіка та жінки в сучасному суспільстві [2–3].

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сім’я є базовим осередком суспільства. 
Сприйняття стосунків між чоловіком і жінкою в 
сім’ї поширюється на інші суспільні інститути, 
тому актіальна проблема ґендерних стереоти-
пів у сімейних стосунках [4, с. 169]. 

Термін «ґендер» (від анг. gender – «рід») 
уперше вжито в праці Р. Столера 1963 р. на 
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У статті представлені результати соціо-
логічних досліджень щодо ролі чоловіка та 
жінки в сучасному суспільстві. Розглянуті 
поняття «ґендер» та «ґендерні ролі». Проа-
налізовані отримані під час опитування сту-
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них стереотипів у сучасному суспільстві.
Ключові слова: соціальна роль, ґендер, ґен-
дерна роль, ґендерні стереотипи, студент-
ська молодь, результати досліджень.

В статье представлены результаты соци-
ологических исследований о роли мужчины 
и женщины в современном обществе. Рас-
смотрены понятия «гендер» и «гендерные 
роли». Проанализированы полученные в ходе 
опроса студенческой молодежи данные. 
Сделан акцент на изменении традиционных 
представлений о гендерных ролях. Уделено 
внимание вопросам наличия гендерных сте-
реотипов в современном обществе.
Ключевые слова: социальная роль, гендер, 
гендерная роль, гендерные стереотипы, 
студенты, результаты исследований.

In today’s society, the importance of determining 
the role of men and women is increasing. How-
ever, in Ukraine, a significant number of people 
adhere to traditional thought. The Laboratory of 
Sociological Studies of VNTU conducted a sur-
vey. The object of this survey was the students 

of the third year of the VNMU them. M.I. Pirogov 
Medical Faculty, the object consists of 64 stu-
dents, of which 39 are female and 25 male and 
third-year students of VNTU faculty of manage-
ment, the object consists of 69 people, of which 
37 women and 32 men, age from 19 to 23 years 
old. The subject of the study is to identify stu-
dents as the role of men and women in modern 
society. The purpose of this study was to find out 
the attitude of students towards the role of men 
and women in modern society and, based on the 
results obtained, to compare the thoughts of stu-
dents of two professional groups. In the course 
of this research, 54 people were interviewed:  
27 students of VNTU and 27 students of VNMU. 
The results of the survey show that the opinions 
of respondents are very convergent and are very 
close in percentage, but the results of the issue 
of gender inequality are somewhat different; 55% 
of the polled medical students believe that there 
is gender inequality in Ukraine, while 52% of 
respondents student-managers believe that there 
is no gender inequality. The hypothesis that was 
put forward at the beginning of the study was con-
firmed: the majority of respondents agree that the 
role of husband and wife over time is changing 
and must adapt to the modern world. Also, in most 
of the questions, the thoughts of medical students 
and student-managers regarding the role of men 
and women in the modern world are similar.
Key words: social role, gender, gender role, gen-
der stereotypes, student youth, research results.
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позначення культурних характеристик чолові-
ків і жінок на відміну від статі – сукупності біо-
логічних характеристик; за допомогою поняття 
«ґендер» структурно виокремлено природне 
від культурного в людині [5, с. 7].

Ґендерна роль – один із видів соціаль-
них ролей, набір очікуваних зразків поведін-
ки (або норм) для чоловіків і жінок. Ґендерну 
роль розуміють як виконання певних соціаль-
них розпоряджень, тобто поводження в мові, 
манерах, одязі, жестах відповідної статі.

Жіночі та чоловічі ґендерні ролі є засобом 
пізнання позитивних та негативних аспектів як 
окремої культури, так і світу загалом. Ґендер – 
найважливіша соціокультурна категорія, яка 
визначає поняття «стать» із метою створення 
та розуміння в суспільстві думки про оточен-
ня, визначає моральні поведінкові обмеження. 
Соціальна комунікація насамперед пропагує 
ґендерну орієнтацію. Саме вона визначає та 
формує весь спектр майбутніх взаємовідно-
син між людьми [6].

Тому актуальність визначення ролі чоловіка 
та жінки зростає, вже не існує обмежень для 
жінок та привілеїв для чоловіків, проте в Укра-
їні значна кількість людей дотримуються тра-
диційної думки.

На зміни XX ст. можна дивитися як на ствер-
дження нової ролі батька, але також і як на 
втрату позицій чоловіків.

«Відбуваються дуже і дуже цікаві речі. 
У Британії у чверті родин саме жінки є головни-
ми годувальниками. 1969 р., коли я народив-
ся, цей показник становив 4%. На кожних двох 
чоловіків з університетськими дипломами у 
Сполучених Штатах Америки є три жінки. Тут, у 
Британії, дівчата досягають кращих результа-
тів у шкільних екзаменах. Серед британців-за-
явників на навчання в університетах дівчат на 
30% більше, ніж хлопців», – зазначає британ-
ський журналіст і автор книг на соціальні теми 
Джон Гарріс [7].

Cоціологічною групою «Рейтинг» на замов-
лення Аналітичного центру RATING Pro протягом 
1–6 жовтня 2015 р. проведено дослідження, в 
якому взяли участь 1 800 респондентів. Помил-
ка репрезентативності – не більше 2,4% [8].

За результатами виявлено, що в майже 60% 
сімей за вихованням дітей відповідає жінка. 
Цікаво, що так вважають половина чоловіків і 
майже 70% жінок. Варто зазначити, що більш 
як третина респондентів зазначають  рівну 
відповідальність за виховання дітей як дружи-
ни, так і чоловіка. Лише в 3% випадках функції 
виховання дітей покладають здебільшого на 
чоловіків, до того ж так вважають здебільшого 
самі чоловіки.

У половині випадків господарськими спра-
вами займається також жінка. Серед опитаних 
жінок відсоток тих, хто погоджуються з тезою, 
більший, ніж серед чоловіків 58 (% проти 43%). 

Цікаво, що на противагу вихованню дітей (де 
участь чоловіків мінімальна), домашнім госпо-
дарством займається дещо більша кількість 
чоловіків (12%), але так думають самі чолові-
ки. Характерно, що на Заході кількість чолові-
ків, які займаються господарськими справа-
ми, удвічі більша, ніж в інших регіонах країни.

У серпні 2016 р. Центр соціально-гума-
нітарних аспектів регіональних досліджень 
Сумського державного університету про-
вів дослідження на тему «Жінки в політиці». 
У ньому взяли участь чоловіки та жінки (віком 
від 18 років) із 8 областей України: Полтав-
ської, Сумської, Миколаївської, Одеської, 
Волинської, Житомирської, Тернопільської та 
Хмельницької [9].

Так, 57,36% опитаних вважають, що при-
сутність жінок у політиці – це ознака демо-
кратичного розвитку країни, а 28,85% із цим 
не погоджуються. Іншим 13,79% було «важко 
відповісти».

55% опитаних вважають, що представни-
цтво жінок в українській політиці на національ-
ному рівні (парламент, уряд) недостатнє. Чим 
вищий рівень освіти респондентів, тим кри-
тичніше вони оцінюють рівень участі жінок в 
українській політиці на національному рівні.

Також опитані назвали основні причини 
низької участі жінок у політиці. Зокрема, стере-
отипні погляди громад на роль жінки в суспіль-
стві (47%), небажання самих жінок займати-
ся політикою (34%), відсутність підтримки та 
ресурсів (27%), недосконале законодавство 
(22%) та уявлення про те, що політика – це не 
жіноча справа (18%).

Причину низького представництва жінок у 
політиці чоловіки частіше вбачають у суспіль-
них стереотипах (42%) і небажанні самих жінок 
займатися політикою (37%). Чимало чоловіків 
вважають, що політика – це не жіноча справа 
(23%), Жінки думають, що головні причини 
такі: стереотипи суспільства (51%), небажан-
ня жінок іти в політику (32%), відсутність під-
тримки та ресурсів (32%).

Лабораторією соціологічних досліджень 
ВНТУ в жовтні 2018 р. проведено опитуван-
ня на тему «Роль чоловіка та жінки в сучасно-
му суспільстві». Об’єктом даного опитування 
стали студенти третього курсу ВНТУ факуль-
тету менеджменту та третього курсу ВНМУ  
ім. М.І. Пирогова медичного факультету, віком 
від 19 до 23 років.

Мета даного дослідження – з’ясувати став-
лення студентів до ролі чоловіка та жінки в 
сучасному суспільстві, на основі отриманих 
результатів порівняти думки студентів двох 
професійних груп.

Під час даного дослідження опитано 
54 особи: 27 студентів ВНТУ та 27 студентів 
ВНМУ. Серед студентів ВНТУ 70,37% – жінки, 
29,63% – чоловіки. 
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Аудиторію опитаних студентів ВНМУ склали 
81,48% жіночої статі, та 18,52% чоловічої.

Позицію студентів-менеджерів ВНТУ 
демонструють такі результати: на питання 
«наскільки актуальним є питання визначен-
ня ролі чоловіка та жінки в сучасному сві-
ті?» 77,78% відповіли, що дуже актуальним, 
11,11% вважають це питання важливим, але 
таким, що не потребує вирішення, 11,11% вва-
жають питання неважливим. Це свідчить про 
те, що питання є актуальним, більшість молоді 
цікавиться ним.

Щодо ставлення до традиційних ролей 
чоловіка та жінки в сім’ї (чоловік забезпечує 
сім’ю, жінка забезпечує домашній затишок і 
вихованням дітей) 22,22% відповіли, що ціл-
ком із ними погоджуються. 74,08% погоджу-
ються, але частково, 1 особа (3,7%) не пого-
дилася. Це свідчить про те, що традиційні ролі 
неактуальні і потребують змін.

На прохання «Назвіть два головні обов’язки 
чоловіка та два головні обов’язки жінки в сім’ї» 
передбачалась відкрита відповідь, але думки 
в усіх анкетах розділилися на три стандартні 
відповіді. Четверта частина опитаних (25,93%) 
відповіли, що сфера відповідальності жінки – 
домашній затишок, виховання дітей, а чоло-
вік має забезпечувати сім’ю. Майже половина 
(48,15%) вважають, що жінка повинна опікува-
тися домашнім затишком і вихованням дітей, а 
чоловік – забезпеченням сім’ї, а також мусить 
допомагати і підтримувати свою дружину. 
І кожен п’ятий (22,22%) вирішив, що ніхто ніко-
му нічим не зобов’язаний, 1 особа (3,7%) не 
відповіла на запитання. Отже, більшість опи-
таних представників студентської молоді вва-
жають, що патріархат неактуальний, основні 
аспекти традиційних ролей чоловіка та жінки 
зберігаються, але мають змінитися в  бік рів-
ності обов’язків.

44,44% респондентів на питання «Який 
розподіл ролей в сім’ї Ви вважаєте найбільш 
поширеним?» відповіли, що чоловік забезпе-
чує сім’ю, жінка займається домашнім затиш-
ком та вихованням дітей, 55,56% вважають 
відносини рівноправними, отже, найбільш 
поширеними є відносини з рівними обов’язка-
ми та відповідальністю.

На запитання «Який розподіл ролей Ви 
хотіли б у своїй сім’ї?» майже третина опи-
таних (29,63%) відповіли, що хотіли б, щоби 
чоловік забезпечував сім’ю, а жінка займа-
лась домашнім затишком та вихованням 
дітей, 70,37% респондентів – за рівноправні 
відносини. На нашу думку, це питання най-
більш показове в даному дослідженні і відпо-
віді на нього дозволяють стверджувати, що 
звичні, традиційні ролі відходять у минуле. 
Також щодо цього питання побудована ста-
тистична таблиця двовимірного розподілу 
ознак, іншою ознакою якої була стать рес-

пондентів. 37,5% чоловіків та 26,32% жінок 
хотіли б мати такий розподіл ролей у сім’ї: 
чоловік забезпечує сім’ю, жінка займається 
домашнім затишком та вихованням дітей; 
62,5% чоловіків і 73,68% жінок – за рівно-
правні відносини. Можна зробити висновок, 
що традиціні ролі підтримують більше чоло-
віків, ніж жінок, але все ж більшість молодих 
людей обирають рівноправні відносини.

На питання «Як Ви ставитеся до проце-
сів зникнення відмінностей між чоловічою та 
жіночою (ґендерними) ролями в суспільстві?» 
40,74% опитаних відповіли, що вважають це 
правильним і сучасним, 40,74% зазначили, що 
кращі традиційні ролі, 18,52% відповіли, що 
їм байдуже. На запитання «Чи потрібно від-
новлювати традиційні ролі чоловіка та жінки?» 
18,52% відповіли «так», 25,92% із цим не згод-
ні, 55,56% не змогли визначитися.

Третина опитаних (37,04%) вважають, що 
сьогодні в Україні наявна ґендерна нерівність, 
особливо на керівних посадах, 11,11% не пого-
джуються з таким твердженням, а половина 
опитаних (51,85%) не помічали такого раніше, 
тому можна сказати, що критичної ґендерної 
нерівності немає.

На запитання «Як Ви ставитеся до 
жінок-політиків?» 48,15% відповіли, що жінки 
виконують роботу так само, як і чоловіки-по-
літики, 48,15% відповіли, що жінки-політики 
виконують роботу по-іншому, але не гірше 
за чоловіків-політиків, лише 1 особа (3,7%) 
вважає, що політик – суто чоловіча профе-
сія. Якщо підсумувати відповіді на два остан-
ні запитання, можна вважати, що ґендерної 
нерівності в Україні майже немає або опитані 
не помічали її.

Більшість респондентів (81,48%) погоди-
лися з тим, що ролі чоловіка та жінки мають 
змінюватися відповідно до умов сучасного сві-
ту, кожний п’ятий (18,52%) із цим не згоден. 
Отже, традиційні ролі вже неактуальні.

Серед студентів-медиків ВНМУ актуальним 
питання визначення ролі чоловіка та жінки в 
сучасному світі вважають 66,67% опитаних, 
25,93% респондентів відповіли, що питання 
важливе, але не потребує вирішення, і лише 
2 особи (7,4%) вважають питання неважли-
вим, що свідчить про те, що питання актуальне 
для більшості опитаних.

На запитання «Як Ви ставитеся до тради-
ційних ролей чоловіка та жінки в сім’ї (чоловік 
забезпечує сім’ю, жінка займається домаш-
нім затишком та вихованням дітей)?» лише 
3 особи (11,11%) відповіли, що цілком із ними 
погоджуються, 77,78% погоджуються, але 
частково, 11,11% не погодилися взагалі. Це 
свідчить про те, що традиційні ролі неакту-
альні і потребують змін.

Даючи відповідь на відкрите запитання 
«Назвіть два головні обов’язки чоловіка та два 
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головні обов’язки жінки в сім’ї» майже поло-
вина даної аудиторії (48,15%) відповіли, що 
жінка повинна займатися домашнім затишком 
та вихованням дітей, а чоловік лише забез-
печенням сім’ї. 40,74% опитаних вважають, 
що жінка відповідає за домашній затишок і 
виховання дітей, а чоловік – за забезпечен-
ням сім’ї, а також має допомагати дружині.  
7,41% вирішили, що ніхто нікому нічим не 
зобов’язаний, 1 особа (3,7%) не відповіла 
на запитання. Отже, більшість опитаних вва-
жають, що патріархат неактуальний, основні 
аспекти традиційних ролей чоловіка та жінки 
зберігаються, але мають змінитися в бік рівно-
сті обов’язків.

Найбільш поширені відносини з рівними 
обов’язками та відповідальністю. Третина 
опитаних (33,33%), відповідаючи на запи-
тання «Який розподіл ролей в сім’ї Ви вважа-
єте найбільш поширеним?», зазначили, що 
чоловік забезпечує сім’ю, жінка займається 
домашнім затишком та вихованням дітей, 
66,67% рівноправні відносини вважають най-
більш поширеними. 

На запитання «Який розподіл ролей Ви хоті-
ли б у своїй сім’ї?» лише 7,4% респондентів 
відповіли, що хотіли б, щоби чоловік забез-
печував сім’ю, а жінка займалась домашнім 
затишком та вихованням дітей, 85,2% – за 
рівноправні відносини, 7,4% опитаних вважа-
ють, що той, хто забезпечує сім’ю, і є голо-
ва. У результаті аналізу відповідей за статтю 
респондентів з’ясовано, що 100% чоловіків 
та 81,82% жінок – за рівноправні відносини. 
Тобто більшість молодих людей виступають за 
рівноправні відносини.

Третина респондентів (37,04%) вважають 
правильним і сучасним процес зникнення від-
мінностей між чоловічою та жіночою ролями в 
суспільстві, третині (33,33%) традиційні ролі 
здаються кращими, 18,52% відповіли, що їм 
байдуже; 3 особи не відповіли. Із цього можна 
зробити висновок, що молодь ще однозначно 
не визначилася з моделлю поведінки в сім’ї.

На запитання «Чи потрібно відновлю-
вати традиційні ролі чоловіка та жінки?»  
44,44% респондентів відповіли «так», 29,63% – 
«ні», 25,93% не змогли визначитися.

Половина опитаних (55,55%) погодилися з 
думкою про те, що сьогодні в Україні існує ґен-
дерна нерівність, особливо на керівних поса-
дах, 25,93% так не вважають, 18,52% не помі-
чали такого раніше.

На запитання «Як Ви ставитесь до жінок-по-
літиків?» майже половина опитаних (48,15%) 
відповіли, що жінки виконують роботу так 
само, як і чоловіки-політики, 44,44% вважа-
ють, що жінки-політики виконують роботу 
по-іншому, але не гірше за чоловіків-політи-
ків, 7,41% вважають, що політик – суто чоло-
віча професія.

Більше половини опитаних (59,26%) пого-
дилися з тим, що ролі чоловіка та жінки мають 
змінюватися відповідно до умов сучасного сві-
ту, третина (33,33%) не погоджуються з такою 
думкою, решта не дали відповіді.

Висновки з проведеного дослідження. 
Якщо порівняти результати двох аудиторій сту-
дентства, які взяли участь в опитуванні, то мож-
на зазначити, що думки респондентів щодо 
більшості питань досить схожі, проте погляди 
на ґендерну нерівність дещо відрізняються, 
55% опитаних студентів-медиків вважають, що 
в Україні сьогодні є ґендерна нерівність, тоді 
як 52% опитаних студентів-менеджерів вважа-
ють, що немає. Гіпотеза, висунута на початку 
дослідження, підтвердилася: більшість респон-
дентів згодні з тим, що ролі чоловіка та жінки із 
плином часу змінюються та повинні підлашто-
вуватися під сучасний світ. Також погляди сту-
дентів-медиків і студентів-менеджерів на ролі 
чоловіка і жінки в сучасному світі схожі.

Результати опитування підтверджують дум-
ку американського науковця і журналіста Хан-
ни Росін: «Інституція шлюбу зараз рухається у 
двох протилежних напрямах, визначених кла-
совим становищем. Для освічених класів це те, 
що я називаю сімейною гойдалкою, коли жін-
ки й чоловіки чекають своєї черги у виконанні 
ролі головного постачальника для сім’ї. Типова 
сімейна гойдалка в Обами. Коли Мішель Обама 
багато заробляла на керівний посаді в індустрії 
медичних послуг, тоді Барак працював у гро-
мадському секторі і навчався юриспруденції. 
А потім вони помінялися місцями. Він став пре-
зидентом, вона виконує допоміжну роль» [6].

Тому зараз суспільству, особливо моло-
ді, потрібно визначитися зі своїм ставлення 
до сучасної ролі жінки та чоловіка, прийняти 
те, що ці ролі можуть відрізнятися від тих, що 
склалися традиційно.
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У статті розглядається формування соці-
альної активності учнів 4–6 класів через 
упровадження в освітній процес програми 
«Ціннісні орієнтири». Акцентується на 
важливості соціальної ціннісної зорієнто-
ваності для цього вікового періоду. Подано 
докладну характеристику соціальної освіт-
ньої програми із зазначенням мети, завдань 
і специфіки викладання. Виокремлено й 
обґрунтовано принципи проведення тре-
нінгових занять. Доведено ефективність 
упровадження соціальної програми «Ціннісні 
орієнтири» для формування в учнів ціннісних 
орієнтацій.
Ключові слова: ціннісні орієнтації учнів, 
соціальна програма, соціальна активність, 
освітній процес.

В статье рассматривается формирование 
социальной активности учащихся 4–6 клас-
сов через внедрение в образовательный про-
цесс программы «Ценностные ориентиры». 
Акцентируется важность социальной цен-
ностной ориентированности для данного 
возрастного периода. Дается подробная 
характеристика социальной образователь-
ной программы с указанием целей, задач и 
специфики преподавания. Выделены и обо-
снованы принципы проведения тренинговых 
занятий. Доказана эффективность внедре-
ния социальной программы «Ценностные 
ориентиры» для формирования в учащихся 
ценностных ориентаций.
Ключевые слова: ценностные ориентации 
учащихся, социальная программа, социаль-
ная активность, образовательный процесс.

The article deals with the formation of value ori-
entations as the basis of social activity of pupils 
of grades 4–6 because of the introduction of the 
“Valuable Landmarks” program in the educational 

process. The emphasis is on the importance, for 
this age period, of social value orientation. The 
detailed description of the given program with the 
indication of goals, tasks and specifics of teach-
ing is given. The principles of conducting train-
ing sessions are singled out and grounded. The 
effectiveness of implementing the social value 
program “Valuable Landmarks” on the formation 
of pupils’ value orientations in students is proved.
Classes for students on the formation of social 
skills are integrated into the training cycle, whose 
idea is to increase social activity based on the 
value-purpose position. During the training, the 
student opens a variety of his life roles and builds 
his world of values. This program includes games 
and exercises that form a positive self-aware-
ness, teach you to appreciate your and some-
one else’s personality and work in a team, that 
is, those qualities of a socially active person who 
can solve multistage tasks.
In the subject of trainings, a line is traced, from 
awareness and value adoption of oneself, values 
of the world to the value consciousness of our-
selves in society. Therefore, the main part of the 
training is reflection training, a gradual, ever-deep-
ening awareness of oneself, which is the basis of 
success. Then, time is spent developing social 
skills, tactics for effective interaction with the envi-
ronment, taking into account the information and 
experience received. The following is a skill devel-
opment in solving their own problems.
Consequently, the research carried out proved 
the effectiveness of introducing in the educational 
process of the social program “Valuable Land-
marks” on the formation of value orientations 
of students as the basis of social activity. It has 
been experimentally confirmed that the system of 
training sessions, aimed at developing and edu-
cating vital personal and social values, is capable 
of acting as one of the most effective tools in the 
socialization of pupils.
Key words: students’ value orientations, social 
program, social activity, educational process.

Постановка проблеми. Процес розбу-
дови української держави, її майбутнє зале-
жить від того, якими будуть її громадяни – 
сьогоднішні учні, наскільки ґрунтовно в них 
будуть сформовані активна життєва позиція, 
національна самосвідомість, моральність, 
готовність до творчої праці на благо рід-
ної держави незалежно від професії та роду 
занять. Сучасна школа є могутнім фактором 
виховання молоді, формування її життєвих 
компетентностей та орієнтирів, духовності, 

моральності, національної гідності й патріо-
тизму [2, с. 3].

У державних стандартах зазначається, що 
метою повної загальної середньої освіти є все-
бічний розвиток, виховання й соціалізація осо-
бистості, яка готова до життя в суспільстві та 
до цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення й навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору, самореалізації, відповідальності, трудо-
вої діяльності та громадянської активності [4].
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Щоб вирішити одну з основних проблем 
освіти, а саме виховати соціально активну, 
високоморальну, творчу, здатну до конструк-
тивного критичного мислення особистість, 
необхідно кардинально змінити підходи до 
формування соціальної активності особисто-
сті, сформувати в неї навички самоменедж-
менту на засадах ціннісних орієнтацій, на що й 
має бути спрямований весь виховний процес у 
сучасних закладах освіти.

Проте на практиці виникає багато труд-
нощів, пов’язаних, по-перше, з відсутністю 
досконалої системи формування соціальної 
активності особистості та, як наслідок, відсут-
ністю сталої системи цінностей, а по-друге, з 
розмаїттям поглядів та підходів до розуміння 
сутності й функцій соціальної активності.

Актуальність вивчення цієї проблеми та 
пошуку продуктивних механізмів формуван-
ня соціальної активності ми вбачаємо також 
у тому, що успішний розвиток суспільства 
можливий лише за умов, якщо в освітньо-
му процесі буде реалізована цілісна система 
виховання учнів з упровадженням соціальних 
освітніх програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема соціальної активності особисто-
сті та її ціннісних орієнтацій була предметом 
дослідження у соціологічному (Л. Богомолов, 
Г. Дюркгейм, Н. Наумова), психологічному 
(К. Абульханова-Славська, І. Вех, Л. Божо-
вич, М. Боришевський, М. Заброцький, І. Кон, 
Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, Л. Смірнов, В. Туга-
рінов, І. Тюріна, В. Ядов), педагогічному (І. Бех, 
І. Білецька, Г. Ващенко, О. Вишневський, 
М. Казакіна, В. Караковський, Л. Канішевська, 
М. Сметанський, О. Сухомлинська, О. Руд-
ницька та інші вчені) аспектах.

Проблеми, пов’язані із ціннісним вихован-
ням, знайшли своє відображення в «педаго-
гіці миру», ініціаторами якої стали провідні 
вітчизняні науковці О. Сухомлинська, І. Бех, 
О. Безкоровайна та інші. Процес становлення 
й розвитку цінностей особистості досліджува-
ли Г. Іванова, Л. Канішевська, О. Рудіна. Окре-
мі аспекти соціалізації особистості розкрито в 
працях І. Беха, О. Вишневського, В. Галузяка, 
А. Донцова, Л. Канішевської, В. Тернопіль-
ської, В. Тюріної, Є. Научитель.

Останнім часом у дисертаційних роботах 
представлені дослідження, які свідчать про 
увагу вчених-педагогів до проблеми соці-
ального виховання учнів (наприклад, ними 
займалися К. Журба, В. Лаппо, П. Кендзьор, 
Г. Назаренко, В. Плахтій, Р. Сойчук, О. Ціхоць-
ка, І. Шевчук, В. Шахрай та інші науковці).

Постановка завдання. У статті ми нама-
галися розкрити можливості формування 
соціальної активності учнів 4–6 класів через 
упровадження в освітній процес програми 
«Ціннісні орієнтири». Із цією метою було про-

ведено дослідження на базі загальних серед-
ніх закладів освіти Чернігівської області.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сьогодні важливо не лише навчити учнів 
опановувати основні соціальні компетенції, а й 
сформувати в них ціннісне ставлення до себе, 
оточуючих, суспільства загалом. Особливо 
необхідно це зробити в складний період пере-
ходу учнів із молодшої ланки до середньої, коли 
емоційно-вольова сфера дітей є нестійкою, 
коли відбувається складний період адаптації 
й соціалізації особистості в нових умовах нав-
чання. Діти цього віку відкриті до спілкування, 
враховують думки дорослих, у них формується 
уявлення про себе, навколишній світ, ціннісне 
ставлення до основних потреб, а також почи-
нають формуватися характерологічні якості.

У цей час діти надзвичайно вразливі, мають 
занижену самооцінку, підвищений рівень 
тривожності; також цей перехід припадає на 
початок складного періоду в житті дітей – під-
літкового віку. Не вміючи виразити свої емоції 
й потреби, а часом навіть не розуміючи, чого 
від неї хочуть, дитина обурюється, утворюючи 
конфлікт з оточуючими та із собою. Тому в цей 
період важливо навчити дітей керувати своїми 
емоціями та поведінкою, розрізняти справж-
ні якості від фальшивих; допомогти зрозуміти 
життєві й моральні цінності, пізнати свої пси-
хологічні особливості, впливати на формуван-
ня комунікативних здібностей, життєвих пере-
конань і майбутнього; сформувати вміння до 
співжиття та співпраці в соціумі [6].

Щоб створити умови для формування необ-
хідних соціальних навичок у школяра, необхід-
но враховувати його основні потреби, можли-
вість задоволення яких є головним фактором 
розвитку особистості. Серед основних потреб 
можна виділити такі:

– потребу в самоствердженні (має статус-
ний характер і передбачає усвідомлення зна-
чущості в оточенні інших людей);

– потреби в задоволеннях, пов’язані з 
насиченим зовнішнім середовищем, дозвіл-
лям, розвагами, повноцінним відпочинком;

– потребу в самовираженні (реалізується 
через цікаву й особистісно значиму провідну 
діяльність);

– потребу у свободі (це можливості та 
здатність людини діяти відповідно до своїх 
інтересів і цілей);

– потребу бути особистістю (бути потрібною 
іншим людям, робити добро безкорисливо).

Створення умов для максимального задо-
волення цих потреб передбачає орієнтацію на 
основні принципи, аксіологічних підхід до соці-
ально-педагогічної діяльності.

Аксіологічний підхід як методологічна осно-
ва соціально-педагогічної діяльності пов’яза-
ний із категорією «цінність». Стосовно соціаль-
но-педагогічної діяльності найбільш важливі 
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цінності – ідеали, пов’язані з поняттями гума-
нізму (тобто комплекс ідей, який визнає цін-
ність людини як особистості, її права на віль-
ний розвиток і прояв своїх здібностей).

У прийнятих дитиною цінностях одночас-
но відображаються змістовні характеристики 
її позиції та поведінки, а також її особистісні 
характеристики, пов’язані з певним уявлен-
ням про себе й можливості власного активного 
прояву в соціумі. Шляхом прийняття конкрет-
них цінностей визначається вибір особистістю 
соціальної позиції, норм поведінки під час вза-
ємодії з іншими людьми, характер прийнятих 
рішень, спрямованість вибору. Ціннісні орієн-
тації мають особливе значення, оскільки вико-
нують роль внутрішніх стимулів та водночас є 
критеріями, за якими особистість звіряє свою 
поведінку й діяльність.

Ціннісні орієнтації виникають і формують-
ся в результаті взаємодії особистості з тими 
чи іншими сторонами дійсності, із системою 
знань і норм; вони спрямовані на перспективу, 
на визначення майбутньої лінії поведінки [5]. 
Як зазначає І. Бех, сучасне розуміння сутності 
морально-ціннісних орієнтацій ґрунтується на 
методологічному підході, який розглядає при-
роду особистісної цінності як суб’єкт-об’єктне 
утворення, що належить одночасно суб’єкту та 
об’єктивному життєвому світу [1, с. 9].

Ефективність процесу виховання ціннісних 
орієнтацій значною мірою залежить від реалі-
зації цілісної системи виховання, спрямованої 
на соціалізацію дитини та її всебічний розвиток.

На жаль, у сучасних шкільних програмах 
практично немає спеціальних занять, присвя-
чених формуванню світу цінностей людини, 
які своєю чергою сприяють ефективному роз-
витку соціальних навичок або окремих їх еле-
ментів. Водночас цілеспрямоване підвищення 
соціальної активності учнів, їх навчання спосо-
бам успішної соціалізації дали б змогу уникну-
ти багатьох проблем девіантної поведінки.

Проведена діагностична робота з вивчення 
рівня ціннісних орієнтацій, рівня згуртованості 
колективу, самооцінки школярів, рівня емпа-
тії та вихованості на базі закладів загальної 
середньої освіти Чернігівської області (Ніжин-
ської гімназії № 3, загальноосвітніх шкіл м. 
Ніжина № 2 та № 11, загальноосвітніх шкіл м. 
Чернігова № 3 та № 9, загальноосвітніх шкіл 
м. Варви та смт Срібного) показала досить 
невтішні результати.

Для діагностики ціннісних орієнтацій учнів 
початкової школи ми використали методи-
ку Г. Урунтаєвої «Незакінчена розповідь»  
(для 4 класів) та адаптований А. Гоштаусом 
та А. Семеновим варіант методики М. Рокича  
(для 5–6 класів). У результаті проведеного 
дослідження ми отримали такі результати: 
високий статус соціально орієнтованих цін-
ностей у системі ціннісних орієнтацій мали 

лише 21% учнів, середній – 45% учнів, низь-
кий – 26% учнів, початковий – 8% учнів. Стур-
бованість викликало те, що учні не розрізня-
ють цінності за соціальною та особистісною 
значимістю, віддаючи перевагу останнім.

Наявність емоційно-позитивного ставлен-
ня до себе, ровесників, старших, навколиш-
ньої дійсності визначалася за шкалою дитячої 
Я-концепції Пірса-Харріса та за допомогою 
діагностики емоційної спрямованості особи-
стості Б. Додонова (у модифікації Є. Горєло-
вої). Проаналізувавши діагностичні матеріали, 
ми дійшли висновку, що позитивно-оптимі-
стичне ставлення до себе, ровесників, стар-
ших і навколишньої дійсності мають лише  
32% досліджуваних; ситуативно визначене 
оптимістичне чи песимістичне ставлення до 
себе, ровесників, старших, навколишньої дійс-
ності – 41% респондентів; переважно негатив-
не ставлення до себе, ровесників, старших, 
навколишньої дійсності – 27% учнів. Частина 
учнів виявили нереалізовані потреби в спілку-
ванні, дружбі, визнанні, схваленні, досягнен-
ні успіху, що зумовили порушення в розвитку 
особистості школярів та їх девіантну поведінку.

За результатами опитування «Оцінка пси-
хологічного клімату в колективі» 28% респон-
дентів мають високий рівень сприятливості 
й соціально-психологічного клімату в колек-
тивах, 44% – середній рівень, 22% – низький 
рівень сприятливості, 6% – початковий рівень 
несприятливості. Турбувало питання емоційної 
єдності колективу в час випробувань, невміння 
співпереживати своїм ровесникам, радіти за 
їх успіхи; учні часто не готові вислухати один 
одного, у них періодично виникають конфлікти.

За методикою «Діагностика емпатії» 
А. Меграбян та М. Епштейн більшість дітей 
мають виражену глибину емоційної емпатії 
(57%), 25% опитаних мають яскраву вира-
женість емпатії, 18% – невиражену глибину 
сформованості емоційної емпатії. Це свід-
чить про те, що діти не завжди відгукуються 
на переживання інших, не завжди готові допо-
могти в складних життєвих ситуаціях.

Вирішенню зазначених проблем сприяла 
авторська соціальна освітня програма під наз-
вою «Ціннісні орієнтири», спрямована на ство-
рення умов для формування необхідних дитині 
соціальних навичок.

Метою програми є формування в учнів 
життєвих, соціальних і громадянських ком-
петентностей у їхньому ставленні до суспіль-
ства, природи, людей та самих себе; розвиток 
моральних, вольових, ділових і комунікативних 
якостей особистості; виховання відповідаль-
ності за своє здоров’я та за вчинки.

Завдання програми є такими:
1) сформувати ціннісне ставлення до влас-

ної особистості, оточуючих людей і суспільства 
загалом, усвідомлене розуміння індивідуаль-
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них та суспільних цінностей, відповідальне 
ставлення до вибору життєвого шляху;

2) сформувати навички пізнання само-
го себе, осмислення сильних і слабких сторін 
своєї особистості та навколишньої дійсності, 
навчити прийнятних способів зняття фізично-
го й психологічного напруження, визначити 
найближчі цілі та плани на майбутнє;

3) ознайомити з практичними прийомами 
й методами духовно-морального зростання та 
самовдосконалення;

4) розвивати здатність до самоаналізу, 
самопізнання, конструктивного критичного 
мислення, навички конструктивної взаємодії 
на основі толерантності;

5) сформувати комунікативну культуру, 
прагнення до вільного прийняття гідних люди-
ни цілей, позитивний образ майбутнього.

Програма «Ціннісні орієнтири» з елемен-
тами тренінгу для формування соціальних 
навичок у школярів реалізується педагогом. 
Практичний досвід показав її доступність для 
фахівців, які не мають психологічної осві-
ти. Вважаємо це важливим, оскільки освітнє 
середовище повинне орієнтувати всіх учасни-
ків освітнього процесу на формування в учнів 
соціальних навичок.

У цій програмі представлені методики, 
покликані допомогти учням у формуванні 
власних цінностей, насамперед цінності «Я», 
в усвідомленні свого життя, життєвих цілей, в 
осмисленні цінності часу, пізнання та творчос-
ті, у пошуку внутрішніх ресурсів; у ході групової 
роботи учні зможуть осмислити роль соціаль-
них норм життя, роль суспільства в бутті окре-
мої людини, а також значення найважливіших 
соціальних навичок, що сприяють підвищен-
ню соціальної активності, виробленню вміння 
знаходити зовнішні ресурси.

Цикл занять, представлений у програмі, 
спрямований на подолання учнями емоцій-
них і комунікативних проблем, на формуван-
ня необхідних навичок упевненого, безкон-
фліктного спілкування. У результаті роботи за 
цією програмою учні одержать знання й нави-
чки, необхідні для формування комунікатив-
ної культури, ціннісного ставлення до себе та 
навколишнього світу.

Програма враховує зони найближчого роз-
витку учнів шкільного віку в оволодінні комуні-
кативними навичками, на заняттях не обмежу-
ється самостійність та активність дітей у 
вирішенні завдань, заохочується творча діяль-
ність кожного учня.

Заняття для учнів щодо формування соці-
альних навичок об’єднані в тренінговий цикл, 
ідея якого – підвищення соціальної актив-
ності на основі ціннісно-цільової позиції. Під 
час тренінгів учень відкриває різноманітність 
своїх життєвих ролей та вибудовує власний 
світ цінностей. Аналізована програма вклю-

чає ігри та вправи, які формують позитивну 
самосвідомість, навчають цінувати свою й 
чужу індивідуальність та працювати в команді, 
тобто формують ті якості соціально активної 
особистості, які дають змогу вирішувати бага-
тоступеневі завдання. Усвідомлення нової 
інформації відбувається через виконання 
практичних завдань.

Як показала практика, під час проведення 
занять важливим є дотримання певних прин-
ципів, головними з яких є такі:

1) довіра, щирість у спілкуванні, невине-
сення обговорюваних проблем за межі групи. 
Група – це те місце, де можна розповісти про 
те, що дітей справді хвилює й цікавить, обго-
ворювати такі проблеми, які до моменту участі 
в групі з певних причин не обговорювалися. 
Такі відносини дають змогу ефективно впли-
вати на підвищення рівня моральної вихова-
ності учнів;

2) активність учня, адже учасники залу-
чаються до спеціально розроблених вправ та 
ігор. Це інтенсивне включення в груповий про-
цес із метою активного «вдивляння», «вслу-
хання», «вчування» в самого себе, у партнера, 
у групу загалом. Багато оцінок і суджень за 
можливості повинні виходити не від педагога, 
а від самих учасників;

3) творча позиція: у ході занять учасники 
усвідомлюють, виявляють, «відкривають» уже 
відомі ідеї й закономірності, а головне – свої 
ресурси, можливості та особливості;

4) діалогічність, адже продуктивна вихов-
на робота педагога зі школярами можлива 
лише в ситуації діалогу. Реалізація цього прин-
ципу створює в групі атмосферу безпеки, від-
критості, довіри;

5) усвідомлення поведінки: у процесі 
занять імпульсивна спочатку поведінка учас-
ників стає під кінець більш об’єктивною. Уні-
версальним засобом об’єктивації поведінки є 
зворотний зв’язок;

6) емоційність, якій сприяють заняття з 
музичним супроводом класичною музикою 
на початку занять, під час письмових відпо-
відей на запитання тестів, написання тво-
рів-мініатюр;

7) толерантність (розуміння учасниками 
інших позицій, терпимість до протилежних 
думок учасників групи, ненав’язування своєї 
думки). Цей принцип спрямований на збере-
ження довірливих стосунків та розуміння під 
час співпраці.

Програма занять для учнів 4–6 класів скла-
дається із 17 занять, упродовж яких учні отри-
мують певний соціальний досвід, формують 
власну життєву позицію, розвивають соціаль-
ну активність. Спочатку в них виробляється 
відповідне ціннісне ставлення до предмета чи 
явища, а потім освоюються адекватні способи 
поведінки в цій ситуації.
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У тематиці занять тренінгів простежується 
лінія, спрямована від усвідомлення та ціннісно-
го прийняття себе й цінностей навколишнього 
світу до ціннісного усвідомлення себе в соціу-
мі. Тому основну частину тренінгу займає нав-
чання рефлексії, поступового, дедалі глибшого 
усвідомлення себе, що є основою успішності. 
Потім відводиться час на вироблення соціаль-
них навичок, тактик ефективної взаємодії з 
оточенням з урахуванням отриманої інформа-
ції й досвіду. Далі відбувається відпрацювання 
навичок у вирішенні власних проблем.

Методичні засоби, що дають змогу най-
більш ефективно впливати на емоційну сферу 
школярів, – це самотестування, ігри, психоло-
гічні вправи, творчі етюди, ведення щоденни-
ка, а також різний ілюстративний матеріал.

Після проведення циклу занять, які були 
спрямовані на формування ціннісних орієнта-
цій учнів 4–6 класів, було проведено повторну 
діагностику. Повторні результати опитування 
«Оцінка психологічного клімату в колективі» 
дали такі результати: 32% учнів мають висо-
кий рівень сприятливості й соціально-психо-
логічного клімату в колективах, 59% – середній 
рівень, 9% – низький рівень сприятливості, а 
початковий рівень несприятливості відсут-
ній. Проведена діагностика за методиками 
Г. Урунтаєвої «Незакінчена розповідь» (для 
4 класів) та методикою М. Рокича (для 5–6 кла-
сів) показала, що в експериментальних класах  
36% учнів мають високий статус соціально орі-
єнтованих цінностей у системі ціннісних орі-
єнтацій, 51% – середній рівень, 13% – низь-
кий рівень, а початковий рівень відсутній. 
Діагностика за шкалою дитячої Я-концепції 
Пірса-Харріса та діагностикою емоційної спря-
мованості особистості Б. Додонова (у модифі-
кації Є. Горєлової) після закінчення занять за 
соціальною програмою «Ціннісні орієнтири» 
кардинально змінила ставлення учнів до себе, 
ровесників, старших, навколишньої дійсно-
сті: позитивно-оптимістичне ставлення тепер 
мали лише 42% учнів; ситуативно визначене 
оптимістичне чи песимістичне ставлення до 
себе, ровесників, старших, навколишньої дійс-
ності – 54% респондентів; переважно негатив-

не ставлення до себе, ровесників, старших, 
навколишньої дійсності – 4% учнів. За мето-
дикою «Діагностика емпатії» А. Меграбян та 
М. Епштейн більшість дітей мають виражену 
глибину емоційної емпатії (62%), 33% – яскра-
ву вираженість емпатії, і лише 5% опитаних 
дітей мають невиражену глибину сформовано-
сті емоційної емпатії. Учні зазначали, що готові 
допомогти ближнім, заспокоїти, вибачитися, 
порадіти за перемоги інших, чого раніше не 
завжди робили.

Порівняльні результати свідчать про ефек-
тивність застосованої соціальної освітньої 
програми «Ціннісні орієнтири» для учнів 
4–6 класів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, проведене дослідження довело ефек-
тивність упровадження в освітній процес соці-
альної програми «Ціннісні орієнтири» з метою 
формування ціннісних орієнтацій учнів як осно-
ви соціальної активності. Експериментально 
підтверджено, що система тренінгових занять, 
спрямована на розвиток і виховання життєво 
необхідних особистих та соціальних ціннос-
тей, здатна виступити одним із дієвих засобів 
у справі соціалізації учнів 4–6 класів.
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Розглянуто проблему тимчасової міграції 
через лінію розмежування осіб похилого віку. 
Аргументовано її визначення як пенсійної 
маятникової міграції. Виокремлені харак-
терні риси цього феномена, масштаби та 
причини появи. Проаналізовано його вплив на 
розвиток суспільства.
Ключові слова: міграція, пенсійна маят-
никова міграція, «пенсійний туризм», вну-
трішньо переміщена особа, фізична іден-
тифікація. 

Рассмотрена проблема временной миграции 
через линию разграничения лиц пожилого 
возраста. Аргументировано ее определе-
ние как пенсионной маятниковой миграции. 
Выделены характерные черты этого фено-
мена, масштабы и причины возникновения. 
Проанализировано его влияние на развитие 
общества.
Ключевые слова: миграция, пенсионная  
маятниковая миграция, «пенсионный 
туризм», внутренне перемещенное лицо, 
физическая идентификация.

The article considers the problem of temporary 
migration of the elderly through the line of delimita-
tion. The last researches and publications devoted 
to the problems of citizens from the uncontrolled 
territory of Ukraine are analyzed. It is determined 
that, despite the relevance of this subject, such 
a social phenomenon as temporary migration of 
elderly people through the line of delimitation has 
not become the subject of a separate study. The 
distinctive features of pendulum migration and 

approaches to its definition that exist in modern 
Ukrainian science are singled out. The classifica-
tion of temporary migration of the elderly through 
the line of delimitation as a pension pendulum 
migration according to characteristics such as 
mass, cyclicality, regularity, absence of change of 
place of permanent residence is substantiated. 
The basic economic and legal reasons of occur-
rence of this social phenomenon are determined. 
The normative and legal basis of pension pendular 
migration is described. The conditions necessary 
for obtaining pension benefits are determined: the 
status of the internally displaced person, physical 
identification, stay in the uncontrolled territory no 
more than 60 days. Their influence on the devel-
opment of migratory flows is investigated. The 
basic laws that determine the status and rights of 
internally displaced persons, the peculiarities of 
their reform under the influence of various factors 
are analyzed. Their influence on the development 
of migratory flows is investigated. The basic laws 
that determine the status and rights of internally 
displaced persons, the peculiarities of their reform 
under the influence of various factors are analyzed. 
The peculiarities of migratory flows, the frequency 
of crossing the line of delimitation by persons over 
60 years of age, the causes of migration are ana-
lyzed. The influence of pension pendular migra-
tion on the development of society is determined. 
Positive and negative aspects of this influence are 
determined. The forecast for further development 
of pension pendulum migration is made.
Key words: migration, pension pendulum migra-
tion, “pension tourism”, internally displaced per-
son, physical identification.

Постановка проблеми. 2014 р. унаслі-
док збройного конфлікту на Сході України на 
частині територій Донецької та Луганської 
областей органи української державної влади 
втратили свої повноваження. Військово-по-
літична та соціально-економічна кризи стали 
причиною появи міграційних потоків у напрям-
ку з непідконтрольних на підконтрольні Україні 
території. Виникла нова для українських реа-
лій категорія населення – внутрішньо перемі-
шені особи. Водночас із переселенням акти-
візувалися тимчасові циклічні міграції, метою 
яких було задоволення різного роду потреб – 
від підтримання родинних зв’язків до закупівлі 
товарів. Особливих масштабів набула регу-
лярна міграція людей похилого віку через лінію 
розмежування для отримання пенсійних та 
інших соціальних виплат, що стало новим соці-
альним феноменом у розвитку нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема внутрішньо переміщених осіб 

(далі – ВПО) сьогодні є актуальної серед 
дослідників. Питання юридичного визначен-
ня поняття «внутрішньо переміщена особа» 
досліджувалося К. Крохмальовою. Сутність 
цього явища вивчали М. Малиха, А. Ібрагі-
мова, Н. Шуклінова. Дотримання прав ВПО 
стало предметом вивчення Б. Захарова. 
Соціально-економічні аспекти цього яви-
ща розглядали Т. Жванія, О. Малиновська, 
О. Балакірєва. Особливості державного регу-
лювання внутрішньої вимушеної міграції ана-
лізувала О. Капінус. Однак, попри актуаль-
ність даної тематики, таке соціальне явище, 
як тимчасова міграція людей похилого віку 
через лінію розмежування, не стало об’єктом 
окремого дослідження.

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня – проаналізувати феномен пенсійної маят-
никової міграції, визначити характерні риси, 
причини виникнення та наслідків цього явища 
для суспільства загалом. 
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Маятникова міграція є одним із різновидів 
міграції, яка не супроводжується зміною міс-
ця проживання, мігрант зберігає наявні соці-
альні зв’язки та місце постійного проживання. 
О. Ровенчак, як і більшість українських дослід-
ників, визначає маятникову міграцію як щоден-
ні або щотижневі поїздки населення з місць 
проживання до місця зайнятості й у зворот-
ному напрямку [8]. Ю. Римаренко наголошує 
на тому, що маятникові міграції – це масові за 
своїми розмірами переміщення населення, 
водночас дослідник відносить до них не лише 
щоденні та щотижневі, але й щомісячні пере-
міщення, які мають циклічний характер [7]. 
Традиційно маятникову міграцію відносять до 
різновидів тимчасової трудової міграції, хоча 
частина науковців відносить до неї також регу-
лярні поїздки до місця навчання. Враховуючи 
вищезазначене, до ключових характеристик 
маятникової міграції ми можемо віднести такі: 
масовість, циклічність, регулярність, відсут-
ність зміни місця постійного проживання. Саме 
за цими характеристиками ми проаналізували 
пересування через лінію розмежування осіб 
пенсійного віку, щоби визначити, чи можна від-
нести ці переміщення до маятникової міграції.

За даними Державної прикордонної служби 
України, за період із січня по листопад 2018 р. 
лінію розмежування перетнуло 11,59 млн осіб 
[4]. Моніторингові звіти Благодійного фонду 
«Право на захист» за 2018 р. дають інформа-
цію, що майже 56% усіх осіб, які перетинали 
лінію розмежування, становили люди віком 
понад 60 років (тут та далі даними моніторин-
гових звітів Благодійного фонду «Право на 
захист» за 2018 р. називаються середньоріч-
ні дані, розраховані на основі інформації звітів 
цієї організації за перше півріччя, липень, сер-
пень, вересень, жовтень, листопад 2018 р.) 
[5]. Тобто це майже 6,5 млн. Що є свідчення 
масовості цього явища.

За даними тієї ж Державної прикордонної 
служби, 2018 р. кількість людей, які виїхали з 
непідконтрольних територій, приблизно дорів-
нювалася кількості людей, які в’їхали на непід-
контрольні території, – 5,79 млн та 5,8 млн осіб 
відповідно, що є свідченням циклічності пере-
міщень [4]. 

Щодо частоти перетину лінії розмежування, 
то в моніторингових звітах Благодійного фон-
ду «Право на захист» за 2018 р. міститься така 
інформація: у віковій групі понад 60 років кіль-
кість осіб, що перетинають лінію розмежуван-
ня щокварталу, становить 75,12% [5]. Тобто 
такі пересування є регулярними.

Що стосується останньої характеристики, 
яку ми виділили як визначальну щодо маят-
никових міграцій, а саме відсутність зміни 
постійного місця проживання, зауважимо, що 
89% осіб, які перетинають лінію розмежуван-

ня в обох напрямках, визначили місцем свого 
проживання непідконтрольні території [5].

Отже, враховуючи все вищезазначене, ми 
можемо віднести пересування осіб пенсійного 
віку через лінію розмежування до маятникової 
міграції. Пенсійна маятникова міграція в засо-
бах масової інформації дістала назву «пенсій-
ний туризм» – соціально-економічне явище, за 
якого особи похилого віку, що проживають на 
непідконтрольній українським органам дер-
жавної влади території, для отримання пенсій 
були змушені реєструватися на підконтроль-
ній Україні території та регулярно перетинати 
лінію розмежування для проходження перевір-
ки й ідентифікації з метою збереження виплат.

Серед причин появи пенсійної маятни-
кової міграції можна виділити як економічні, 
так і юридичні. Люди похилого віку є однією 
з найменш соціально захищених категорій, 
тому отримання пенсій, особливо в умовах 
розгортання соціально-економічної кризи, є 
питанням фізичного виживання. Зазначимо, 
що станом на серпень 2014 р. на територіях, 
які сьогодні непідконтрольні Україні, прожи-
вало 1 млн 278 тис. пенсіонерів. Після того, як 
органи державної влади України втратили свої 
повноваження на цих територіях, ці пенсіоне-
ри могли отримувати пенсійні виплати лише в 
разі реєстрації на підконтрольній Україні тери-
торії як внутрішньо переміщені особи [1]. 

У разі такої реєстрації права та свободи цих 
осіб, на пенсійне забезпечення також, визна-
чалися законами, що регулюють статус ВПО. 
Насамперед Законом України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» № 1706–VII від 20 жовтня 2014 р.  (сьогод-
ні є чинною редакція від 27 березня 2018 р.) [2]. 
Згідно із цим Законом, «внутрішньо переміще-
ною особою є громадянин України, іноземець 
або особа без громадянства, яка перебуває на 
території України на законних підставах та має 
право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє місце 
проживання у результаті або з метою уникнен-
ня негативних наслідків збройного конфлік-
ту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, порушень прав людини та надзви-
чайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру» [2]. Відповідно до п. 1 ст. 7 цього 
Закону, «для взятої на облік внутрішньо пере-
міщеної особи реалізація прав на зайнятість, 
пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок 
безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності, 
на отримання соціальних послуг здійснюєть-
ся відповідно до законодавства України» [2]. 
Однак всі ці права реалізуються лише за умови 
зберігання особою статусу ВПО.
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Треба зауважити, що «факт внутрішнього 
переміщення підтверджується довідкою про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
що діє безстроково, крім випадків, передбаче-
них ст. 12 цього Закону». А ця стаття передба-
чає, що «рішення про скасування дії довідки 
відповідно до п. 3 ч. 1 цієї статті приймається 
на підставі інформації про тривалу відсутність 
(понад 60 днів) особи за місцем проживання, 
яка дає обґрунтовані підстави вважати, що 
внутрішньо переміщена особа повернулася до 
покинутого місця постійного проживання» [2]. 

Тобто на нормативно-правовому рівні 
виникла ситуація, коли люди, які здійснювали 
внески до Пенсійного фонду України та за чин-
ним українським законодавством мають право 
на отримання пенсії, повинні були або пересе-
литися зі свого постійного місця проживання 
(до того ж держава не створювала умов для 
переселення, не надавала місця для прожи-
вання, компенсації за втрачену власність), або 
перетинати лінію розмежування кожні 60 днів. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про 
здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам» пенсії внутрішньо пере-
міщеним особам були прирівняні до соці-
альних виплат, отже, на їх виплату поширю-
валися практика фізичної ідентифікації [6]. 
Отримувати пенсію ВПО могли суто в установі 
Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України». У цій постанові 
прописується, що «дія платіжних карток уста-
новлюється на строк до трьох років за умови 
проходження фізичної ідентифікації клієнта в 
установах Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» кож-
ні шість місяців» [6]. Також зазначається, що 
«у разі непроходження фізичної ідентифікації 
одержувачем соціальних виплат Публічне акці-
онерне товариство «Державний ощадний банк 
України» зупиняє видаткові операції за поточ-
ним рахунком та інформує протягом одного 
тижня із дня їх зупинення в електронній фор-
мі з використанням електронного цифрово-
го підпису через захищені канали зв’язку про 
таке зупинення Міністерство соціальної полі-
тики та Міністерство фінансів» [6].

Отже, разом із необхідністю перетина-
ти лінію розмежування раз на 60 днів постає 
необхідність раз на півроку відвідувати відді-
лення «Державного ощадного банку України» 
для фізичної ідентифікації. Тобто на законо-
давчому рівні створено підґрунтя для появи 
пенсійної маятникової міграції.

Треба зазначити, що 8 червня 2016 р. Кабі-
нетом Міністрів України ухвалено низку норма-
тивних актів, які встановлювали перевірки для 
ВПО. Представники органів соціального захи-
сту чи інших органів влади тепер мали право 
перевіряти наявність внутрішньо переміщених 

осіб за зареєстрованими адресами перебу-
вання та складати акт. На підставі цього акта 
ВПО подовжувалися чи припинялися випла-
ти [9]. Результатом цих нововведень стало 
зменшення кількості пенсіонерів із числа ВПО, 
які отримували пенсії. Якщо станом на січень 
2016 р. пенсії виплачувалися 956 тис. пенсіо-
нерів, то станом на 1 січня 2017 р. їхня кількість 
становила вже 548,9 тис. [3]. 

Однак ці нормативні акти викликали осуд із 
боку правозахисників як такі, що порушували 
права людини. Постановою окружного адмі-
ністративного суду міста Києва від 26 червня 
2017 р., а потім постановою Київського апе-
ляційного адміністративного суду від 4 лип-
ня 2018 р. перевірки переселенців органами 
соціального захисту населення або іншими 
органами влади, місцевого самоврядування, 
установ, організацій, підприємств, починаю-
чи з 5 липня 2018 р. визнані незаконними та 
заборонені [9].  

Та необхідність регулярно перетинати 
лінію розмежування за будь-яких умов кожні 
60 днів сприяла подальшому зменшенню кіль-
кості пенсіонерів із числа ВПО. Якщо у квіт-
ні 2018 р. пенсії виплачені 562 тис. осіб, то в 
червні – 470 тис. осіб зі статусом ВПО. Лише 
у квітні – травні 2018 р. Мінфіном надіслано до 
Пенсійного фонду України 23,5 тис. рекомен-
дацій щодо припинення виплат за критерієм 
«тривала відсутність (понад 60 днів) особи за 
місцем проживання, що дає підстави вважа-
ти, що ВПО повернулася до залишеного місця 
постійного проживання» [11].

Отже, саме чинне українське законодавство 
стало підґрунтям для появи та розвитку пен-
сійної маятникової міграції. За даними моніто-
рингових звітів Благодійного фонду «Право на 
захист» за 2018 р, приблизно 50% респонден-
тів серед причин перетину лінії розмежування 
визначали розв’язання питань із документа-
ми, пов’язаними з пенсією та фізичною іден-
тифікацією, запобігання припиненню виплат 
через відсутність на підконтрольній території 
понад 60 днів [5].

Пенсійна маятникова міграція сприяла поя-
ві цілої низки соціальних явищ. Передусім це 
розвиток інфраструктури, спрямованої на 
обслуговування пенсійної маятникової мігра-
ції, а саме організація автобусних та автомо-
більних трансферів на підконтрольну Україні 
територію та назад, відкриття дешевих хосте-
лів для осіб із непідконтрольних територій у 
населених пунктах недалеко від контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду, практика надання ліж-
ко-місць переселенцям у домівках місцевих 
мешканців (у Станиці Луганській, наприклад, 
ліжко-місце в серпні 2018 р. коштувало 100 грн 
за ніч [10]) тощо. Крім того, з’явилося багато 
напівзаконних та незаконних схем, які дозво-
ляли обійти українське законодавство щодо 
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регулювання пенсійного забезпечення ВПО. 
Серед них зняття готівки з картки за відсоток, 
надання послуг з отримання пропусків (до вве-
дення електронного пропуску) та статусу вну-
трішньо переміщеної особи, переоформлен-
ня пенсій на українській території, отримання 
заборгованостей із виплати пенсій тощо. 
Ці схеми не лише стали прямим порушен-
ням українського законодавства, але й часто 
дозволяли шахраям ошукати людей похилого 
віку, які не могли самі пройти тривалу та важку 
процедуру відновлення пенсійних виплат. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Пенсійна маятникова міграція стала наслідком 
збройного конфлікту на Сході України та втра-
ти Україною контролю над частиною власних 
територій. З одного боку, ця ситуація призве-
ла до соціально-економічної кризи та зубожін-
ня населення, особливо соціально вразливих 
категорій, до яких належать і люди пенсійно-
го віку. У нових умовах отримання української 
пенсії стало для них критично важливим для 
фізичного виживання. З іншого боку, поява 
такого типу міграції стала наслідком державної 
політики щодо осіб із непідконтрольної тери-
торії. Прив’язка пенсійних виплат до статусу 
внутрішньо переміщеної особи, для збере-
ження якого не можна покидати підконтроль-
ну Україні територію більше ніж на 60 днів, 
процедура фізичної ідентифікації, яка перед-
бачає відвідування відділення «Державного 
ощадного банку України» кожні півроку змушу-
ють пенсіонерів регулярно перетинати лінію 
розмежування за будь-яких умов. За чинного 
законодавства масштаби пенсійної маятнико-
вої міграції будуть зберігатися на теперішньо-
му рівні, сприяючи подальшому розвитку інф-
раструктури, яка обслуговує цей тип мігрантів 
(як легальної, так і незаконної). 
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Статтю присвячено дослідженню підтвер-
дження/спростування «правила половин» 
щодо проблем захворюваності на цукровий 
діабет у межах територіальної громади, 
зокрема міста Херсона, яке проводилося на 
базі трьох комунальних медичних закладів.
Ключові слова: цукровий діабет (ЦД), меди-
ко-соціальні проблеми, охорона здоров’я, про-
філактична робота.

Статья посвящена исследованию под-
тверждения/опровержения «правила поло-
вин» относительно заболевания сахарным 
диабетом в рамках территориальной гро-
мады, а именно в городе Херсоне, которое 
проводилось на базе трех коммунальных 
медицинских учреждений.
Ключевые слова: сахарный диабет (СД), 
медико-социальные проблемы, здравоохра-
нение, профилактическая работа.

Nowadays continued rapid increase in preva-
lence and incidence of diabetes mellitus moves 
toward the scale of the global epidemic. The 
experts predict the number of people with diabe-
tes will have risen to 552 million by 2030.
Ukraine also is no exception: the rapid growth 
in prevalence of diabetes continues to rise. It 
becomes a global medical and social prob-
lem. The index of early detection of diabetes 
has increased by 59,2% in recent years. How-
ever, the actual number of patients in Ukraine, 
according to the epidemiological evidence, 

is 2–2,5 times higher because of unidentified 
cases. 
It is associated not only with the progressive 
increase in the number of patients with diabetes 
but also with the significant risk factor for devel-
oping diabetes complications leading to the loss 
of working capacity, disability and premature 
death among this category of patients.
The proof of this is a well-known “rule of halves”, 
according to which a diagnosis of diabetes is 
established only in 50% of patients. Only 50% of 
these patients with established diagnosis receive 
treatment, only 50% of them try to achieve the 
results of targeted therapy, and only 50% of 
them really achieve the results. Thus, only 6% 
of patients achieve the beneficial results of the 
treatment, that explains a large number of com-
plications, incapacity and mortality.
The research is intended to confirm or refute “the 
rule of halves” in diabetes mellitus in the city of 
Kherson. The analysis of the dispensary obser-
vation and rehabilitation in patients with diabe-
tes had been being conducted for 9 months in 
2018. We also conducted a public opinion poll for 
residents of Kherson concerning presence and 
awareness of the disease, medical and social 
support in patients with diabetes mellitus.
Together with the medical institutions authorities 
and activists of civic associations we outlined 
potential directions and recommendations for 
preventing diabetes mellitus.
Key words: diabetes, medical and social prob-
lems, health care, prevention.

Постановка проблеми. Уже давно ні в кого 
не викликає сумніву те, що цукровий діабет 
(далі – ЦД) належить до глобальних медико-со-
ціальних проблем. Це підтверджує і Всесвітня 
організація охорони здоров’я, тому вирішення 
комплексу проблем, пов’язаних із цукровим 
діабетом, уважається першочерговим не тільки 
для національної системи охорони здоров’я, а 
й для медиків та фахівців інших сфер міських та 
обласних рівнів. Це зумовлено не лише прогре-
сувальним зростанням кількості хворих на ЦД, 
але й надзвичайно високим ризиком розвитку 
його ускладнень, які призводять до втрати пра-
цездатності, інвалідизації та передчасної смер-
ті хворих цієї категорії [1, с. 45].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений аналіз показує, що весь масив 
опублікованого матеріалу умовно можна роз-
поділити на декілька блоків: перший – суто 
медичний (М. Власенко – корекція гіперглі-
кемії; М. Гульчій – контроль глікозильованого 
гемоглобіну; С. Калмиков – динаміка показ-
ників вуглеводного обміну та більшість інших); 

другий блок пов’язаний із проблемами реа-
білітації, здебільшого медичної та фізичної 
(С. Калмиков – особливості методик лікуваль-
ної фізкультури, комплексна фізична реабілі-
тація); водночас мусимо констатувати відсут-
ність досліджень соціального спрямування, 
що підтверджує актуальність статті.

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися підтвердити або спро-
стувати поширене в медицині «правило 
половин» щодо проблем захворюваності на 
цукровий діабет. Для досягнення цієї мети 
нами проведено дослідження громадської 
думки мешканців м. Херсона щодо обізнано-
сті, наявності захворювання та медико-соці-
альної підтримки людей із цукровим діабетом. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Захворювання на цукровий діабет 
останніми роками у зв’язку зі стрімким зрос-
танням кількості хворих в усьому світі набуває 
загрозливого масштабу світової епідемії, за 
стриманими прогнозами експертів, 2030 р. 
кількість хворих сягатиме 552 млн осіб [2]. 
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Україна не стала винятком: наявне невпин-
не зростання поширеності цукрового діабету – 
показник первинної захворюваності (виявлен-
ня) цукрового діабету за останні роки зріс на 
59,2%. Однак реальна кількість хворих в Укра-
їні, як свідчать результати епідеміологічних 
досліджень, у 2–2,5 рази вища через недіа-
гностовані випадки хвороби.

Підтвердженням цьому є відоме «прави-
ло половини», за яким діагноз ЦД установлено 
тільки в 50% осіб. З тих, у кого діагноз установ-
лено, лікування отримують 50%, з них тільки 
50% намагаються досягти цільових показників 
лікування і тільки 50% їх досягають. Отже, лише 
6% пацієнтів мають ефективний результат ліку-
вання, що і пояснює велику кількість ускладнень, 
випадків непрацездатності та смертності [2]. 

Кожні 10 секунд світ втрачає людину, хвору 
на цукровий діабет, кожні 30 секунд проводить-
ся ампутація кінцівки внаслідок ускладнення 
ЦД. 3 млн людей не знають про наявність у них 
ЦД, 15–19% хворих вперше дізнаються про 
захворювання під час гангрени нижньої кінців-
ки, 75% хворих на ЦД помирають від мікро- та 
макросудинних ускладнень. 

Як свідчить статистика, цукровий діабет 
збільшує смертність у 2–3 рази; ризик розвит-
ку ішемічної хвороби серця й інфаркту міокар-
да – у 2 рази, патології нирок – у 17 разів, арте-
ріальної гіпертензії – у 3 рази. 

З огляду на вищезазначене, у Херсоні про-
ведено аналіз диспансерного спостережен-
ня і реабілітації хворих на цукровий діабет за 
9 місяців 2018 р. 

Як засвідчив аналіз, у місті надається медич-
на допомога хворим на ендокринну патоло-
гію в ендокринологічних кабінетах: КЗ «ХМКЛ  
ім. А. і О. Тропіних» поліклінік № 1, № 2;  
КЗ «ХМКЛ ім. Є.Є. Карабелеша», поліклініки 
№ 2; КЗ «ХМКЛ ім. О.С. Лучанського», полі-
клініки № 1, роботу яких спрямовано на раннє 
виявлення ендокринних захворювань, знижен-
ня гострих и хронічних ускладнень, зниження 
рівня інвалідності та смертності. 

За даними завідувача міським ендокри-
нологічним відділенням, станом на грудень 
2018 р. зросла диспансерна група по місту 
на 3,8%, що становить 22 830 осіб проти 
21 997 хворих за 9 міс. 2017 р. 

Взято на облік з уперше виявленою патоло-
гією 1 337 хворих – 86,7% від усіх уперше взя-
тих, у результаті профогляду – 1 324 (99%.)

У місті зросла поширеність ендокринопатій 
порівняно з 9 міс. 2017 р. на 4% (у Корабель-
ному районі – на 2,3%, у Суворовському – на 
3,5%, у Дніпровському – на 6,4%). 

Складається і постійно оновлюється реєстр 
хворих на цукровий діабет.

Усіх хворих на інсулінозалежний цукровий 
діабет забезпечено високоякісними людськи-
ми генно-інженерними інсулінами. 

Інваліди з дитинства, хворі з алергією і 
важкими хронічними ускладненнями, вагітні 
забезпечуються генно-інженерними інсуліна-
ми й аналогами інсуліну імпортного виробни-
цтва, засобами їх уведення. Вагітних забезпе-
чено засобами самоконтролю (глюкометри, 
тест-смужки до них). 

У кожній лікувальній установі міста визна-
чено групи ризику і відповідно до цього розро-
блено плани обстеження осіб із наявними чин-
никами ризику в кожній терапевтичній ділянці. 
У поліклінічному відділенні функціонує школа з 
навчання хворих на цукровий діабет. 

Останніми роками значно збільшилася кіль-
кість хворих із патологією щитоподібної зало-
зи. Питома вага даної групи хворих становить 
майже половину – 10 678 осіб (46,8%). 

Перше місце серед цих захворювань посі-
дає вузловий зоб – 4 212 (39,4%); друге – аутоі-
мунний тиреоїдит (3 054 осіб, 28,6%); 3 місце – 
післяопераційний гіпотиреоз (1 543, 14,5%).

Кількість хворих на рак щитоподібної зало-
зи становить 682 особи (6,4%). Усі випадки 
раку щитоподібної залози підтверджено мор-
фологічно.

Кількість пролікованих хворих на цукровий 
діабет знизилася на 6,7% (733 проти 786). 
Зросла середня тривалість перебування на 
ліжку хворих на цукровий діабет на 0,2 дн. 
(9,5 проти 9,3). 

Знизилася виявляємість цукрового діа-
бету порівняно з 9 міс. 2017 р. на 19,1% 
(609 проти 753).

У структурі вперше виявленого цукрово-
го діабету легкі форми становлять 13,5%, 
важкі – 6,1%. 

На момент діагностики із хронічними 
ускладненнями зареєстровано 59 хворих 
(9,7%), серед них із синдромом діабетичної 
стопи – 5 (0,8%). 

Ампутовано нижні кінцівки у 2 осіб (0,3%). 
Зросла диспансерна група хворих на ЦД у 

місті – 10 083 хворих (3,8% населення міста). 
22,3% хворих на ЦД отримують інсуліноте-

рапію, зокрема 1 748 хворих на цукровий діа-
бет 2 типу (17,3%).

У Центрі хірургії синдрому діабетичної сто-
пи проліковано 174 хворих проти 199 хворих 
2017 р. Прооперовано 152 хворих, кількість 
операцій – 173. Високих ампутацій нижніх кін-
цівок через ЦД – 1 (стегно). Відсоток високих 
ампутацій – 1,02%. Летальності не було. 

У КЗ «ХМКЛ ім. Є.Є. Карабелеша» з 4 трав-
ня 2016 р. працює кабінет діабетичної стопи. 
За 9 міс. 2018 р. оглянуто 712 осіб, на дому – 
154 особи.

Порівняно із 2017 р. зменшилася кількість 
гнійно-некратичних уражень нижніх кінці-
вок на 51,4% (35 проти 72). Кількість гангрен 
зменшилася на 46,2 % (21 проти 39). Кількість 
ампутацій зменшилася на 57,1% (3 проти 7).
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У Херсоні за 9 міс. 2018 р. виявлено 10 вагіт-
них із ЦД, з них: 8 нормальних пологів, 1 уро-
джена аномалія плоду, аборт за медичними 
показаннями та 1 викидень. На теперішній 
час – 2 вагітних. 

439 хворих на цукровий діабет (4,4%) – 
інвалиди. 

За 9 міс. 2018 р. показник первинного вихо-
ду на інвалідність через ЦД зменшився на 
34,8%.

 Серед усіх хворих тих, хто вперше вийшов 
на інвалідність, – 0,12%. За даними статисти-
ки, щороку до 4–5% хворих на ЦД стають інва-
лідами.

На 80% зросла смертність від ускладнень 
цукрового діабету (9 проти 5). У працездатно-
му віці померло 3 хворих. 

В Україні майже 1,3 млн людей хворіють 
на цукровий діабет. Це за офіційною статис-
тикою. Насправді ж хворих чи не вдвічі біль-
ше («правило половин»), просто багато з них 
навіть не здогадуються про причини свого 
нездужання: роками скаржаться на стриб-
ки тиску і головний біль, запаморочення та 
погіршення зору, ковтають пігулки «від голо-
ви» і навіть не підозрюють, що такі симптоми 
можуть свідчити не лише про гіпертонічну хво-
робу, а й про цукровий діабет. 

До цієї недуги багато людей ставлять-
ся легковажно, не змінюють спосіб життя, не 
дотримуються дієти, як радять лікарі. Правда, 
перший тип діабету жорстко диктує свої умо-
ви – хворий не може обійтися без щоденного 
контролю цукру в крові й ін’єкцій інсуліну. 

Як свідчить спілкування з людьми, в яких 
виявлено ЦД другого типу, цей діагноз дуже 
часто не сприймають усерйоз, вважаючи, 
що є хвороби набагато тяжчі й небезпечніші. 
Далеко не всі перевіряють рівень компенса-
ції, а нездужання, спричинене високим рівнем 
цукру, списують на гіпертонію, хвороби серця, 
нирок або вікові зміни [3]. 

Під час Дня діабетика в місті Херсоні нами 
проведено стандартизоване опитування 
мешканців міста щодо обізнаності, наявності 
захворювання та медико-соціальної підтрим-
ки людей, хворих на ЦД.

Базою опитування стали поліклініка 
№ 1 КЗ «Херсонська міська клінічна лікар-
ня ім. А. і О. Тропіних», поліклініки № 1 та 
№ 2 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. 
Є.Є. Карабелеша».

Респондентами виступили 379 відвідувачів 
зазначених поліклінік, які погодилися взяти 
участь в опитуванні. Використовувався метод 
випадкової вибірки.

Що стосується обізнаності населення міста 
Херсона щодо ЦД, то серед опитаних 94% чули 
або знають про захворювання, 6% не впевне-
ні або взагалі не чули про цукровий діабет, 
зокрема молодь.

Результати опитування показали, що:
– серед респондентів дане захворювання є 

у 8% (32 особи) опитаних;
– 45,5% (171 особа) опитаних зазначили, 

що на цукровий діабет хворі їхні родичі, друзі 
або знайомі; 

– 46,5% (176 осіб) не знають або вважають, 
що серед їхніх близьких та друзів немає осіб 
із даним захворюванням (знову спрацьовує 
«правило половин»). 

Та частка респондентів, які зазначили наяв-
ність у них особисто або їхніх родичів чи друзів 
захворювання на ЦД (53,5% / 203 опитаних), 
зазначили таке: 

– 31% хворих отримують, відповідно до 
законодавства України, безкоштовні медичні 
препарати; 

– 55% хворих не отримують безкоштовних 
ліків для лікування захворювання або підтрим-
ки організму; 

– 14% уперше чують про безкоштовне дер-
жавне забезпечення хворих на цукровий діа-
бет медичними препаратами.

На запитання щодо обізнаності стосовно 
небезпеки ЦД та його наслідків, опитані меш-
канці міста дали такі відповіді:

– 69% респондентів стверджують, що їм 
відомо про небезпеку даного захворювання;

– 18% зазначили, що не знають про небез-
пеку та наслідки ЦД;

– 13% вагаються з відповіддю, зокрема, не 
знають усіх можливих наслідків захворювання 
та методів його лікування.

Щодо наявності знань у респондентів сто-
совно можливого попередження та профі-
лактики ЦД, а також симптомів, дотримання 
правильного харчування, стверджувальну 
відповідь дали 56%; 33% не знають і навіть 
не чули/не читали, як можна попередити 
або спробувати уникнути цукрового діабету;  
11% респондентів зазначили, що їм важко від-
повісти на дане запитання. Значною мірою це 
пов’язано з низькою поінформованістю насе-
лення про необхідність своєчасного виявлення 
та лікування ЦД. Простим і доступним діагнос-
тичний методом є обов’язкове визначення 
цукру в крові, особливо в осіб із групи ризику 
(надмірна маса тіла; артеріальна гіпертензія; 
цукровий діабет у близьких родичів; жінки, які 
народили дитину вагою більше 4 кг).

Серед золотих правил профілактики екс-
перти називають відмову від шкідливих зви-
чок, збалансоване харчування, помірні фізич-
ні навантаження, контроль ваги тіла, а також 
контроль артеріального тиску, щорічний ана-
ліз крові «на цукор», якщо вам за 40, у вас над-
мірна маса тіла або у вас є родичі з таким діа-
гнозом. Нормальний рівень цукру в крові – не 
більше ніж 5,5 ммоль/л.

Висновки з проведеного дослідження. 
Згідно з результатами теоретичного й емпі-
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ричного дослідження, «правило половин» у 
м. Херсоні діє: 46,5% опитаних не знають або 
вважають, що ні вони, ні їхні близькі та друзі не 
мають даного захворювання; 33% не знають 
(навіть не чули/не читали), як можна попере-
дити ЦД або спробувати уникнути цього захво-
рювання; 11% респондентів зазначили, що їм 
важко відповісти на запитання щодо наявності 
знань стосовно можливого попередження та 
профілактики цукрового діабету. 

Констатуємо, що зазначене правило не 
вдалося перевірити в повному обсязі, оскіль-
ки особи, які мають позитивний результат 
лікування, нами не досліджувалися, що ста-
не предметом подальших наукових розвідок. 
Але, спираючись на «правило половин», може-
мо передбачити, що кількість осіб із позитив-
ним результатом лікування серед опитаних 
має становити приблизно 7% від тих, хто під-
дається лікуванню.

Спільно з керівниками міських медичних 
установ і активістами громадських організа-
цій нами окреслено перспективні напрями та 
рекомендації, зокрема такі:

– активізувати первинну профілактику 
серед населення в закладах освіти, медичних 

установах, на підприємствах, залучивши спе-
ціалістів медико-соціального спрямування; 

– більш активно залучати дільничних та 
сімейних лікарів для спостереження за хво-
рими на цукровий діабет із рекомендаціями 
проведення превентивної роботи серед насе-
лення;

– необхідні планове виявлення й облік хво-
рих на цукровий діабет, зокрема з уперше 
виявленою гіперглікемією;

– варто збільшити кількість виїздів мобіль-
них бригад для обстеженням осіб із чинниками 
ризику;

– продовжити роботу з реєстром поповнен-
ня й уточнення даних.
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Общий украинский кризис отразился на 
семье и семейно-брачных отношениях. В 
статье раскрываются социальные про-
блемы семьи современной Украины, пока-
заны пути их решения. Сформулирован 
вывод о будущем семьи, детности и демо-
графической политике государства.
Ключевые слова: общество, семья, тра-
диционная, патриархальная, расширенная, 
эгалитарная, неолокальная, кризис семьи, 
репродуктивность, демографическая поли-
тика, гражданский брак, гостевой брак, 
гомосексуализм, лесбиянство.

Загальна українська криза відбилася на сім’ї 
та сімейно-шлюбних стосунках. У статті 
розкриваються соціальні проблеми сім’ї 
сучасної України, показано шляхи їх вирі-
шення. Сформульований висновок про 
майбутне сім’ї, дітності та демографічної 
політики держави.
Ключові слова: суспільство, родина, 
традиційна, патріархальна, розширена, 
егалітарна, нелокальна, криза родини, 
репродуктивність, демографічна політика, 
цивільний брак, гостьовий брак, гомосексу-
алізм, лесбіянство.

The family is the primary unit of society. Still 
Aristotle said that the family community forms a 
settlement and many settlements form the state. 
Family and society are inextricably connected. 
Changing of society entails a change of the 
family. Thus, the transition from feudal society to 
industrial led to a change in the traditional, large, 
expanded, Patriarchal family to one - two-year, 
nuclear, monogamous, egalitarian, neolocal fam-
ily. The crisis of modern Ukrainian society is sig-
nificant affected on the family crisis. This article is 
dedicated to this.
They studied the demographic problems of the 
family, reproductive behavior of partners, integra-
tion of professional and family roles, distribution 
of responsibilities in families and other important 
issues relating to family life. There are a large 
number of publications and sociological research-
ing about the family appeared in recent years.

However, a number of negative phenomena 
that have appeared in the family and marriage 
relations in the last years of independence of 
Ukraine, not reflected in scientific publications 
and sociological researchings. In this article the 
author tries to eliminate this flaw.
Family as a social institution it is a complicated 
social education. Violation of family relations 
leads to insomnia and headaches, neuroses 
and insults, heart attacks myocardium and peptic 
ulcer, alcoholism and drug addiction, even to sui-
cide. The crisis of the family is expressed in the 
fact that the family doesn’t implement enough its 
basic function: the reproduction of population and 
labour force, the organization of marital life, birth 
and upbringing of children.
Trends of family development in Ukraine obey 
to the same laws that the families of developed 
countries do. If we talk about the future of a fam-
ily, we can note with confidence that the family 
will not disappear, it will remain in society as its 
primary cell and will continue to develop. This is 
due to the fact that the family expresses intimate, 
sensual, emotional properties of each person 
that seeks for attention, affection, mutual under-
standing on the part of their chosen partner.
The sensual side of the family will keep it for 
many years in the future.
Of course, changes in society will have an impact 
on the development of the family and improve-
ment of family and marriage relations. But the 
important thing is that the family in the future will 
not disappear.
Recently, there has been a transition not just to 
nuclear families, but to nuclear-egalitarian fami-
lies and families where both marrieds work. Many 
countries of the world pay attention to demographic 
politics, development and strengthening the family 
on which the reproductive function depends. The 
problem of the social politics and social services is 
the care of the government for children with disabil-
ities, the elderly and the sick people. 
Key words: society, family, traditional, patriar-
chal, expanded, egalitarian, non-local, family cri-
sis, reproduction, demographic policy, civil mar-
riage, homosexuality, lesbianism.

Постановка проблемы. Семья – первич-
ная ячейка общества. Ещё Аристотель гово-
рил, что сообщество семей образует посе-
ление, а множество поселений образует 
государство. Семья и общество неразрывно 
связаны. Изменение общества влечёт за собой 
и изменение семьи. Так, переход от феодаль-
ного общества к индустриальному привёл к 
изменению традиционной, многодетной, рас-
ширенной, патриархальной семьи, появлению 
одно-двухдетной, нуклеарной, моногамной, 
эгалитарной, неолокальной семьи. Кризис 
современного украинского общества суще-
ственно отразился на семье как социальном 
институте. Именно этому и посвящена статья.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В Украине проблемы семьи и брака изу-
чали Л. Аза, Л. Бучинская, С. Вакуленко, Н. Лав-
риненко, С. Оксамитна, В. Пича, В. Рыбаченко, 
О. Цымбалюк, Ю. Якубова и др. [3, с. 29]. Они исс-
ледовали демографические проблемы семьи, 
репродуктивное поведение партнёров, объе-
динение профессиональных и семейных ролей, 
распределение обязанностей в семье и другие 
важные вопросы, касающиеся семейной жизни. 

В последние годы появились социологи-
ческие исследования о семье, среди которых 
наиболее известными являются следующие: 

– Лысова А. О границах радикальной феми-
нистской теории и объяснении насилия в семье;
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– Кожевникова В. Місце сімейного права в 
системі правового права України;

– Щербина В. Мнение молодёжи о граж-
данском браке.

Постановка задания. Цель статьи – показа-
ть на примерах социологических исследова-
ний проблемы семей современной Украины, 
так как последние публикации об украинских 
семьях не дают общей картины изменений, 
произошедших за период провозглашения 
независимости Украины. Надеюсь, что данная 
статья ликвидирует этот пробел.

Изложение основного материала исс-
ледования. За последние годы проведения 
реформ в современной Украине наблюдает-
ся кризис в экономической, политической и 
социальной сферах. Этот общий кризис украин-
ского общества коснулся и семейно-брачных 
отношений. Кризис семьи выражается в том, 
что семья всё хуже реализует свои основные 
функции: воспроизводство населения и рабо-
чей силы, организацию супружеской жизни, 
рождение и воспитание детей.

Основные признаки кризиса семьи: сокра-
щение рождаемости и падение прироста насе-
ления Украины; увеличение количества жен-
щин по сравнению с численностью мужчин; 
уменьшение среднего размера семей; увели-
чение смертности; легкомысленное отноше-
ние к браку и семье; миф об особых качествах 
мужчины по сравнению с женщиной; забвение 
принципов чести, цинизм и пьянство; отсут-
ствие самодисциплины и половая распущен-
ность; сексуальные контакты в раннем воз-
расте; рост числа медицинского прерывания 
беременности (аборты). 

Кризис семьи отражается и на количестве 
разводов (распадается каждый третий брак). 
Если сравнивать количество разводов в Украи-
не и в развитых странах Запада, то их число при-
мерно одинаково. Уровень разводов в послед-
ние 30 лет на Западе значительно возрос. 

В настоящее время наблюдается рез-
кое уменьшение вероятности вступления 
в первый брак во всех возрастных группах. 
Доля никогда не состоявших в браке жен-
щин – 7,9%, мужчин – 13%. Уменьшается 
степень компенсации разводов повторными 
браками. Так, если в 1989 г. на 100 разводов 
приходилось 54 повторных брака, то сейчас их 
только 36 [7, с. 109].

И это далеко не все признаки кризиса 
семьи. Так, например, значительно увели-
чилось количество дистатных семей. Это 
семьи, которые юридически зафиксированы, 
а практически их нет. Таких семей в Украине 
до получения независимости насчитывалось 
около 5% (семьи моряков, полярников, арти-
стов, геологов, крупных известных спортсме-
нов) [5, с. 461]. В странах Содружества Неза-
висимых Государств в тот же период таких 

семей было от 4% до 6%. В настоящее вре-
мя количество дистатных семей значительно 
возросло. Из-за высокой безработицы трудо-
способное мужское население юго-восточной 
части Украины уехало на заработки в Россию, 
Белоруссию и Польшу, а женщины Западной 
Украины выехали в развитые страны Европы, 
оставив детей на попечение супругов и стар-
шего поколения – дедушек и бабушек.

Нельзя обойти вниманием и негативные 
явления в семейно-брачных отношениях, 
которые особенно обострились в последнее 
время. Это насилие в семье; половые извра-
щения: сексуальные домогательства, сексу-
альное принуждение, сексуальная эксплу-
атация детей и подростков; сожительство; 
плохое воспитание детей в семье; наличие в 
обществе «детей улицы» и лиц без определён-
ного места жительства (бомжей); распростра-
нение ВИЧ и СПИДа.

Ориентация на европейские ценности пре-
дусматривает терпимое отношение к гомо-
сексуализму, поскольку в таких странах, как 
Швеция, Франция, Дания, в 14 штатах Соеди-
ненных Штатов Америки (далее – США) зако-
нодательно закреплены однополые браки. 
Изменилось в обществе отношение к гомо-
сексуализму и лесбиянству. Если ранее меди-
ки считали, что причиной гомосексуализма 
был разврат и сексуальная распущенность, а 
лесбиянство порождалось безысходностью, 
то сейчас многие учёные считают, что это 
болезни, которые нужно лечить. Терпимость 
к однополым бракам в Украине пока ещё не 
наблюдается. Свидетельством этому являет-
ся возмущение киевлян парадом геев в г. Кие-
ве, хотя этот парад был санкционирован пре-
зидентом. Отношение украинского общества 
к различным видам брака тоже неоднозначно: 
только 4% опрошенных в Украине высказа-
лись за однополые браки. Украинцы не под-
держивают гостевой брак, более 50% молодё-
жи против сожительства [9, с. 215].

Основной функцией семьи является её 
репродуктивность, от которой в значительной 
степени зависит демографическая ситуация 
в любой стране. Демографическая ситуация 
в Украине очень тревожная. По мнению спе-
циалистов Украинского научно-исследова-
тельского института экологических проблем, 
основная причина демографического кризиса 
связана с ухудшением экономического поло-
жения и резким ухудшением материального 
положения семей. Причём за период «реформ» 
отставание Украины от ведущих стран Евро-
пы не сократилось, а увеличилось. Расчёты 
убеждают: при сохранении нынешних параме-
тров развития общества до 2015 г. население 
Украины сократиться на 8,4 млн человек, а до 
2025 г. – опустится ниже уровня довоенного 
1939 г. Эти расчёты вполне совпадают с про-
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гнозом Организации Объединенных Наций, 
согласно которому в 2050 г. Украина рискует 
недосчитаться 20 млн своих граждан [6, с. 2].

Главные функции и обязанности государ-
ства по отношению к семье: охрана материн-
ства и детства, защита от необоснованного 
вмешательства в дела семьи. Много внимания 
в Конституции Украины уделено правам чело-
века, семье, где начинается формирование 
гражданина как личности, закладывается ува-
жение к достоинству других людей, их правам 
и обязанностям. Роль семьи как важнейшего 
института отражена в законах и других норма-
тивно-правовых актах Украины [1].

Охрана семьи в Украине возводится в ранг 
государственной политики, прежде всего 
через гарантированное право на труд каждо-
го человека, каждого члена семьи. Эффек-
тивное использование трудового потенциала 
молодых семей, вступающих в жизнь, – один 
из важнейших путей современного этапа 
социальной политики государства. 

Во-первых, подрастающее поколение – 
основной источник пополнения рабочей силы. 
Если прирост численности работников в Сою-
зе Советских Социалистических Республик 
в середине 60-х гг. шёл за счёт молодёжи на 
30%, в 70-х гг. – на 57%, в 80-х гг. – на 90%, то 
в начале 90-х гг. – на 83– 86%. Эта тенденция 
сохраняется и сейчас [5, с. 469].

Во-вторых, преобразование техники и 
совершенствование технологий на про-
изводстве порождает новые сложные про-
фессии, увеличивает число видов квалифи-
цированного и высококвалифицированного 
труда, требующих не только глубоких про-
фессиональных знаний, но и способностей 
к быстрому переучиванию в ходе трудового 
процесса. Молодёжь больше способна пере-
страиваться в трудовом процессе, чем люди 
более зрелого возраста, которые тяготе-
ют к стабильности производства и сложнее 
осваивают новые профессии.

В-третьих, государственная политика сти-
мулирует рождаемость, она направлена на 
охрану материнства и детства, сохранение 
здоровой семьи. Государство материаль-
но поддерживает многодетные семьи, соз-
даёт определённые условия для развития и 
сохранения семьи. 

В-четвёртых, обеспечение государством 
важнейших функций семьи, прежде все-
го функции «жизненного старта» молодёжи, 
которая заключается в следующем: 1) полу-
чение образования (долгосрочные кредиты); 
2) начало трудовой деятельности (трудовая 
адаптация); 3) формирование семьи (дол-
госрочные кредиты молодым семьям на 
приобретение жилья); 4) профессиональный 
рост и продвижение по службе (система пере-
подготовки кадров) и т.п.

Можно выделить основные проблемы госу-
дарственной политики по укреплению и раз-
витию современной семьи, а именно:

1. Защита материнства и детства как 
основы демографической политики государ-
ства, которая заключается в:

– разработке проекта совершенствова-
ния системы управления социальной защи-
той материнства в современных социальных 
условиях Украины; 

– выявлении взаимосвязи между госу-
дарственной политикой в сфере управления 
социальной защитой материнства и реализа-
цией женщиной её гражданских прав, мате-
риальных и духовных потребностей, влиянием 
института материнства на другие социальные 
институты;

– уточнении сущности и специфики тру-
доустройства матерей, их возможностей в 
получении образования и повышении квали-
фикации;

– изучении и обобщении международного 
опыта управления социальной защитой мате-
ринства и детства с целью внедрения его приме-
нительно к социальным условиям Украины [8]. 

2. Несовпадение физиологической зре-
лости (акселерация) с социальной зрелостью, 
которая затягивается в связи с ростом продо-
лжительности учёбы (современная многосту-
пенчатость), распространением ранних браков, 
трудностей адаптации в условиях рынка в тру-
довых коллективах и общей социальной нагру-
зки на молодёжь. Всё это требует сосредото-
чения демографической политики государства 
на молодых семьях и таких, где воспитываются 
несовершеннолетние дети, приёмные дети, а 
также на семьях, где работают оба родителя. 
Проблема заключается в том, чтобы обеспе-
чить пропорциональную сочетаемость в семье 
воспроизводства, рождения, социализацию 
детей и собственную жизнь родителей, требую-
щих гармоничного развития личностей родите-
лей и детей одновременно.

3. Предприятиям присущ ведомствен-
ный подход к организации трудового воспита-
ния, направленный на закрепление молодых 
рабочих на производстве. Этот же подход 
осуществляет и семья, воспитывая в детях 
уважительное отношение к профессии, про-
изводству, где работают родители. А рынок 
диктует другие условия. Рыночные отноше-
нию требуют оценки материальной обеспе-
ченности тех, кто работает на производстве. 
Низкая заработная плата, социальная неза-
щищённость работающих не лучшим обра-
зом влияют на отношение детей к профессии 
своих родителей.

4. В семьях около 80% подростков прив-
лекаются к домашней работе, но они зачастую 
не участвуют в организации этой работы, 
прежде всего в распределении домашнего 
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бюджета. Подросток формируется только как 
сторонний наблюдатель, а не активный испо-
лнитель, а производству нужен самостоятель-
ный, инициативный работник, а не слепой 
исполнитель. Я лично знакома с человеком, у 
которого воспитывалось трое своих детей, и 
он с женой взял к себе ещё троих детей сво-
его погибшего брата и умершей в блокаду 
Ленинграда невестки. Так как в семье было 
шестеро детей, то его жена не работала вне 
дома, а занималась домашним хозяйством. 
Заработок главы семьи делился на восемь 
членов семьи, конечно, на всё денег не хва-
тало. Но у них было правило: делить бюджет 
семьи гласно, где сначала записывалось, что 
нужно семье купить в этом месяце, а потом 
подсчитывалось, сколько для этого нуж-
но денег. Как правило, расходы превышали 
возможности семьи. Тогда ставился вопрос, 
кто из детей согласен, чтобы удовлетворить 
его нужды (в покупке обуви или одежды и др.) 
в следующем месяце. Если добровольно ник-
то не отказывался, вопрос выносился на голо-
сование. Дети принимали активное участие в 
распределении семейного бюджета, поэтому 
вырастали ответственными и активно обще-
ственными людьми. 

5. Семьи и предприятия ориентируют 
подростка на выбор постоянной профессии 
на всю жизнь, а условия рыночной экономики, 
постоянное развитие технологии, обновление 
техники ставят перед работниками проблему 
постоянной учёбы, повышения своей квалифи-
кации, профессиональной переориентации.

6. В государственной политике пока под-
держиваются материально только женщины, 
им уделяется больше внимания, а должно 
быть равенство родителей, и закреплено это 
должно быть в Законе. Правда, в настоящее 
время, если женщина отказывается от ребён-
ка и оставляет его в роддоме, то отец ребён-
ка имеет право забрать его из роддома при 
наличии соответствующих документов. Кро-
ме того, если женщина-роженица умирает, то 
мужчина, на руках которого остаётся ребёнок, 
может получить декретный оплачиваемый 
отпуск по уходу за новорождённым [8].

7. Плохое состояние экономики Украины, 
безработица, низкая материальная обеспе-
ченность семей приводят к тому, что основ-
ное время супруги тратят на то, чтобы семья 
могла выжить, добыть определённые сред-
ства для содержания детей и членов семьи, 
поэтому мало внимания обращается на духов-
ное общение родителей с детьми. Духовное 
общение взрослых членов семьи с подростка-
ми крайне важно, потому что именно в семье 
происходит формирование, социализация 
и воспитание подрастающего поколения, от 
которого напрямую зависит будущее нашей 
страны. Государство обязано позаботиться о 

повышении материального благосостояния 
каждой семьи, это позволит улучшить духов-
ное общение родителей с детьми и будет спо-
собствовать воспитанию достойной смены 
старшему поколению. 

8. Взятое государством направление 
на уменьшение школ-интернатов, создание 
приёмных семей и домов семейного типа 
позволит каждому ребёнку обрести ласку и 
внимание со стороны приёмных родителей, 
приобщит детей к ценностям семейной жиз-
ни. Децентрализация финансов Украины поз-
волит местным органам власти больше вни-
мания уделять образованию и материальной 
поддержке приёмных семей и домов семей-
ного типа, потому что даже принцип «деньги 
ходят за ребёнком» не может полностью удов-
летворить постоянно возрастающую мате-
риальную потребность современной семьи. 
К сожалению, рост числа приёмных семей 
и домов семейного типа происходит крайне 
медленно из-за слабого финансирования это-
го направления семейной политики государ-
ства. Децентрализация финансов Украины в 
пользу регионов, переход к финансированию 
на уровне местных органов власти позволят 
увеличить отчисление средств на развитие 
приёмных семей и домов семейного типа.

9. Увеличение количества приёмных 
семей и приёмных домов семейного типа ста-
вит перед государством задачу усиления дея-
тельности социальных служб на местах, чтобы 
обеспечить достойное содержание детей в 
приёмных семьях. Необходимо будет перес-
мотреть штатное расписание социальных 
служб, увеличить их состав, обеспечить посто-
янное повышение квалификации и психологи-
ческое обучение сотрудников для овладения 
навыкам работы с приёмными родителями.

10. Серьёзная задача стоит перед госу-
дарством по работе с инвалидами. В 2016 г. 
в Украине насчитывалось 2,8 млн инвалидов, 
что составляет 6,1% от общей численности 
населения страны. Среди инвалидов 167 тысяч 
детей [10]. Инвалиды борются за жизнь, нес-
мотря на своё недомогание, и показывают все-
му обществу примеры мужества и стойкости. 
Об этом свидетельствуют достижения украин-
ских параолимпийских чемпионов, которые на 
последних Олимпийских играх заняли четвёр-
тое место в мире, а наши украинские спортс-
мены оказались только на тридцать пятом 
месте. Подвиг наших параолимпийских чем-
пионов – пример мужества и высокого чувства 
ответственности перед страной.

Для любого общества вовлечение инвали-
дов в активную жизнь и достижение необходи-
мого уровня профессиональной подготовки, 
а также трудоустройство инвалидов является 
одной из важных задач. Родители заинтере-
сованы в том, чтобы дать ребёнку-инвалиду 
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старт для дальнейшей достойной жизни. Это 
связано с получением необходимого образо-
вания, в том числе и высшего. 

В Украине действует более 900 организа-
ций, которые занимаются проблемами инва-
лидов, причём 119 организаций занимают-
ся конкретно вопросами лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата [10]. Опре-
делённый опыт по работе с инвалидами нако-
плен в зарубежных странах, например, в США, 
Франции, Германии, Финляндии. В Украине 
положительный опыт по получению высшего 
образования инвалидами накоплен в Между-
народном университете развития человека 
«Украина» негосударственной формы соб-
ственности. Образованный в мае 1999 г. Уни-
верситет «Украина» среди 100 вузов Украины 
негосударственной формы собственности 
занимает 3-е место, а по уровню использова-
ния новых технологий обучения – 4-е место. 
В этом университете обучается 7,8% студен-
тов с ограниченными возможностями здо-
ровья, тогда как в других государственных 
высших учебных учреждениях образования их 
обучается только 0,4% [2].

Необходимо учитывать ряд психологических 
аспектов украинского общества в работе с инва-
лидами: 1) непонимание проблем инвалидов 
и непринятие их в обществе; 2) неготовность 
к восприятию инвалида как такого же члена 
общества, обычного гражданина нашей страны; 
3) неумение проявлять сострадание, восприни-
мать инвалида как личность, способную жить по 
законам общества, состоящего только из здо-
ровых людей; 4) неготовность принять инвали-
дов на производство после получения ими про-
фессионального образования и др. 

На каждом уровне действующей власти, от 
Верховной Рады до местного самоуправления 
не всегда учитываются проблемы инвалидов 
(состояние пешеходных дорожек, подходов 
к лифтам многоэтажных домов, спускам по 
лестницам, приспособленность транспортных 
средств). 

Важным направлением государственной 
политики является предоставление возмож-
ности молодым людям, в том числе и инвали-
дам, самостоятельно, за счёт своей трудовой 
деятельности, обеспечить уровень доходов, 
достаточный для достойного существования 
и развития семьи. Это – основной принцип 
социальной защиты, на базе которого должна 
обеспечиваться политика государства в усло-
виях становления и развития рыночных отно-
шений. Поэтому на уровне Верховной Рады 
нужно предложить сформулировать рекомен-
дации по разработке и принятию законов о 
льготном зачислении в лицеи, гимназии, кол-
леджи и вузы лиц с функциональными ограни-
чениями здоровья (бесплатное образование, 
материальное и моральное стимулирование 

семей, имеющих инвалидов, получающих 
образование).

В настоящее время государственная поли-
тика в работе с инвалидами, имеющими про-
блемы функционального ограничения здо-
ровья, ориентирована на изоляцию детей от 
общества. Оптимальным вариантом их социа-
лизации считается интернирование, т.е. разме-
щение в закрытых учреждениях интернатно-
го типа. Негативным моментом нахождения 
ребёнка в таких учреждениях является его отор-
ванность от семьи, ограниченность в коммуни-
кации со здоровыми сверстниками, сниженный 
уровень образовательных услуг и усложнение 
дальнейшей адаптации в обществе. Чаще всего 
инвалиды осваивают низкооплачиваемые спе-
циальности или такие, которые не пользуются 
спросом на рынке труда.

На уровне местных органов власти нужно 
предусмотреть:1) ликвидацию архитектурных 
барьеров, обустройство пешеходных дорожек 
съездами для инвалидных колясок; 2) приспо-
собленность общественного транспорта для 
поездки инвалидов; 3) обеспечение льготно-
го проезда инвалидов в общественном тран-
спорте, включая маршрутные такси; 4) обеспе-
чение материальной помощи семьям, где есть 
инвалиды, получающие высшее образование, 
для приобретения компьютеров и другой тех-
ники, обеспечивающих возможность исполь-
зования электронной почтой и интернетом; 
5) применение штрафных санкций для долж-
ностных лиц, уклоняющихся от реализации 
мероприятий, способствующих получению 
высшего образования инвалидами и дальней-
шего их использования на производстве.

Перед научными кадрами страны стоят 
серьёзные задачи: 1) нужно обеспечить социо-
логическое сопровождение процесса адап-
тации людей с ограниченными возможностя-
ми к изменяющимся социальным условиям; 
2) разработать меры по гуманизации отноше-
ний между здоровыми людьми и лицами с функ-
циональным ограничением здоровья; 3) тре-
буется разработка социальных технологий по 
подготовке и вхождению в интернированную 
образовательную среду; 4) следует внедрить в 
жизнь интегрированную модель инклюзивно-
го образования, включающую медицинскую, 
информационную, социальную, педагогичес-
кую, коммуникационную составляющие. Эта 
модель предусматривает: смену самооценки 
инвалидов; приобретение профессиональных 
знаний; качественное образование; дальней-
шее рациональное трудоустройство; выведе-
ние людей с инвалидностью на качественно 
новый социальный уровень. 

На уровне предприятий необходимо: 
1) оборудование лифтов для подъёма инвали-
дов с колясками; 2) обустройство лестничных 
маршей для пользования ими инвалидами-ко-
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лясочниками; 3) обеспечение оборудова-
ния рабочих мест и туалетов для инвалидов, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата; 4) обеспечение первоочередно-
го приёма на работу инвалидов, получивших 
среднее специальное и высшее образование. 

Перед учебными заведениями нужно 
поставить следующие задачи: 1) оборудовать 
библиотеки, учебные аудитории, туалеты, 
буфеты для удобного пользования ими инва-
лидами-колясочниками; 2) создать условия 
для дистанционного обучения инвалидов, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата; 3) внести положения о поощрении 
преподавательского состава учебных заведе-
ний, разрабатывающего систематизирован-
ный теоретический материал для использова-
ния студентами электронной почты, интернета 
при дистанционном обучении [2].

В Украине на диспансерном и консульта-
ционном учёте находится более 1 млн 176 тыс. 
психически больных людей, у которых зареги-
стрирована шизофрения и другие психиче-
ские отклонения [11].

Очень образно сказал об этих людях аме-
риканский врач-психиатр Фергюсон, написав-
ший книгу «Горе без ума». В ней он отметил, 
что «нельзя считать инвалидами тех, у которых 
нет руки, ноги или глаза, а те являются инва-
лидами, у которых нет разума». Часть психи-
чески больных людей, которые не поддают-
ся лечению, государство помогает семьям 
поместить в специализированные психиатри-
ческие клиники, так как многие из них пред-
ставляют определённую угрозу для общества.

Демографическая политика государства 
ставит на первое место заботу о семье: её соз-
дание и развитие, совершенствование семей-
но-брачных отношений, воспитание семейных 
традиций и чувства гордости за свою семью. 
Грамотно поступают родители, привлекая 
детей к подготовке и проведению семей-
ных торжеств по поводу получения паспорта, 
окончания школы или специализированного 
учебного заведения, вуз, получения первой 
заработной платы, свадьбы, рождения детей, 
дней рождения членов семьи и др. Такие тор-
жества объединяют семью, делают её крепче, 
а воспитание правильного социального пове-
дения способствует противостоянию семьи 
многим невзгодам, с которыми ей приходится 
сталкиваться. 

Всегда и во все времена роль женщины в 
семье заключалась не только в выполнении 
домашних обязанностей и создании уюта, но 
и в формировании и воспитании детей. Ранее 
в патриархальных обществах, где мужчина 
работал и обеспечивал всю семью, а женщина 
в основном занималась домашним хозяйством, 
на неё прежде всего ложились заботы по воспи-
танию детей. Хотя в патриархальных семьях не 

только женщина-мать занималась детьми, а и 
все члены семьи отвечали за их поведение и 
овладение семейной профессией. 

По мере распада расширенных и появле-
ния нуклеарных семей, с появлением необхо-
димости мужчин работать вне дома, роль жен-
щины-матери в формировании и воспитании 
детей значительно возрастает. Но появляется 
противоречие, связанное с тем, что многие 
женщины из нуклеарных семей стали рабо-
тать наравне с мужьями, и у них теперь прак-
тически нет времени на воспитание детей. 
Поэтому не случайно в вопросах формирова-
ния и воспитания личности в последнее вре-
мя возросла роль детских дошкольных учреж-
дений и школы. Это не значит, что родители 
освобождаются от обязанностей воспитания 
своих детей, но часть ответственности всё 
же перекладывается на сотрудников детских 
дошкольных учреждений и педагогов школ.

Занятость женщины вне домашнего оча-
га стала проблемой не только у нас в Украи-
не, но и во всём мире. Так, в 1985 г. женщины 
составляли почти 45% рабочей силы США, из 
них 58,6% работающих женщин были замужем 
и 60% имели детей в возрасте до 10-ти лет 
[5, с. 347]. 

Проблема эта усугубляется ещё и тем, 
что женщины стали меньше времени уделять 
воспитанию детей и, к сожалению, мужчины 
не увеличили свою заботу о детях в связи с 
занятостью их жён на работе. 

Выводы из проведенного исследова-
ния. Тенденции развития семьи в Украине 
подчиняются тем же законам, на которые 
ориентируются семьи развитых государств 
мира. Если говорить о будущем семьи, то 
можно с уверенностью отметить, что семья 
не исчезнет, она сохранится в обществе как 
первичная его ячейка и будет дальше разви-
ваться. Это связано с тем, что семья выража-
ет интимные, чувственные, эмоциональные 
свойства каждой личности, которая стремит-
ся к вниманию, ласке, взаимопониманию со 
стороны своего партнёра или партнёрши. 
Чувственная сторона семьи позволит сохра-
нить её на многие годы в будущем. Конечно, 
изменения общества будут накладывать отпе-
чаток на развитие семьи и совершенствова-
ние семейно-брачных отношений. Но важно 
то, что семья в будущем не исчезнет. 

Что касается детности семей в Украине, то 
прогноз неутешителен. Социологи прогнози-
руют, что в будущем украинские семьи, как 
и в развитых странах Европы, будут иметь по 
одному – два ребёнка на семью. Недаром же 
изменился подход к количеству детей в семье. 
Если раньше многодетной семьёй считалась 
та, где было пятеро и более детей, то сейчас, 
в начале ХХІ в., наличие трёх детей и более 
переводит семью в статус многодетной. 
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В последнее время прослеживается переход 
не просто к нуклеарным семьям, но к нуклеар-
но-эгалитарным и семьям, где работают оба 
супруга. Многие государства мира уделяют 
внимание демографической политике, разви-
тию и укреплению семьи, от которой зависит 
репродуктивная функция. Забота государства 
о детях-инвалидах, престарелых и больных 
людях – проблема социальной политики и 
социальных служб. 

Семейные ценности по-прежнему важны. 
Введение в школах курса «Семейные ценно-
сти» способствует правильному сексуально-
му воспитанию детей, укрепит семью, позво-
лит бережно относиться членам семьи друг к 
другу, а выросшим детям позволит в будущем 
грамотно построить свои семьи. 
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У статті представлено результати 
дослідження преференцій студентів-кібер-
нетиків у зацікавленості суспільними про-
блемами. Показано, що «одномірнізація» 
свідомості науково-технічних фахівців від-
бувається ще за здобуття вищої освіти як 
хвилеподібний процес. Охарактеризовано 
домінанти зацікавленості студентів в ана-
лізі суспільних проблем.
Ключові слова: технократія, суспільні про-
блеми, політика, мораль, освіта.

В статье представлены результаты 
исследования преференций студентов-ки-
бернетиков в заинтересованности обще-
ственными проблемами. Показано, что 
«одномернизация» сознания научно-техни-
ческих специалистов происходит еще при 
получении высшего образования как волно-
образный процесс. Охарактеризованы доми-
нанты заинтересованности студентов в 
анализе общественных проблем.
Ключевые слова: технократия, обще-
ственные проблемы, политика, мораль, 
образование.

The article challenges the return to the surface 
of the national sociological thought of the ideas 
about the split between moral and ethical val-
ues and informatization and computerization, as 
well as the paradoxical situation of “one-dimen-
sionality” of scientific and technical specialists’ 
consciousness. People who are able to manage 
super-complex systems, including social ones, 

show a strange “weakness” in the development 
of political power. However, the reasons for its 
formation do not arise simultaneously with the 
complexity of communication with “politicians 
with ambitions” and, according to the assump-
tion of the author of the article, are laid down for 
educational and professional formation. In works 
devoted to the situation of intellectuals, cybera-
tricians and technocrats, scientific and technical 
specialists are usually presented as a limited in 
mental pleasures persons. The author describes 
the results of her own study of students’ interest 
in social problems. Part of the students of the fac-
ulty of cybernetics of Taras Shevchenko National 
University of Kyiv was asked to identify the soci-
etal issue that each of them most concerned with 
and analyze it. It was revealed that the tendency 
towards partial degradation in the sense of the 
loss of interest in the analysis of problematic soci-
etal phenomena as such and their specific vari-
eties appears a wave-like process that doesn’t 
depend on gender and begins to manifest itself 
from the third year of study. In it, latent and group 
inequalities are losing ground in favor of the more 
explicit and individualized inequalities. On the 
fourth year, the desire to deepen in the openness 
of the problems of society and especially the 
cultural sphere are greatly weakened, while the 
larger surge of rather morally-emotional than res-
olutely-volitional concern with the political sphere 
and the state of the environment is observed.
Key words: technocracy, social problems, poli-
tics, morals, education.

Постановка проблеми. Гносеологічний 
аспект проблеми виявляється в поверненні 
на поверхню вітчизняної соціологічної думки 
уявлень про розкол між техніцизмом і гума-
нітаризмом, «фізиками» і «ліриками», фунда-
ментальною онтологією соціального і “big-ем-
піричністю та data-конкретикою», людським 
і штучним інтелектом, морально-етичними 
цінностями й інформатизацією та комп’юте-
ризацією, духовністю й утилітаризмом, «айті-
зацією та кібернізацією» і запитами на етич-
ність, співчуття і довіру тощо [11, с. 72–74, 
106–108, 120, 139–140, 167–168, 176, 181]. 
Онтологічний аспект проблеми стосується 
парадоксальних ситуацій свідомісної «одно-
мірності» науково-технічних спеціалістів. 
Навіть в еталонних осередках НТР прагнен-
ня до покращення якості життя інших людей 
призводить до втрати елементарної базової 
чутливості в розпізнаванні загроз самому 
життю інших людей [4], а в більш близько-
му й актуальному вітчизняному контексті [6]  
(з урахуванням досвіду й інших країн, в очіку-

ванні поновлення тематики політичних диску-
сій 2016 р. у зв’язку з передвиборчою прези-
дентською гонкою 2019 р.) стає очевидним, 
що люди, здатні управляти надскладними 
системами, зокрема соціальними, демон-
струють дивну «слабкість» в освоєнні полі-
тичної влади. Ця обставина супроводжується 
суперечливими висновками щодо сприятли-
вих умов для технократії (одні говорять, що 
технократія можлива лише за умов розчаро-
ваності в державних та громадянських авто-
ритетах, інші – що лише за умов стабільного 
і могутнього державного та громадянського 
контролю). А пояснюється здебльшого некон-
систентністю доречних для суспільства намі-
рів та «потрібних доказів» для їх здійснення 
в науково-технічних спеціалістів. Однак при-
чини її формування не виникають одночасно 
зі складностями комунікації з «політиками з 
амбіціями» і, як ми переконані, закладаються 
ще за освітньо-професійного становлення як 
гарно (і навіть благородно) замаскована мен-
тальна вибухівка сповільненої дії.
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У роботах, присвячених становищу 
інтелектуалів та інтелігенції, кібертаріату і 
технократів, ще на межі тисячоліть зроблені 
висновки, що «прирекли» науково-технічних 
спеціалістів на образ, обмежений у розумо-
вих радощах і задоволеннях. Е. Гоулднер, 
називаючи їх «інтелігенцією», приписував 
професіоналам у галузі техніки та техноло-
гій «фундаментально технічні» інтереси й 
аморальність, а соціально-критичні інтереси 
і революційне політичне лідерство відійш-
ли до «інтелектуалів» [9, с. 220]. В. Копилов 
не покладав надії й на протилежність «тех-
нарів», вважаючи, що їхньою ідеологією, а 
отже, і обмеженістю, уже безнадійно ураже-
ні й науки – спадкоємці філософії, у межах 
яких розробляють проекти «доброго», «пра-
вильного» суспільства, тож, на його думку, 
«у сучасному світі пошуки соціального ідеалу 
поза контекстом технічного чинника мало-
перспективні» [7, с. 22]. Зараз песимізму в 
наукових колах також вистачає. С. Баранов 
переконує, що «технократизм» як стиль жит-
тя є породженням товарно-грошових відно-
син і спрямований на дегуманізацію світу [3]. 
Н. Даєр-Візерфорд демонструє, що кіберне-
тизація суспільства йде в парі з уже знайо-
мою пролетаризацією, і ««кібер-пролетарі-
ат» – це не новий клас, а радше нові умови 
найманих працівників, змушених продавати 
свою працю в епоху безжальних технологій 
розподілу й управління, що з’явилися зав-
дяки кібернетичному прориву» [8, с. 343]. 
Т. Адам’янц на основі результатів досліджен-
ня сприйняття «еталонного тексту», яке поча-
ли в 1970-х рр. у межах проекту «Громадська 
думка» під керівництвом Б. Грушина, дово-
дить, що «якість розуміння у сфері комуні-
кації практично не зросла із плином часу і 
появою нових технічних можливостей отри-
мання інформації <…>. Хоча вміння адекват-
но орієнтуватися в інформації та комунікації 
важливе для всіх, зокрема і для технократів» 
[1, с. 298]. Ось деякі із глибинних витоків 
проблем науково-технічних спеціалістів у 
поводженні з тими, хто «обслуговує талан-
ти», і з політичною владою, яка чомусь не 
хоче ставати добривом для меритократії й 
віддається хижим, а не розумним. Ще далі 
в глибину і ще ближче до сутності справжніх 
бар’єрів, що заважають науково-технічним 
спеціалістам опанувати себе в управлінні 
та благодіянні, нас підштовхує уявна ґрун-
товна «гра у соціальні шахи» Е. Григор’яна, 
який зазначає: «Принципова слабкість тех-
нократії – <…> вирішувати соціальні та полі-
тичні проблеми як інженерні завдання. <…> 
Водночас вони [політики і юристи – А. Т.] 
розбещують свідомість технічної інтеліген-
ції, закликаючи її вчиняти безпринципно (під 

виглядом «раціональності»), безморальніст-
но (так, мовляв, «вимагає справа») і безвід-
повідально, підсовуючи їй таку дорогу сер-
цю технобюрократії тезу про «колективну 
відповідальність»» [5, с. 45–46]. Але знову 
зауважимо, що ця слабкість навряд чи може 
з’явитися одразу на робочому місці. Будучи 
залученою до викладання «Соціально-по-
літичних студій» на факультеті кібернетики 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка і переймаючись життєвим 
шляхом студентів, автор даної статті вирі-
шила з’ясувати, чи доречний такий песимізм 
щодо них – майбутнього, хотілось би думати, 
нашої країни і, можливо, держави.

Постановка завдання. Мета статтi –  
окреслити «профіль зацікавленості» сту-
дентів факультету кібернетики Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (далі – КНУТШ) суспільними про-
блемами за результатами власного дослі-
дження, проведеного в першому семестрі 
2018–2019 н. р.; порівняти його з мотива-
ційно-стратегічними оцінками студента-
ми своєї освіти й роботи за результатами  
“UNiDOS 14” [12].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Студентам усіх груп 2–4 курсів, 
в яких автор статті викладала, на само-
му початку «Соціально-політичних студій» 
запропоновано визначити суспільну пробле-
му, якою кожен із них найбільше перейма-
ється, і протягом 2 місяців проаналізувати її 
із залученням отриманих на заняттях знань 
і самостійно опрацьованих наукових соціо-
логічних джерел. Матеріали у вигляді інди-
відуальних презентаційних робіт (які надали 
114 осіб – співвідношення відносно всіх сту-
дентів-кібернетиків 2–4 курсів і всіх студен-
тів-кібернетиків із груп 2–4 курсів, обраних 
для прослуховування дисципліни в першому 
семестрі 2018–2019 н.р., див. на Рис. 1–2) 
і стали емпіричною базою нашої наукової  
розвідки.
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Як бачимо, схильність до роздумів над 
суспільними проблемами у студентів не зале-
жить від статі (отже, підстав для підтвер-
дження ґендерних стереотипів немає), однак 
згасає з наближенням до випуску, а значить, 
можна припустити, що цінності свого потен-
ційного внеску в життя всього суспільства цей 
сегмент технічної інтелігенції не бачить, не 
усвідомлює й відстоювати не налаштований. 
І це сумно, бо, як свідчить “UNiDOS 14” (уза-
гальнені дані щодо 2–6 курсів), хоча серед 
причин здобуття вищої освіти в кібернетиків 
«допомога іншим людям» має радше слабку 
позицію, проте «сприяння розвитку суспіль-
ства» має доволі міцний середній показник 
[12, с. 6–7]. Що ж відбувається? Дещо про-
яснюється за знайомства із планами на май-
бутнє: 70% воліють працювати за фахом у 
комерційній установі, 50% – виїхати за кор-
дон із метою навчання / працевлаштуван-

ня [12, с. 6–7]; отже, більшість студентів ще 
студентами розписуються в тому, що налаш-
товані приймати за свої й обслуговувати 
вузькі й роздрібнені інтереси «фінансократії» 
[5, с. 35], єдиної лише в зацікавленості в при-
мітивізації суспільства. Дещо прояснюється й 
після унаочнення відмінностей у посферних 
преференціях аналізу студентами суспільних 
проблем: «соціальний акцент» втішає, і це 
справджується для представників обох ста-
тей (див. Табл. 1–2), але чим далі в навчання 
за фахом, тим менше уваги ними приділя-
ється найскладнішому середовищу проблем 
(культурна апропріація, ціннісні орієнтації, 
культура поводження з користувацькими 
даними тощо) і тим більше – найпростішо-
му (забруднення навколишнього середови-
ща, екологічна криза, конкретний вид сміття 
тощо), хоча безсилля технічної інтелігенції 
перед екоцидом [10, с. 326] – уже не новина.
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Таблиця 1 
Розподіл вибору студентами сфери суспільної проблеми за курсом

Який рік студент 
навчається, %

Сфера суспільства, яку зачіпає аналіз 
Культурна Соціальна Політична Економічна Екологічна

Другий 11,3 50,9 9,4 26,4 1,9
Третій 11,9 54,8 7,1 26,2 0

Четвертий 0 52,6 15,8 21,1 10,5

Таблиця 2 
Розподіл вибору студентами сфери суспільної проблеми за статтю

Суб’єкт  
вибору, %

Сфера суспільства, яку зачіпає аналіз
Культурна Соціальна Політична Економічна Екологічна

Хлопці 10,8 54,1 9,5 23 2,7
Дівчата 7,5 50 10 30 2,5
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Спонукає замислитися також внутрішньос-
ферна специфіка обраних студентами про-
блем: культура постає «хитрою» матерією, 
політика – «агресивною», природа – «ображе-
ною», економіка – «розкроєною до нас», а соці-
альне життя – і взагалі суцільно «тривожним» 
(див. Табл. 3). І якщо стать знову не відіграє 

ролі в сприйнятті (див. Табл. 4), що говорить 
нам про переважання модерного світогляду 
над традиційним, то близькість до отримання 
диплому і виходу на пошук комерційних і закор-
донних пропозицій, від яких неможливо відмо-
витися, знову тяжіє над свідомістю студентів і 
призводить до того, що «спокійні», «тихі» – і від 

Таблиця 3 
Домінанти вибору студентами суспільної проблеми для аналізу

Специфіка  
проблеми

Сфера суспільства, яку зачіпає аналіз, %
Культурна Соціальна Політична Економічна Екологічна

Небезпека,  
дискримінація, 
насилля

18,2 30 36,4 0 0

Нерівність,  
залежність 18,2 26,7 18,2 34,5 0

Криза, тіньові  
практики 9,1 3,3 0 13,8 33,3

Виключення,  
самовиключення, 
самоушкодження

18,2 31,7 18,2 34,5 0

Несвоєчасність, 
перенасичення, 
недбалість  
щодо чогось

9,1 5 9,1 3,4 66,7

Експлуатація,  
маніпуляція 27,3 1,7 18,2 13,8 0

Чітко не визначено 0 1,7 0 0 0

Таблиця 4 
Розподіл вибору студентами специфіки суспільної проблеми за статтю

Специфіка проблеми
Суб’єкт вибору, %

Хлопці Дівчата
Небезпека, дискримінація, насилля 23 17,5
Нерівність, залежність 27 25
Криза, тіньові практики 6,8 7,5
Виключення, самовиключення, 
самоушкодження 28,4 30

Несвоєчасність, перенасичення, 
недбалість щодо чогось 5,4 10

Експлуатація, маніпуляція 8,1 10
Чітко не визначено 1,4 0

Таблиця 5 
Розподіл вибору студентами специфіки суспільної проблеми за курсом

Специфіка проблеми
Який рік студент навчається, %

Другий Третій Четвертий
Небезпека, дискримінація, 
насилля 17 23,8 26,3

Нерівність, залежність 37,7 19 10,5
Криза, тіньові практики 7,5 4,8 10,5
Виключення, самовиключення, 
самоушкодження 20,8 35,7 36,8

Несвоєчасність, перенасичен-
ня, недбалість щодо чогось 3,8 11,9 5,3

Експлуатація, маніпуляція 13,2 4,8 5,3
Чітко не визначено 0 0 5,3
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того найважчі для подолання і викорінення – 
прояви нерівності в суспільстві поступово зни-
кають із зони їхньої підвищеної зацікавленості, 
поступаючись більш очевидним, фізичним, 
грубим і схожим на «результат власного вибо-
ру людини», за який вона сама здебільшого і 
несе відповідальність (див. Табл. 5).

Висновки з проведеного дослідження. 
Тенденція до часткової деградації в сенсі втрати 
зацікавленості в аналізі проблематичних суспіль-
них явищ як таких і конкретних їхніх різновидів 
на прикладі досліджених студентів-кібернетиків 
постає хвилеподібним процесом, що не залежить 
від статі (хлопці настільки ж сенситивні, як і дівча-
та) та починає проявлятися ще під час здобуття 
вищої освіти. На 2 курсі інтерес до суспільних 
проблем високий, крім традиційно найпопулярні-
ших соціальних і економічних тем (етнічні / націо-
нальні меншини, мігранти, алкоголізм, наркома-
нія, самогубство, недоїдання, безпритульність, 
тероризм, торгівля людьми, безробіття, бідність, 
рабство тощо), є прагнення розібратися в куль-
турних питаннях. На 3 курсі латентні та групові 
нерівності, що привертали увагу на рівні з більш 
явними й індивідуалізованими, втрачають пози-
ції на користь останніх. На 4 курсі значно посла-
блюється саме бажання заглиблюватися в нетрі 
проблем суспільства, відвертається погляд від 
культурної сфери, в якій «усе складно», натомість 
наявний більший сплеск стурбованості політич-
ною сферою (проблеми, пов’язані з легалізаці-
єю зброї, проституція, аборти тощо, але з огляду 
на близькість тем до царини морального вибору 
та на думки студентів щодо призначення своєї 
освіти й планів на майбутнє, наявні радше потуж-
ні емоції, що так і залишатимуться емоціями) та 
станом довкілля, завдання щодо покращення 
якого здаються більш підвладними механізова-
ним операціям і більш відчутними. Отримані нами 
результати – це дебют, необхідне подальше вдо-
сконалення та перевірка, але початок покладено.
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НОВІ СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

SOCIAL CONFLICTS AND THEIR SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT

УДК 316.67

Шевель І.П.
к. соц. н., доцент, заступник декана 
факультету міжнародних відносин
Київський національний університет 
культури і мистецтв

Головною проблемою сучасної світової циві-
лізації є гострота та масштабність соці-
альних конфліктів. Науково-теоретичне 
обґрунтування особливостей розвитку 
суспільства та його соціальних змін зав-
дяки аналізу різноманітних конфліктних 
парадигм та ситуацій, механізмів їхньої 
внутрішньокультурної взаємодії є метою 
дослідження. Загальнонауковий метод надає 
можливість показати еволюцію соціального 
конфлікту, системний метод простежує 
зміст соціальних конфліктів за допомогою 
структурно-функціонального аналізу та 
динаміки розвитку соціальних конфліктів. 
У статті досліджено природу конфліктних 
парадигм, зроблено акцент на порівняль-
но-аналітичному аналізі загальних теорій 
соціального конфлікту.
У будь-якій системі управління конфлікти 
становлять рушійну силу стабілізації еконо-
мічних та соціальних процесів у суспільстві, 
відіграють важливу соціальну роль.
Ключові слова: соціальний конфлікт, тео-
рії соціального конфлікту, парадигми, соціо-
культурний розвиток.

Главной проблемой современной мировой 
цивилизации является острота и мас-
штабность социальных конфликтов. Науч-
но-теоретическое обоснование особенно-
стей развития общества и его социальных 
изменений благодаря анализу различных 
конфликтных парадигм и ситуаций, меха-
низмов их внутреннекультурного взаимо-
действия является целью исследования. 
Общенаучный метод позволяет показать 
эволюцию социального конфликта, систем-
ный метод прослеживает содержание 
социальных конфликтов с помощью струк-
турно-функционального анализа и дина-
мики развития социальных конфликтов. В 
статье исследована природа конфликтных 
парадигм, сделан акцент на сравнитель-
но-аналитическом анализе общих теорий 
социального конфликта.

В любой системе управления конфликты 
являются движущей силой стабилизации 
экономических и социальных процессов в 
обществе, играют важную социальную роль.
Ключевые слова: социальный конфликт, 
теории социального конфликта, пара-
дигмы, социокультурное развитие.

The main problem of contemporary world civ-
ilization is the severity and magnitude of the 
emergence of social conflicts. The scientific and 
theoretical substantiation of the peculiarities of the 
development of society and its social changes 
through the analysis of various conflict paradigms 
and situations, and the mechanisms of their inter-
cultural interaction is the purpose of the study. 
The general scientific method provides an oppor-
tunity to show the evolution of social conflict, the 
systematic method tracks the content of social 
conflicts by means of structural-functional anal-
ysis and the dynamics of the development of 
social conflicts. The article examines the nature 
of conflict paradigms, emphasizes the compar-
ative analysis of the general theories of social 
conflict.
The scientific novelty of the results obtained is 
that the article investigates the nature of conflict 
paradigms, emphasizes the comparative analy-
sis of the general theories of social conflict.
As can be seen from the theories of studying 
social conflict, the appearance of it for society is 
a positive change and a transition to a newline 
of development of society, it is a natural result. 
To achieve a positive result, successful methods 
for resolving social conflicts that occur between 
social groups, in society as a whole and between 
countries must be used. Conflict paradigms 
explain all social processes that take place in 
world civilizations. 
Conclusion: in any system of governance, con-
flicts are a driving force for the stabilization of 
economic and social processes in society and 
have an important social role.
Key words: social conflict, theories of social con-
flict, paradigms, socio-cultural development. 

Постановка проблеми. Нинішній стан 
неспокою в суспільстві є сприятливим під-
ґрунттям для розвитку соціальних конфлік-
тів. Соціокультурний розвиток у сучасному 
суспільстві призводить до проблем, які обійти 
неможливо, усі вони пов’язані із соціальними 
конфліктами. Проблема соціального конфлікту 
потребує прикладного підходу до її вивчення.

Тотальна зміна сучасного світу завдяки 
глобалізації, урбанізації, екологізації поро-
джує нові ризики щодо нових соціальних кон-
фліктів. Вони мають різні причини, наслідки, 
механізми перебігу, склад учасників. На базі 
цих відмінностей і особливостей в межах соці-
ології виникають різні теорії нових, сучасних 
конфліктів [10, с. 32–110].

Для нашого суспільства характерне збіль-
шення етнічних, релігійних конфліктів, які 
можуть перетворитися на конфлікти з неочіку-
ваними наслідками в умовах зростання соці-
альної нерівності. Останніми роками в Україні 
збільшилася міграція населення, зростає без-
робіття, інфляція, формується передбачення 
конфліктного майбутнього. Для призупинення 
соціальних конфліктів треба використовувати 
накопичений досвід провідних цивілізованних 
країн. Соціальний конфлікт у соціокультурних 
умовах – складна соціальна взаємодія, при-
родний результат системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблеми конфлікту присвятили 
свою увагу такі українські фахівці, як: Н. Грі-



ГАБІТУС

82 Випуск 8. 2019

шина, О. Донченко, А. Ішмуратов, М. Пірен, 
Т. Титаренко, Л. Бурлачук, Н. Максимова та 
багато ін. Вагомий внесок у дослідження соці-
окультурних змін унаслідок соціальних кон-
фліктів зробили закордонні автори, зокрема: 
М. Вебер, Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, 
С. Липсет, С. Гантінгтон, Дж. Тернер, Дж. Ріт-
цер та інші. Наявна потреба в узагальненні під-
ходів до вивчення соціальних конфліктів.

Постановка завдання. Мета статтi – оха-
рактеризувати сутність, еволюцію розвитку 
соціальних конфліктів у соціокультурному про-
сторі, проаналізувати нові конфліктні ситуації, 
вивчити суть соціальних конфліктів, їхні прояви. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У суспільстві, яке стоїть на шляху 
соціальних змін, соціальний конфлікт неми-
нучий, він розвиває суспільство в кращий бік. 
У сучасних теоріях актуально обговорювати 
«нові конфлікти» (тобто нові соціальні кон-
флікти), але «новизна» цих конфліктів обґрун-
товується застосуванням нового типу засобів 
озброєння в різних сферах життєдіяльності, 
як-от: «безконтактні конфлікти» – застосуван-
ня «генетичної», «психологічної», «інформацій-
ної» зброї. Війна, яка набуває нових якостей 
(урбанізація, приватизація, криміналізація 
тощо); зміна властивостей (політизація, зло-
якісність, тероризація тощо), на базі яких від-
бувається розмивання меж між «війною» і «сві-
том» [12, с. 46–52].

Отже, конфлікти варто досліджувати в 
межах історії соціології, цей процес дозволяє 
зрозуміти, коли виникає ідея про «нові» кон-
флікти, як вони надалі розвиваються.

Наукова новизна одержаних результатів 
полягає в тому, що в статті досліджено приро-
ду конфліктних парадигм, акцентовано порів-
няльно-аналітичний аналіз загальних теорій 
соціального конфлікту.

У цьому напрямі з’явилось чимало цікавих 
концепцій. Г. Зіммель у теорії соціального 
конфлікту [4] розглядав конфлікт на макро-
рівні. На думку Г. Зіммеля, «індивід – місце, де 
з’єднуються соціальні нитки» [4]. Він пояснює 
просторову дистанцію, яка може з’явитися в 
будь-яких соціальних взаємодіях. Саме зав-
дяки просторовій дистанції виникає понят-
тя «статусна ізоляція», чужинцю властивий 
соціально віддалений спосіб життя, оточен-
ня негативно до нього ставиться, група може 
провокувати конфліктні ситуації [4]. З появою 
такого статусу можуть відбутися соціальні змі-
ни, розвиток і прогрес в суспільстві. Г. Зіммель 
уперше дослідив значення третьої сторони в 
конфліктних ситуаціях, це його незаперечний 
внесок у теорію соціального конфлікту. Г. Зім-
мель зазначає, що конфлікт виконує важливу 
позитивну функцію в суспільному процесі [4]

Ступінь конфліктності суспільства визнача-
ється суперечностями між трьома головними 

суспільними структурами та всередині них. 
Ідеться про владу, підприємництво і виробни-
цтво. Посилюються суперечності між прихиль-
никами та супротивниками центральної вико-
навчої влади. Особливістю сучасної ситуації 
в Україні є те, що значна частина конфліктів, 
причини яких перебувають поза політикою, 
набувають політичного забарвлення внаслідок 
спекулятивного використання проблем сього-
дення у вузькопартійних інтересах [4].

Ще один цікавий напрям вивчення концепції 
соціальної нерівності і загострення конфлікту 
представлено М. Вебером у його роботі «Полі-
тика як покликання і професія» [1, с. 644–706]. 
 «Політик за професією йде в політику заради 
особистої вигоди, а також задоволення своїх 
владних амбіцій, він забуває про те, що від-
повідальний за людей, якими править або які 
вибрали його. Він іде на поводі у своїх ідей, 
прагне до найбільшого матеріального благо-
получчя будь-якими способами. Проте про-
фесійний політик може бути і добрим керівни-
ком, протягом своєї кар’єри він набуває різних 
навичок, спілкується, має певну владу над 
людьми», – стверджує М. Вебер [1, с. 644–706]. 

Л. Козер у книзі «Функції соціального кон-
флікту» показує, що коли зникають вороги, 
тоді спостерігається застій у розвитку, постає 
потреба в нових конфліктах, війнах, ворогах. 
Завдяки цьому стабілізується та підтримується 
структура [6, c. 542–546]. Л. Козер наголошує 
на тому, що конфлікт – це нормальне, пози-
тивне соціальне явище з негативними і пози-
тивними наслідками. Саме Л. Козер вивчав 
умови появи нових конфліктів, різні види їхніх 
наслідків, які дозволяють нормалізувати при-
родні форми та розвиток соціального життя 
[6, с. 542–556]. Якщо в суспільстві є дефіцит 
ресурсів під час розподілу благ, то порушу-
ється соціальна справедливість і спалаху-
ють соціальні конфлікти. Як ми вже згадували 
вище, конфлікт, за Л. Козером, відіграє роль 
інтегратора і стабілізатора процесу соціальної 
взаємодії в суспільстві. Учений підтримував 
думку Г. Зіммеля [4, с. 39–40], згідно з якою 
«конфлікт – це форма соціалізації».

Не менш цікавою є теорія Р. Дарендорфа 
[2], який розвиває у своїх працях два основних 
напрями: діалектичну теорію конфлікту, яку 
започаткував К. Маркс; конфліктний функціо-
налізм, який вивчав Г. Зіммель, а послідовни-
ком його вчення був Л. Козер, який розкрив ці 
ідеї [4]. Р. Дарендорф вважає, що в будь-якому 
суспільстві неминучі соціальні конфлікти, тому 
що основна суперечність соціальних систем 
змінюється і основний конфлікт пов’язується з 
перерозподілом влади [14, с. 159]. 

У сучасній науці є низка напрямів дослі-
дження соціальних конфліктів: теорії соціаль-
ного конфлікту, конфліктологія, соціологія 
конфлікту, теорія міжнародних відносин. Вони 
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відрізняються між собою об’єктом і предме-
том, а також методами і засобами аналізу кон-
флікту, до яких можна віднести ті чи інші пізна-
вальні парадигми [12, с. 46–52].

У межах конкретних парадигм є аномалії, 
що потребують зміни самої парадигми або 
створення нової. Тобто конкретні дослідження 
реальних конфліктів потребують застосування 
поліпарадигмального підходу.

У певному сенсі базовою парадигмою 
дослідження конфліктів можна вважати струк-
турний функціоналізм, у межах якого конфлікт 
розглядається як ознака хвороби соціального 
організму (Л. Козер) [6, с. 550]. Водночас кон-
флікт опосередковано аналізується за допо-
могою системи взаємопов’язаних категорій, 
як-от: рівновага, баланс, порядок, стабіль-
ність, злагода, згуртованість, дисфункція, дис-
баланс, аномія, неузгодженість, деструктивна 
поведінка тощо.

Недоліками парадигми вважаються відсут-
ність у неї історичності, статичність, абстрак-
тність за недостатньої конкретності і відповід-
ності реальності, перебільшення в суспільстві 
згоди і його стабільності, зрештою, нездат-
ність ефективно аналізувати конфлікт і соці-
альні зміни.

У межах функціоналізму Л. Козера створе-
на парадигма конфліктного функціоналізму 
[6]. Як стверджує сам Л. Козер, її метою було 
спростування теорії Т. Парсонса, а не дослі-
дження конфлікту як соціального феномена. 
Він намагався обґрунтувати тезу про те, «що в 
різних соціальних умовах соціальні конфлікти 
виконують позитивні функції». Зокрема, кон-
флікт сприяє групотворенню, посиленню ста-
більності відносин усередині групи і групозбе-
реженню, зростанню згуртованості як функції 
будь-якої соціальної групи [6, с. 542–556].

Діалектична теорія конфлікту Дж. Тернера 
[13, с. 141–160; 9]. Багато із зазначених вище 
недоліків намагався виправити або уникнути 
їх у низці своїх робіт Р. Дарендорф. Цю пара-
дигму коротко називають структуралізмом 
(прямо протилежна функціоналізму Д. Рітце-
ра) [8, с. 147].

Класовий аналіз, марксистська, або нео-
марксистська парадигма домінувала в бага-
тьох пострадянських роботах, особливо в 
дослідників старшого покоління. Дана пара-
дигма зберігає свій пізнавальний потенці-
ал, передусім у сфері дослідження реальних, 
конкретно-історичних конфліктів і їх суб’єктів, 
механізму і форм перебігу конфлікту, дій акто-
рів, їхніх інтересів і мотивів поведінки.

Через низку причин, наприклад, глоба-
лізацію, якісну зміну соціальної структури 
суспільства (маркетизація, комп’ютеризація 
тощо), зменшення маси індустріального най-
маного працівника, погіршення його якостей 
і зниження його активності, спостерігається 

зменшення ролі і значущості цієї парадигми 
[10, с. 32–110].

Цивілізаційний підхід С. Хантінгтона 
[5, с. 297–307; 11]. У його межах намагають-
ся уникати багатьох недоліків як функціона-
лізму, так і класового аналізу, наприклад, вва-
жається, що найбільш широкими людськими 
спільнотами є цивілізації, а не конкретно-істо-
ричні класові суспільства, цивілізації як соці-
ально-культурні феномени, що розрізняються 
між собою за критеріями історії, мови, соці-
альних інститутів, релігії та культури.

Парадигма розколу. Одним з її засновни-
ків вважають С. Ліпсета [7, с. 19–39], який у 
роботі 1968 р. «Політична соціологія» розгля-
дав розкол як специфічний і особливий вид 
соціального конфлікту. Він виникає не на базі 
класів і класово-ідеологічних партій, а на базі 
нових соціальних груп і нових соціальних рухів, 
які формуються через необхідність вирішен-
ня конкретних монопроблем, які зачіпають 
реальні інтереси представників значної части-
ни багатьох, якщо не всіх, класів і страт, соці-
альних груп і прошарків.

Парадигма Realpolitik, чи парадигма сві-
тового порядку та змін. В її межах існує багато 
різних теорій, наприклад, концепція Ф. Фукуя-
ми про «кінець історії» і завершення епохи 
великомасштабних соціальних конфліктів, 
конфліктів світових воєн, що стала вихідною 
точкою дискусій щодо нового сучасного сві-
тового порядку, нових соціальних конфліктів 
[10, с. 32–110].

Парадигма соціальних змін. Вона синте-
зує вищезазначені парадигми. У межах функ-
ціоналізму і діалектичної теорії конфлікту функ-
ція визначається як «сукупність дій» [8, с. 118], 
зміна, процес, «спостережувані наслідки» 
[8, с. 133], результат. Р. Дарендорф зазначає, 
що «зміни можна було б назвати «функцією 
«соціальних конфліктів»» [14, с. 370]. У даній 
парадигмі розглядаються взаємозв’язки і від-
ношення між змінами і різними соціальними 
конфліктами. Залежно від цілей дослідника 
головна приділяється приділяється то одному, 
то іншому феномену.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. На основі зазначеного можна дійти таких 
висновків. У суспільстві процес переходу до 
ринкових відносин підсилив дію конфлікто-
генних чинників в усіх сферах життя. Одним із 
гострих моментів є боротьба за владу, статус 
і ресурси. Соціальний конфлікт набуває різно-
манітних форм, від суперечок, масових акцій 
соціального протесту до інформаційних, пси-
хологічних терористичних конфліктів із вимо-
гами зміни наявної системи влади.

Припинення конфліктів, які підлягають ска-
суванню та придушенню, має успіх, оскільки 
соціальна реальность допомагає врегулювати 
конфлікти. 
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Соціальні конфлікти треба вирішувати за 
допомогою методу регулювання, саме в такий 
спосіб їх вдається робити контрольованими.

На думку Ральфа Дарендорфа, наявність 
суперечок пояснюється інтересами, які від-
різняються один від одного, треба дослідити, 
які інтереси не збігаються. Отже, у конфлікти 
вступають соціальні групи, організації, інсти-
тути, нації тощо через «структурно виробле-
ні відносини протилежності норм і очікувань, 
інститутів і груп».
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У статті розкривається сутність проблеми 
розлучень в Україні. Представлено аналіз 
цього суспільно-психологічного явища, його 
мотиви, причини і наслідки для особистості 
та суспільства. Запропоновані рекомендації 
з мінімізації негативних наслідків розлучень.
Ключові слова: шлюб, розлучення, 
сімейне життя, моральні цінності, стрес, 
співжиття, сім’я.

В статье раскрывается сущность про-
блемы разводов в Украине. Представлены 
анализ этого общественно-психологи-
ческого явления, его мотивы, причины и 
последствия для личности и общества. 
Предложены рекомендации по минимизации 
негативных последствий разводов.
Ключевые слова: брак, развод, семейная 
жизнь, моральные ценности, стресс, сожи-
тельство, семья.

The article reveals the essence of divorces of 
Ukraine. The analysis of this socio-psychological 
phenomenon, its motives, causes and conse-
quences for the individual and society. Recom-
mendations on minimization of negative conse-
quences of divorces are proposed.
Modern society is characterized by some log-
ics in the marriage sphere. Each country has 
its own characteristics. The level of marriage in 
Ukraine is high. 90% of the population under the 
age of 35 is actually married. Extramarital loneli-
ness is not typical for us.

The divorce rate of Ukraine reaches 61%. This is 
the highest figure in Europe. The peak of divorce 
falls on the first years of married life.
The main reasons for divorce are. 1. Alcohol-
ism (for this reason, 20% of families break up).  
2. Material difficulties (15%). 3. Treason and 
jealousy (12%). 4. Dissatisfaction with sexual 
relations (5%). 5. Poor housing conditions (5%).  
6. Inability to have children (4%).
Family of Ukraine is a powerful means of improv-
ing the economic situation.
The objective reasons for divorce are: loss by reli-
gious institutions of their former influence on soci-
ety; irresponsible attitude to marriage; increase 
of personal freedoms (including sexual); eman-
cipation and financial independence of women; 
inflated requirements to the partner.
The subjective motives of divorce are: lack of 
understanding and love; alcoholism, drug addiction; 
treasons; poor housing conditions; sexual problem.
The family is the most important social institution of 
the state. The family as a social institution has 90% 
of trust. Family plays a key role in everyone's life.
Divorce is a process of reorganization of the 
family system. The main task after a divorce is to 
effectively deal with its negative consequences. 
There are socio-psychological and individual 
psychological consequences of divorce.
A normal marriage ensures the proper physical 
and mental health of the person.
Key words: marriage, divorce, family life, moral 
values, emotional stress, cohabitation, family.

Постановка проблеми. Актуальною про-
блемою сьогодення українського суспільства 
є суттєве зростання кількості розлучень в 
Україні. Важливість даного питання полягає в 
тому, що розлучення негативно впливають як 
на окрему особистість, її родину, так і на все 
суспільство загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед дослідників, які вивчали роз-
лучення, варто виокремити заступника 
директора Інституту соціології Національної 
академії наук України Євгена Головаху, кан-
дидата психологічних наук Віталія Луньова, 
директора Центру з інформаційних проблем 
територій Національної академії наук та екс-
перта із соціальної психології Петра Жука, 
президента фонду «Сім’я» Адріана Буко-
винського, директора Департаменту сім’ї 
та дітей Міністерства соціальної політики 
України Руслана Колбасу. Також це явище 
вивчали Л. Гридковець, Т. Долгова, Є. Симо-
нова, Л. Слюсар. Українські демографи 
Ю. Корчак-Чепурківський та Л. Чуйко деталь-
но досліджували характеристики розлучень 
на окремих етапах розвитку країни.

Постановка завдання. У роботі ми нама-
галися детально визначити особливості роз-
лучень як явища, що наявне в житті громад 
взагалі й українського суспільства зокрема. 
Особливим завданням для себе ми визначили 
здійснення просвітницької діяльності серед 
молоді з метою мінімізації та недопущення 
такої події, як розлучення. Для досягнення 
цієї мети ми плануємо використовувати мате-
ріали цієї публікації в навчальному процесі 
під час вивчення тем «Соціологія молоді» та 
«Соціологія сім’ї».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед найголовніших молодіжних 
проблем, що загострилися останнім часом 
в Україні, В. Городяненко назвав шлюбно-сі-
мейні проблеми (багато розлучень, сімейних 
конфліктів) та ін. [1].

Сучасне суспільство, особливо в євро-
пейських країнах, характеризується законо-
мірностями, змінами в шлюбній сфері. Вод-
ночас кожна країна має свої особливості. 
Особливістю України є те, що рівень шлюбно-
сті в нас високий за європейськими мірками. 
До 30–35 років фактично 90% населення або 
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перебуває в шлюбі, або раніше перебувало в 
ньому. Позашлюбна самотність для нас неха-
рактерна.

У шлюбній сфері останнім часом намітили-
ся така тенденція, як підвищення віку вступу в 
шлюб. Середній вік реєстрації першого шлюбу 
в Україні становить для жінок – 25 років, для 
чоловіків – майже 28 років. Відходить у минуле 
рання шлюбність (шлюби до 18 років). У сере-
дині 90-х їх було до 10%, а зараз – 1% шлюбів. 
Нагадаємо, що 2012 р. в Україні набув чинно-
сті закон, згідно з яким одружуватися моло-
дим людям можна тільки з 18 років. Раніше 
шлюбний вік для жінки становив 17 років, для 
чоловіка – 18 років. Водночас вступити в шлюб 
раніше, після 16 і до 18 років, можна і зараз, 
але тільки за рішенням суду.

Інститутом демографії та соцдосліджень 
ім. М.В. Птухи з’ясовано, як респонденти самі 
визначають причини розлучення. 42% зазна-
чили напруженість у морально-психологічних, 
емоційних відносинах. Крім відчуження в сто-
сунках, це також ревнощі, подружня зрада. 
І це все на тлі невирішеності матеріальних та 
житлових проблем. 23% опитаних назвали 
головною причиною розлучень матеріальні 
проблеми, 42% – однією з важливих причин. 
Це морально-психологічні проблеми, але на 
тлі фінансових труднощів [4].

За даними фахівців цього інституту, рівень 
розлучень в Україні сягає 61% (враховуючи 
цивільні шлюби). Тобто розпадається більш як 
половина пар. За даними Євростату, це най-
вищий показник в Європі. Пік розлучень при-
падає на перші роки подружнього життя – від 
3-х місяців до півтора року.

До п’ятірки причин, які штовхають до роз-
риву стосунків, належать алкоголізм (на пер-
шому місці; із цієї причини розпадається 
кожна п’ята родина). На другому місці – мате-
ріальні труднощі (15%), на третьому – зрада 
та ревнощі (12%), на четвертому – незадо-
волення сексуальними стосунками (5%), на 
п’ятому – несприятливі житлові умови (5%). 
Майже 4% розлучень стається через немож-
ливість мати дітей [8].

Після розлучення життя всіх учасників цьо-
го процесу кардинально змінюється. Нерви і 
стрес, депресія і туга очікують на кожному кро-
ці, на кожній стадії розлучення. Емоції додають 
болю обом сторонам, а діти завжди опиняють-
ся в епіцентрі подій. Під час розлучення вирі-
шується якась одна проблема, але з’являється 
безліч інших. Лише одна з п’яти пар розлуча-
ються цивілізовано. Всі інші розлучення – це 
соціальна патологія, яка призводить і до пси-
хологічних проблем: розчарування в шлюбі 
взагалі, страхів, неврозів, невпевненості в 
собі, навіть ненависті до дітей.

Проаналізуємо більш ретельно соціальні 
наслідки розлучення. Розлучення вкрай нега-

тивно позначається на здоров’ї: розлучені 
хворіють у середньому у два рази частіше, ніж 
сімейні, і живуть менше. Причому захворюва-
ність і смертність серед розлучених, неодру-
жених і вдівців-чоловіків значно вище, ніж 
серед жінок. Серед причин інфаркту розлучен-
ня перебуває на другому місці (на першому – 
смерть коханого партнера).

Протягом року після розлучення ризик 
захворювань у розлучених збільшується 
на 30% (психічні та шкірні захворювання, 
сечостатеві розлади, головні болі). Чоловіки 
переживають розлучення болючіше, ніж жінки. 
Статистика самогубств у чоловіків після роз-
лучення перевищує жіночу.

Більшість чоловіків більш соціально-психо-
логічно ізольовані й уразливі, ніж жінки, оскіль-
ки вони мають менше друзів. Частина чоловіків 
впадає у відчай, коли жінка руйнує шлюб проти 
їхнього бажання. Чоловік зазвичай заперечує 
проти розлучення, бо разом із дружиною від-
ходять і діти. Суд здебільшого залишає дитину 
з матір’ю. Чоловік відчуває себе батьком, але 
не завжди знаходить розуміння в суспільстві. 
Зараз тільки 20% чоловіків припиняють кон-
такти зі своїми дітьми після розлучення, тоді 
як 10 років тому таких було 40%.

Фахівці-психологи зазначають, що стосун-
ки батьків із дітьми, чоловіка із дружиною, інші 
родинні стосунки – єдине ціле і одна з найбільш 
складних суспільних структур. Розрив хоча б 
однієї ланки цих зв’язків неминуче призводить 
до появи негативних і часто непоправних про-
блем як для окремих особистостей, так і для 
групи людей. 

Соціальними наслідками розлучення пси-
хологи вважають такі:

1. Згубний вплив на психіку людини порів-
няний за своєю потужністю зі смертю чоловіка 
або близьких родичів. Психологічні проблеми 
і зміни особистості можуть зберегтися на все 
життя і впливати на людину в разі укладення 
повторних шлюбів.

2. Економічні втрати для матеріального 
становища всіх членів родини після розірвання 
шлюбу, покладання на державу функції фінан-
сової підтримки.

3. Знижується народжуваність, оскільки не 
використовуються дітородні ресурси розлуче-
них чоловіків і жінок.

4. Подружні конфлікти призводять до 
деформації психіки і появи поведінкових про-
блем у дітей.

Об’єктивні, або суспільно-соціальні причи-
ни розлучень такі:

– втрата релігійними інститутами колиш-
нього впливу на суспільство, безвідповідальне 
ставлення до шлюбу;

– збільшення особистісних свобод людини 
(зокрема, сексуальних), прагнення особисто-
сті до самоствердження;
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– емансипація та фінансова незалежність 
жінок;

– побудова шлюбних відносин на основі 
любові, що формує завищені вимоги до парт-
нера.

Неотримання очікуваних результатів у шлю-
бі внаслідок неправильної оцінки власних сил і 
сил партнера, неготовність до проблем шлюбу 
призводять до появи суб’єктивних мотивів для 
розлучення:

– брак взаєморозуміння і любові;
– алкоголізм, наркоманія, ігроманія;
– зради і стосунки на стороні;
– мотиви, які формально не залежать від 

подружжя: вплив родичів, незадовільні житло-
ві умови, сексуальні проблеми тощо.

Зі зміною ставлення до шлюбу як до святи-
ні і таїнства змінилися як самі подружжя, так і 
сімейні взаємини. Відпадає необхідність під-
лаштовуватися, згладжувати свої індивіду-
альні особливості і потреби під єдине і непо-
рушне «ми» [5].

Серед соціальних та політичних інсти-
туцій, які є в Україні, тільки сім’я має 90% 
довіри. Це визначальний інститут, який у 
таких складних умовах залишається голов-
ним суспільним інтегратором. Насамперед 
від сім’ї люди очікують підтримки. З одного 
боку, це є проявом все ще патріархального 
суспільства, з іншого – така підтримка осо-
бливо потрібна в скрутні часи. Причому вона 
допомагає не тільки емоційно, а й фізично. 
Соціологи запевняють, що щасливе сімейне 
життя зазвичай довше за самотнє.

Якщо шлюб нормальний, то він забезпечує 
людині кращий стан не тільки фізичного, а й 
психічного здоров’я. Особливо це стосується 
чоловіків. За спостереженнями соціологів, пер-
ший рік після розлучення зазвичай складніший 
для жінки, але чоловіки в довготривалій пер-
спективі мають більше проблем із психічним і 
фізичним здоров’ям, загалом живуть менше.

Психологи стверджують, що причини роз-
лучень не змінилися ще з давніх часів. Вони 
підкреслюють, що не варто думати, що шлю-
би повинні бути збережені за будь-яку ціну. 
Шлюб природно розпадається, коли зникають 
почуття, через які він був укладений.

Це починається з того, що люди із самого 
початку зробили неправильний вибір, дуже 
довго намагалися з ним якимось чином зми-
ритися, але не вийшло. Зовнішні прояви й 
ознаки можуть бути різні: фінансові, культур-
ні, можливо, пов’язані з відмінністю релігійних 
поглядів, переконань, цінностей.

Експерти із соціальної психології звертають 
увагу на зв’язок між міцним шлюбом та еконо-
мікою. Сім’я в Україні традиційно є потужним 
засобом покращення економічної ситуації, 
адже малий та середній бізнес започатковува-
лися сім’ями.

Український принцип «свій до свого по 
своє» ефективно здійснювався в міжвоєн-
ний період, зокрема в Західній Україні, малий 
і середній бізнес, кооперація – це все було 
сімейне. Отже, відродження традицій сімей-
ного підприємництва зможе піти на користь 
економіці всієї країни.

Соціологи застерігають, що загальноєвро-
пейська тенденція кризи сім’ї навряд чи оми-
не Україну. Основну причину вони вбачають у 
тому, що українські жінки вже не погоджуються 
на ту роль, яка відводилася їм у патріархально-
му суспільстві. Однак, на думку соціологів, є і 
позитивні зрушення.

Потроху відходять патріархальні забобони. 
Порівняно з даними 25-річної давнини стало 
значно менше чоловіків, які вважають, що жін-
кам нема чого робити в політиці чи громад-
ському житті. Подолання застарілих уявлень 
про ґендерні ролі може допомогти Україні збе-
регти інститут сім’ї та слугувати прикладом 
для всієї Європи.

Президент фонду «Сім’я», науковець-фі-
лософ Адріан Буковинський інформує, що 
в державі найменша кількість розлучень у 
західних регіонах України, а найбільша – у 
південних і східних. Якщо середній відсоток 
розлучень по Україні – 57%, то в західних 
регіонах він становить 30%, а в південних і 
східних – доходить до 70%. 

На думку дослідника, основною причиною 
розлучень є непідготовленість до подружнього 
життя. А цим мають опікуватися батьки (пока-
зувати власний приклад) та школа (проводити 
на ці теми спеціальні уроки).

Можна стверджувати, що криза інституції 
сім’ї поглиблюється і проектується на наступ-
ні покоління. Основна причина – непідготов-
леність до життя в подружжі, нестача знань 
та порушені ціннісні орієнтири. Комплексна 
підготовка до життя в подружжі допоможе 
зменшити кількість розлучень і покращи-
ти демографічну ситуацію. Сьогодні поняття 
сім’ї викривлене, люди, які створюють сім’ю 
і мають потребу в міцних і надійних відноси-
нах, здебльшого не вміють і не можуть собі їх 
забезпечити. Тому що їх цьому не навчили, не 
показали приклад. Шлях до нещасливого жит-
тя лежить через образи, нерозуміння, побутові 
негаразди та нестримані емоції [6].

Дискусійною для нас є теза психологів про 
те, що розлучення батьків утричі збільшує мож-
ливість розлучення в майбутньому їхніх дітей. 
У дітей, які зростали в повній сім’ї, у доросло-
му віці розпадається лише один із 20 шлюбів.

Негативним є той факт, що зростає кіль-
кість таких відносин, як співжиття, тобто 
люди живуть разом, але не одружуються. Як 
наслідок, знижується рівень офіційних шлю-
бів та зростає позашлюбна народжуваність 
[1, с. 413].
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Окрім того, розлучення значно впливає на 
майбутнє виховання дітей, формуючи зразки 
поведінки, які можна розглядати як альтерна-
тиву нормам і цінностям, на яких засновано 
інститут шлюбу. Розлучення також негативно 
впливають на демографічну ситуацію, адже 
майже 80% усіх розлучених є або однодітни-
ми, або взагалі бездітними.

В. Піча виділяє такі явища в суспільстві, які 
спричинені розлученнями:

1. Підвищується рівень повторних шлюбів.
2. Збільшується кількість сімей із нерід-

ним батьком, мачухою.
3. Більш поширеним явищем ста-

ють неповні сім’ї (здебльшого сім’ї з однією 
матір’ю) [3, с. 221].

Варто зрозуміти, що закінчення подруж-
ніх відносин – це не проста зміна сімейного 
статусу людини, воно спричиняє зміну всьо-
го устрою його життя – економічного, соці-
ального, сексуального. Тому дане явище є 
однозначно негативним для суспільства. Для 
покращення ситуації потрібно виховувати в 
молодого покоління етичні основи сім’ї та 
моральні засади.

Міністр соціальної політики України Андрій 
Рева повідомив, що за 15 років в Україні у 
22 рази зросла кількість матерів-одиначок. 
Ростуть показники розлучень в Україні. За 
словами А. Реви, кожна п’ята дитина в Украї-
ні народжується поза шлюбом. 10% укладе-
них шлюбів розривають протягом першого 
року і лише одна із трьох пар не розлучається.  
У 90% випадків діти залишаються жити з матір’ю.

Нагадаємо, в Україні 21 тисяча пар одружи-
лася, скориставшись впровадженою в мину-
лому році послугою «Шлюб за добу». Також 
важливою є інформація, що українцям спро-
стили процедуру розлучення. Уже із 2019 р. усі 
документи можна буде подати, не виходячи з 
дому [7]. Цікаво, як це вплине на статистику 
рівня розлучень.

Насамкінець пропонуємо різноманітні реко-
мендації щодо гармонійного існування родин. 
Отже, за результатами соціологічного дослі-
дження «Фактори сімейного щастя», що про-
водилося за підтримки Мінсоцполітики, з’я-
совано, що фундаментом щасливого шлюбу є 
взаєморозуміння, кохання, прийняття іншого 
таким, як він є, взаємне бажання вдосконалю-
ватися разом, спільні інтереси, боротьба зі сво-
їм «Его». Шлях до нещасливого сімейного життя 
лежить через обмани, нечесність із партнером.

Урегульовувати конфлікти допомагають 
присутність дітей, віра в Бога, уміння пере-
ступати через своє «Я», змовчати, приборкати 
емоції, бачення проблем у собі, а не в партне-
рі, вміння робити те, чого не хочеться.

Доцільним і необхідним є запроваджен-
ня спеціальних дисциплін у школах, вишах та 
центрах сімейної консультації. Дане дослі-
дження акцентує увагу на програмі підтримки 
сім’ї. Головна підтримка має бути спрямована 
на формування і підготовку молодих людей, 
які одружуються.

На думку Л. Гридковець, було б добре 
ще з малих років навчати школярів того, що 
сім’я – важливий інститут суспільства. Потріб-
но культивувати в дітей поважне ставлення 
до чоловічої та жіночої статі як взаємодопов-
нюючих парадигм, до шлюбу, материнства, 
батьківства в усіх сферах культурного поля 
особистості: потребнісно-мотиваційній, емо-
ційно-почуттєвій, когнітивно-інформаційній, 
поведінково-результативній [2, с. 64].

З метою зменшення розлучень в Україні 
можна використати закордонний досвід, коли 
під час кризових сімейних періодів звертають-
ся до сімейного психолога чи спеціального 
консультанта.

Щоби змінити цю ситуацію, необхідний 
комплексний підхід. Це і пропаганда ідей міц-
ної сім’ї та міцного шлюбу, і популяризація 
сімейних цінностей, які останнім часом відійш-
ли на другий план.

Дієвим механізмом зменшення числа роз-
лучень стануть і зміни в законодавстві, згідно 
з якими розлучення буде непростою і дорогою 
процедурою. Це жорсткий крок, але завдяки 
йому пари будуть ухвалювати зважене рішен-
ня про шлюб.

Висновки з проведеного дослідження. 
Перед тим, як вступати в шлюб, молоді люди 
повинні зрозуміти всю важливість цього кроку, 
роль нормальних сімейних стосунків та взага-
лі сім’ї як такої. Адже сім’я є найважливішим 
соціальним інститутом держави і відіграє клю-
чову роль у житті кожного.

Розлучення – це процес реорганізації 
сімейної системи за життя подружжя, що від-
бувається з різних причин. Після розлучення 
головне завдання – це ефективно впоратися 
з його негативними наслідками, усвідоми-
ти позитивні аспекти теперішньої ситуації. 
Зазначимо, що виділяють як соціально-пси-
хологічні, так і індивідуально-психологічні 
наслідки розлучення.

Однак розірвання шлюбу має не тільки 
негативні, але і позитивні сторони. Погодити-
ся із цим важко, особливо коли переживаєш 
гострий період горя і відчаю, але потім на цьо-
му необхідно акцентувати увагу людини. Це 
одне з головних завдань психологічної допо-
моги особистості, яка пережила розірвання 
шлюбу. Актуальним є подальше дослідження 
всіх аспектів процесу розлучення.
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здобувач, старший лаборант 
лабораторії при кафедрі методології 
та методів соціологічних досліджень 
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У статті розкриваються роль та значення 
художньої літератури в реконструкції соці-
альної реальності. Теоретичні надбання 
попередників проілюстровані творчістю 
Василя Вражливого. Стаття є продовжен-
ням соціологічного реконструювання соці-
альних відносин в Україні 1920–1930-х років, 
започаткованого автором у попередніх 
публікаціях.
Ключові слова: соціологія художньої літера-
тури, соціологічне реконструювання, струк-
туралізм, соціальні відносини, соціальна 
реальність, 1920–1930-ті роки.

В статье раскрываются роль и значение 
художественной литературы в реконструк-
ции социальной реальности. Теоретические 
наработки предшественников проиллюстри-
рованы творчеством Васыля Вражлывого. 
Статья является продолжение социологи-
ческой реконструкции социальных отноше-
ний в Украине 1920–1930-х годов, начатой 
автором в предыдущих публикациях.
Ключевые слова: социология художе-
ственной литературы, социологическая 
реконструкция, структурализм, социаль-
ные отношения, социальная реальность, 
1920–1930-е года.

The literature indirectly forms social reality, offer-
ing and/or defending the appropriate ethic-social 
norms and cultural esthetic principles, public 
standards of behaviour and social practices.
The main objective of this work is further devel-
opment of one of the main for the sociology lit-
erature themes – reconstruction of social reality 

based on literary works. It was elected one of the 
most non-investigated and meaningful periods of 
modern history of Ukraine (1920–1930).
The most promising in terms of reconstruction of 
historical and social realities of 1920–1930 liter-
ary sources are seen works of Ukrainian writers, 
who were on the “periphery” of the relevant his-
torical and political processes. It helped at least 
to save those context-scene reality (particularly 
real, not perfect heroes and situations) that qual-
ify for the proper objectivity concerning the histor-
ical character of those times.
In most cases, it is practically to give information 
about the social problem by using of non-variet-
ies content in literature work, which sense is clear 
to all. But, when the author touches the ideologi-
cally forbidden subjects in his work it is recorded 
in the  variant part of the literature work (subtext), 
notice only by thoughtful and attentive reader, 
and at the same time censorship does not find in 
the book nothing formally unauthorized.
Sociological reading (especially with purpose to 
reconstruct social reality and relationship) of liter-
ature demands to take into account the historical, 
social, ideological contexts in which wrote the 
author of the work, and those ones which appear 
in the book.
Sociological reading of literature is a promising 
trend in sociology, as a source for the reconstruc-
tion of social relations and the realities of a certain 
historical period, playing both the objective and 
subjective reality.
Key words: sociology of literature, sociological 
reconstruction, structuralism, social relationships, 
1920–1930-s years.

Постановка проблеми. Сучасна художня 
література є глибоко контекстно інкорпорова-
ною в соціальні відносини, тісно з ними пере-
плетена, будучи досить специфічним виміром 
«соціального поля» (у термінах П. Бурдьє [1]). 
У такому суспільно-центрованому розумінні 
вона невід’ємна від історико-культурного кон-
тексту та, за деякими винятками, загальної 
проблематики соціальних відносин, взаємо-
дій визначеного історико-соціального періо-
ду. Отже, художня література може виступа-
ти також як значущий джерельний ресурс їх 
осмислення й інтерпретації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Художня література також є багатовимірним 
«дзеркалом» історико-соціальної дійсності 
(згадаймо хоча б дещо неоднозначне позиці-
онування В. Леніним письменника Л. Толстого 
як «дзеркала російської революції» (1908 р.) 
[9]); але «дзеркалом» певним чином «викрив-

леним» (свідомо чи несвідомо). Вона насам-
перед (1) відображує напруженості у відно-
синах індивіда та групи, групи і суспільства; 
(2) переосмислює ціннісно-нормативні важелі 
регулювання цих відносин; (3) «випробовує на 
міцність» етичні механізми регулювання соці-
альних взаємин; (4) визначає межі (4.1.) інди-
відуально-морального вибору та (4.2.) колек-
тивно-моральної відповідальності. Адже, на 
думку соціолога культури О. Семашка, панівні 
види та жанри (у кожному конкретному істо-
ричному проміжку) викликані потребою пере-
дачі ними «особливих форм відчуття й розу-
міння дійсності», отже, можна говорити про 
їхнє «соціальне призначення» [16, с. 68–69].

У будь-якому суспільстві завжди наявні 
соціальні проблеми, напр., проблема вижи-
вання людства, голоду, взаємовідносин люд-
ських спільнот різних рівнів між собою і із при-
родою, довіра до влади тощо. Митці, яким 
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властива розвинена соціальна інтуїція, праг-
нуть привернути увагу читача (від пересічної 
людини до влади як такої) до певного соці-
ального конфлікту, осмислити його причини, 
знайти шляхи подолання кризи, оцінити мож-
ливі наслідки. 

Здебільшого для передачі інформації про 
соціальну проблему використовується інварі-
ативна1 частина змісту художнього твору, яка 
є зрозумілою для всіх.

За деякими значущими параметрами 
художня література також опосередковано 
формує соціальну-реальність, пропонуючи 
та/або відстоюючи (інколи – навіть свідомо 
нав’язуючи та/або виправдовуючи) відповідні 
етико-соціальні норми й естетико-культурні 
принципи, суспільні стандарти поведінки та 
соціальної практики.

Така діалектичність – функціональна 
подвійність (двоєдиність відображення соці-
альної реальності та її формування) художної 
літератури – є принципово значущою не лише 
для культурно-літературознавчих, але й для 
історико-соціологічних проблематик, потре-
бує для їх вирішення відповідної джерель-
но-ресурсної бази (передусім корпусу текстів, 
літературно-художніх та пов’язаних із ними 
довідково-документальних тощо), належного 
концептуально-методологічного апарату [11]. 
Не можна також не враховувати як «внутрішні» 
культурно-літературознавчі, так і «зовнішні» 
історико-соціологічні, навіть «допоміжні» тех-
ніко-технологічні [Пор. 15] контексти, у фор-
матах і межах яких відбувається відповідна 
соціогуманітарна реконструкція [Пор. 17].

Проблема соціологічного прочитання худож-
нього твору веде початок ще із соціально-філо-
софського наробку Античності (вартий окре-
мого згадування принаймні платоновий образ 
Печери). Протягом ХХ ст. у соціології літерату-
ри з’явилося багато напрямів і шкіл, серед яких 
ключовими є психологічна, феноменологічна, 
герменевтична, структуралістська, постструк-
туралістська [18] та ін. Найперспективнішим 
нині вбачається позитивістська парадигма 
щодо аналітичного прочитання літературного 
твору, зокрема традиція структуралізму.

М. Бахтін [4] звернув увагу на те, що мова 
іманентно «діалогічна», її можна зрозуміти 
лише в термінах необхідної соціальної орієн-
тації: «мова живе в конкретному мовному спіл-
куванні», «закони мовного становлення є соці-
ологічними законами». 

Основна ідея семіотики Ю. Лотмана [10] 
полягає в ідеї «вторинних моделюючих сис-
тем». Вторинними моделюючими системами є 
література, кіно, театр та інші види мистецтва, 

які є похідними від першої моделюючої систе-
ми – мови. Виходячи з цього, Ю. Лотман уво-
дить поняття «культурний текст» – сукупність 
вербальних і невербальних систем, наявних у 
культурі. 

Твори, за У. Еко [23–25], поділяються на два 
типи: відкриті та фізично завершені. Відкриті – 
це такі твори, які дають простір для інтерпре-
тації. Фізично завершені ж, навпаки, не перед-
бачають співпраці читача й автора. До фізично 
завершених творів належать ті, які охоплюють 
усі можливі інтерпретації, наприклад, енцикло-
педичні статті, деякі наукові твори (здебільшо-
го в точних науках), деякі священні твори (або 
уривки з них) тощо. Усі інші – відкриті.

Нині соціологія літератури є однією з актив-
но розроблюваних і перспективніших дис-
циплін не тільки в соціології [2; 3; 17], а й у 
філософії культури [12]. В Україні відчуваєть-
ся брак саме соціологічних студій-прочитань 
літературно-художніх творів, тоді як у літера-
турознавстві вивчення соціальних мотивів у 
художніх творах – давня традиція [5]. 

Постановка завдання. Мета статтi – роз-
роблення ключової для соціології художньої 
літератури теми – реконструкції соціальної 
дійсності на основі художньо-літературного 
твору; за конкретний «кейс» обрано один із 
найменш літературознавчо досліджених та 
соціологічно осмислених періодів новітньої 
історії України (1920–1930-х рр.) [21; 22]. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У 1920-х рр. існував плюралізм думок, роз-
маїття літературних течій і напрямів, форм 
художньо-літературних творів. Але утворен-
ня на І з’їзді радянських письменників (лютий 
1934 р.) Союзу письменників Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік (далі – СРСР) 
із його республіканськими філіалами (в Укра-
їні також) поступово поклало край розмаїттю 
літературно-художніх течій та напряів, органі-
зацій та об’єднань, які до того існували в Укра-
їні. На зміну прийшов сумнозвісний «соцреа-
лізм» [13]. Його історико-соціологічно варто 
розглядати насамперед у термінах масштаб-
ного соціокультурного [20], зокрема соціаль-
но-комунікаційного (у термінах визначення та 
суворого дотримання загальних форматів та 
настанов) явища. Соцреалізм, за критичною 
оцінкою Д. Наливайка, «генетично й типологіч-
но <…> належить до специфічних явищ худож-
нього процесу XX ст., що утворювалися за 
тоталітарних режимів» як «специфічна доктри-
на літератури та мистецтва, сконструйована 
компартійною бюрократією та ангажованими 
митцями, накинута зверху державною владою 
і впроваджувана під її керівництвом і постій-
ним контролем» [14]. Твори епохи соцреаліз-
му здебільшого показують ідеологічно викри-
влено картину [8], тому повинні соціологічно 
розглядатися лише реконструктивно.

1 Словесна форма твору, яка сприймається читачем під час швид-
кого, поверхневого прочитання і не викликає в психіці людини жодного 
заперечення, невідповідності встановленим канонам і нормам життя.
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Варто зважати на чинник партійно-ідео-
логічної цензури як окремого явища, що най-
більше зачіпало передусім «верхівку» худож-
ньо-літературної ієрархії (яскраво показовим 
є, зокрема, проблемний літературно-творчий 
шлях П. Тичини [19]), що накладає додаткові 
обмеження на ресурсність їхніх творів як дже-
рела історико-соціальної реконструкції. 

Для української прози 1920–30-х рр. харак-
терно переважання малих форм і майже ціл-
ковита відсутність літературних прийомів, що 
претендують на «вишуканість». Адже основ-
ною цільовою аудиторією письменників тих 
часів були ті «робітничо-селянські» прошарки, 
які здебільшого мали невеликий інтелектуаль-
ний багаж (навчилися читати в межах кампа-
нії з боротьби з неписемністю), а також мали 
обмаль часу для читання (після роботи, перед 
сном). Так, знаний український історик-літера-
турознавець тих часів С. Єфремов, осмислю-
ючи письменництво М. Коцюбинського, скеп-
тично рефлексував: «Цей великий письменник 
ніколи не буде популярним в Україні, тому що 
є проблема читача» [7].

Звісно, були і твори «для інтелектуалів»  
(з літературними «візерунками» тощо), але їхня 
популярність обмежувалася вузьким колом 
інтелігенції та профільних фахівців (критики, 
дослідники літератури і т.д.).

Найперспективнішими в плані рекон-
структивності історико-соціальних реалій  
1920–30-х рр. художньо-літературними дже-
релами вбачаються передусім твори тогочас-
них українських письменників, які перебували 
на історико-соціальній «периферії». Адже це 
уможливлювало хоча б мінімальне збережен-
ня тих історико-сюжетних реалій (зокрема, 
контекстну/контекстуальну наявність/при-
сутність реальних, а не ідеальних героїв та 
ситуацій), що можуть претендувати принайм-
ні на мінімально належну об’єктивність. 

До корпусу таких текстів можна сміливо від-
нести, зокрема, художньо-літературний доро-
бок українського письменника Василя Вражли-
вого (Василь Якович Штанько, 1903–1937 рр.), 
передусім збірку його прози «Земля» [6]. На 
користь обрання саме цього літератора свід-
чить також та обставина, що він не тяжів до 
гучної яскравості літературних прийомів, мова 
його творів проста та буденна. Його основний 
герой – звичайна, у чомусь «лірична» люди-
на (міщанин чи селянин), поставлена життям в 
нетипові для неї умови, які водночас є типовими 
для українського суспільства тих часів загалом. 

Але не можна не враховувати, що сам 
автор був у чомусь типовою «людиною свого 
часу», вважав дореволюційний провінційний 
«вищий світ» (рівня губернії, волості) гнилим 
та аморальним. 

Кримінально непевний час, пошуки 
«ворожих елементів», тотальна підозрілість 
передані в оповіданні «Земля» одним абза-
цом, який відкривав і показував тогочасну 
непросту дійсність:

«Звіряти документи, – промайнуло в голо-
ві, – А чи в мене з ними все гаразд?» Я обмір-
ковував і перелічував, що можу показати, як 
треба буде <…>. Час був такий, що без доку-
мента жити було не можна <…>» («Земля») 
[6, с. 5–6].

Справді, у ті часи в Україні ще були силь-
ними відгомони революційних подій – від 
кримінальних угруповань до «ідейно незгод-
них» (антирадянських). Протистояння було 
настільки серйозним з обох боків, що часто 
закінчувалося стратами, які мали також еле-
менти ритуалізації (активістів-комнезам-
ників, голів колгоспів «годували» землею). 
З такими явищами новостановлювана радян-
ська влада боролася більш ніж рішуче, аж до 
спалення цілих сіл:

– Земля і воля? Наївся землі? Братимеш?..
До чорної закривавленої бороди поприли-

пала земля й рот неймовірно розчепірений 
був увесь набитий нею («Земля») [6, с. 18–19];

– Може в комнезам? Чуєш!
– А хто ж тоді позичить борошна? Та й то 

казати, як провідає хто з лісовиків, то не поми-
лують, мабуть («В ярах») [6, с. 27];

– А в Перівці вони дівчину на дуба спяли 
та й повісили. <…> Вона була комуністка та й 
видала їхнім більшовикам. <…> А ти чув, що 
десь, де багато лісовиків було, так там пови-
палювали всі села: одні бовдури стоять («Ліс») 
[6, с. 77, 79];

– А як куркулів обікрадено, то нічого, добра 
в них хватить! («Темрява») [6, с. 125].

Але коли митець у своєму творі торкаєть-
ся ідеологічно заборонених тематик (напр., 
теми безробіття, голоду), то цей пласт змі-
сту приховується, записується у варіатив-
ну2 частину художнього твору (підтекст), яку 
помітить лише вдумливий і уважний читач, а 
цензура не знайде у творі нічого формально 
недозволеного.

Наслідки Першої світової війни та револю-
ційних подій негативно вплинули на чисель-
ність чоловічого населення, робочих рук не 
вистачало:

«<…> за той час десятина батькового хліба 
осиплеться, бо її ніхто не скосить» («Земля») 
[6, с. 8].

Ще одна важлива тема, яка принципово 
замовчувалася, отже, майже не відображена в 
художньо-літературних творах, – масштабний 

2 Словесна форма твору, яка сприймається читачем під час вдум-
ливого, заглибленого прочитання і викликає у психіці людини відчуття 
несумісності, невідповідності інваріативній частині твору і офіційному, 
загальноприйнятому трактуванню подій. Також може передбачати 
посилання до відомих особистостей (персонажів інших творів), подій 
(реальних та видуманих), які є ключем до розшифрування глибинного 
змісту твору.
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голод 1921 р., який, у свою чергу, передував 
Голодомору. Оскільки події, описані Василем 
Вражливим в оповіданні «В ярах», відбува-
ються влітку (що описово фіксується в тексті – 
«пече сонце», «сонце висушило піт, принадно 
смажило тіло» та ін.), то можна з контексту зро-
зуміти, що причини голоду не лише посуха, а й 
відсутність у селян борошна, інших продуктів:

Цей рік – посуха. <…> Уже на Катеринос-
лавщині люди дохнуть, як мухи восени. <…> 

Через гору тягнувся дзвін <…> далекий, 
знесилений пропинався через неї.

– Кого це ховають?
– Тепер щодня, майже. <…>
– Каленик ходив найматись, його всюди 

стрічали з посмішкою і розводили руками.
– Самим не стає їсти! «В ярах» [6, с. 26–33];
– А батьки твої живі?? Ти з Катеринослав-

щини <…>. А там зразу несолодко («Роздоріж-
жя») [6, с. 38];

Собак їли, мололи курай, макуха була 
щастям <…>. І був у нього син, менший за 
Борку, гарний, такий слухняний і вмер, об’їв-
ся кори <…>. Покрівлі зробилися голими, самі 
лати сторчали, бо скотина поїла солому, а 
потім люди поїли скотину. <…> Знає Сизон, 
які зморшки вивів на обличчях у людей голод, 
знає Сизон, якими взорами поткалися мину-
лі багатства ланів. Спочатку зійшла озимина 
і маленькою од жорсткого вітру зів’яла. Так, 
тепер згадав Сизон: то був голод <…>. Той 
страшний голод, той, що поїсть усе й знову 
прийде їсти, бо голодний голод («Вовчі байра-
ки») [6, с. 90–91].

Водночас авторові не чужі й класові забо-
бони. Головний герой оповідання «На станції» 
одружений на «благородній, освіченій», яка 
після одруження не лише кохається з інши-
ми, а й є членом злочинного угруповання, що 
обкрадало вагони, користуючись інформаці-
єю, яку вона випитувала у свого чоловіка. 

А в оповіданні «Паштетня» Василь Враж-
ливий показує, що поміщик легко може стати 
сутенером, використовуючи для цього своїх 
племінниць: 

– Madame, чи ви знаєте моїх племінниць?.. 
Старша кінчила інститут благородних дєвіц, а 
менша теж там училася. <…> Жюлі красива, 
струнка, ніжна й чорна, як циганка. <…> А дру-
га, та на ту Тоньку, не <…> Буде друга, я знаю. 
Та була в Смольному. Що робиться, вихованки 
Смольного й тепер, як ті Маньки [6, с. 57–58].

Проте не все так безнадійно, Василь Враж-
ливий показує, що і серед бувших «володарів 
світу» є глибоко моральні люди. Так, одна з 
героїнь новели «Паштетня», вихованка «інсти-
туту благородних дєвіц» (Тонька) відмовила-
ся стати на шлях легких грошей і заробляла 
на прожиття розвантажуванням вагонів (тоб-
то обрала суто фізично, традиційно чоловічу, 
типово «пролетарську» роботу). Коли ж вона 

знайшла гідну роботу – перекладачем у редак-
ції, то спробувала витягти з кубла розпусти 
сестру; але та відмовила, бо хотіла продовжу-
вати жити гарно «тут і зараз», користуючись 
молодістю й успіхом у чоловіків. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Значуща історико-культурна контекстність 
літератури як дзеркала суспільства перетво-
рює її на принципове джерело реконструкції 
соціальної реальності. Під час соціологічно-
го аналізу літературно-художніх творів варто 
враховувати обидва історико-соціальні кон-
тексти, той, в якому він створювався автором, 
і той, який відображений у творі. Претендуючи 
на обєктивність оцінок ступеня ідеологічного 
навантаження, необхідно проаналізувати як 
інваріантну частину твору, так і варіативну, в 
якій можна побачити, що тут щось не так, щось 
змусило письменника писати ангажовано 
(напр., якісь зміни у суспільстві, острах за жит-
тя, необхідність заробляти гроші тощо). 

У художньому творі, передусім у відповід-
ній картині світу художнього твору як його 
іманентній складовій частині, відображено 
суспільні ідеали письменника і тієї читаць-
кої аудиторії, якій адресовано твір. Ці ідеали 
можуть бути в прихованому чи наочному змі-
стах твору залежно від позиції автора щодо 
пропагованих владою цінностей (зокрема, 
суспільних, загальнолюдських), його власних 
переконань і мети, з якою створювався твір. 
Адже не секрет, що митці пишуть свої твори 
не лише заради вираження себе, своїх ідеалів, 
почуттів, відчуттів, а й заради більш прозаїчних 
речей – від заробітку до демонстрації лояль-
ності до влади тощо. 

Соціологічне прочитання художньої літера-
тури – перспективний напрям в історико-куль-
турній соціології, оскільки вона є джерелом 
для реконструкції соціальних відносин і реалій 
якогось історичного проміжку, відтворенням 
як об’єктивної реальності, так і суб’єктивного 
її осмислення, яке також впливає на об’єктив-
ну реальність та навіть формує її. 
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