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Стаття присвячена дослідженню мож-
ливостей і потенціалу застосування 
нетрадиційних методів сучасного викла-
дання соціології – турнірних методів, що 
нині активно застосовуються в природ-
ничих науках. Автори обґрунтовують 
актуальність та евристичність імплан-
тації турнірного методу, розглядаючи 
дві його модифікації – спрощену й базову. 
Особливу увагу спрямовано на визна-
чення специфічних технічних і мето-
дичних аспектів використання цього 
методу в роботі зі студентами-соціо-
логами, зважаючи на емпіричний досвід 
застосування ігрових турнірів в освітніх 
практиках авторів статті. Доводиться, 
що використання турнірного методу 
підвищує ефективність комунікативної, 
діалогічної, аргументативної, логічної 
підготовки студентів. Автори зверта-
ють увагу на евристичний потенціал 
імплантації турнірного методу не тільки 
для вдосконалення загальнонаукової під-
готовки студентів-соціологів, а й для 
розвитку таких загальних і професійних 
навичок, як критичне мислення, соціоло-
гічне моделювання та соціологічна уява 
студентів. Визначено, що застосування 
ігрових турнірів дає змогу конструювати 
діалог у плюральній сутності комуніка-
тивної ситуації, а не в діалогічній формі 
комунікативної ситуації в аудиторії. 
Обґрунтовується, що використання 
турнірних методик сприяє оволодінню 
студентами спеціальними компетент-
ностями відповідно до стандарту вищої 
освіти України. Водночас продемонстро-
вано обмеженість застосування таких 
методів і наведено конкретні техніки їх 
застосування. Автори підсумовують, 
що застосування турнірних методів 
дає змогу «провести» академічну групу 
по шляху від неінтегрованої, механічно 
створеної, формалізованої групи до 
реальних практик формування соціаль-
ної групи, що працює як синергетична 
система, а її учасники об’єднані спільною 
діяльністю.

ключові слова: викладання соціології, 
ігровий турнір, доповідач, опонент, рецен-
зент, діалог.

The article is devoted to exploring the possi-
bilities and potential of non-traditional meth-
ods applying in contemporary sociological 
teaching – tournament methods, which are 
now actively used in the natural sciences. The 
authors substantiate the relevance and heu-
ristic implantation of the tournament method, 
considering its two modifications – simplified 
and basic. Particular attention is given to iden-
tifying specific technical and methodological 
aspects of using this method in working with 
students-sociologists, basing on the empiri-
cal experience of using game tournaments in 
the authors' educational practices. It is proved 
that the use of the tournament method increases 
the effectiveness of communicative, dialogical, 
argumentative, logical students' preparation. 
The authors draw attention to the heuristic poten-
tial of implantation of the tournament method 
not only for the improvement of students-so-
ciologists' general scientific training, but also for 
the development of general and professional 
skills such as critical thinking, sociological mod-
eling and students' sociological imagination. The 
article determines that the use of game tour-
naments allows you to construct a dialogue in 
the pluralistic nature of the communicative situa-
tion, rather than in the dialogical form of the com-
municative situation in the audience. It is sub-
stantiated that the use of tournament methods 
promotes the acquisition of special competences 
by students in accordance with the standard 
of Ukrainian higher education. At the same 
time, the limitations of using such methods are 
demonstrated and specific techniques for their 
application are given. The authors conclude that 
the use of tournament methods allows to “lead” 
an academic group on the path from a non-in-
tegrated, mechanically created, formalized group 
to the actual practices of forming a social group 
that works as a synergistic system, and its partici-
pants are united by common activities.
Key words: sociologу teaching, game tourna-
ment, speaker, opponent, reviewer, dialogue.

СекцІя 1 
ТеОРІя ТА ІСТОРІя СОцІОЛОГІЇ

Постановка проблеми. Сучасне викла-
дання соціологічних дисциплін стикається 
з чималою кількістю викликів. Ці виклики 
модифікують як можливості викладача, так 
і його зобов’язання, як права студента, так 

й оптимальні форми роботи. Безумовно, кон-
струювання вичерпної та повної моделі цих 
викликів є предметом окремої статті, проте 
для цілей нашої роботи цілком можливо виді-
лити ті з них, які є ключовими. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Першим із них є поширення цифрових 
технологій комунікації й доступу до інформа-
ції. Це поширення призводить до множинних 
ефектів, що впливають на стилістику, способи, 
інструменти викладання соціології. Так, біль-
шість викладачів у сучасній вищій школі стика-
лася з таким ефектом, як розмивання авторства 
текстів. Студенти все менш уважно ставляться 
до аутентичності, авторства, джерельності тек-
сту; вони все більше сприймають текст як само-
стійну й об’єктивну реальність, що потребує 
певним чином побудованих магічних практик 
(частково ця тематика порушена у роботі [20]). 
Іншим ефектом, пов’язаним із попереднім, 
є ускладнення перевірки текстів у виконанні 
викладачів, що висуває нові вимоги до техніч-
ного й технологічного оснащення викладання. 
Так само важливим ефектом є зниження само-
стійності студентів у формулюванні власної 
позиції, узагалі зниження диспутивної культури 
студентів, трансфер диспутивних прийомів 
і практик з Інтернет-взаємодії. Це супроводжу-
ється ще одним системним ефектом макро-
рівня, а саме зниженням кількості, значущості, 
ролі і статусу особистої комунікації, у тому числі 
й статусу викладача.

Другим із ключових чинників є зниження 
«культури Гутенберга» і становлення «Галак-
тики Інтернет» [12], що передусім у контексті 
навчання є значущим для нас як розпад і роз-
клад книжкової культури, адже це призводить 
до низки дидактично й соціально важливих 
наслідків, а саме:

– становлення гіпертекстового мислення, 
тобто мислення непослідовного, мислення 
роз- й запаралеленого мислення контекст-
ного;

– виникнення специфічної «кліпової сві-
домості» [10], що відрізняється несистемні-
стю, ситуативністю, реактивністю сприйняття 
навколишнього світу і його проблем;

– розпад культури великих текстів; цьому 
сприяє як сучасна академічна політика (у якій, 
наприклад, написання статті «цінується» 
істотно вище, ніж написання розділу моно-
графії, а в різноманітних академічних рейтин-
гах статті виявляються більш пріоритетними, 
ніж монографії або гранд-дослідження), так 
і «тиранія моменту» [24], що змушує до від-
мови від «повільного читання», від системної 
й тривалої обробки інформації та даних і сти-
мулює «бути в курсі», «відстежувати події», 
«залишатися з ними»;

– зникнення розгорнутих, складних, 
диференційованих систем аргументації 
з відповідною модифікацією (чи навіть «редук-
цією») культури дискусії.

Третім із чинників, що ми зараховуємо до 
ключових у рамках нашої статті та її проблем-
ної ситуації, є віртуалізація процесів освіти, їх 

конвергенція з процесами професіоналізації, 
залучення до ринку праці. Цей процес про-
являється, наприклад, у девальвації цінності 
особистої комунікації, особистої аргумента-
ції й особистого зіткнення. Це призводить до 
того, що такі важливі для традиційної системи 
освіти категорії, як консенсус і компроміс, роз-
миваються, ритуалізуються, перетворюються 
на виключно формальні фрейми, які змістовно 
(тобто на рівні змісту комунікації) не відобра-
жаються та не оперуються. Іншим проявом 
цього процесу є розпад «культури істини», 
заміщений «культурою особистої думки». 
Це пов’язано не тільки з процесами індивіду-
алізації, постмодернізації (і, відповідно, «кра-
хом метанаративів» [17]), а й із процесами 
дистанціювання, відчуження освіти від тих, хто 
міг би й мав би стати агентом конструювання 
практики, носієм її ідентитету.

Усе це призводить до того, що освіта постає 
перед викликами пошуку нових форм, які, 
з одного боку, здатні відтворювати академічне 
співтовариство в нових умовах, з іншого – вияв-
ляються функціональними в умовах натиску 
цифрових форм комунікації та інформатизації 
(а отже, актуалізують безпосередню особи-
сту комунікацію; безпосередній пошук самого 
студента; ситуативні, експромтні, несподівані 
виклики, що можуть поставати перед студен-
том), з третього – дають змогу істотно, не 
у формі наділення кредитами, а суттєво роз-
вивати комунікативні, диспутивні, епістемоло-
гічні навички студента.

З іншого боку, варто визнати актуальність 
прогнозу Е. Гідденса [9] щодо актуальності 
конструювання сучасною соціологією міждис-
циплінарних зв’язків, що, на наш погляд, про-
являється не лише в активізації практик між-
дисциплінарних соціогуманітарних досліджень, 
а й у зміцненні взаємозв’язків методик викла-
дання, появі практик імплантації прийомів і спо-
собів, актуальності виходу за рамки традицій-
них методів викладання [18]. Такі взаємозв’язки 
проявляються не лише в міждисциплінарній 
площині, а й у рамках різних освітніх рівнів – 
середньої, вищої та післядипломної освіти.

Постановка завдання. У зв’язку із цим 
можуть виявитися успішними й ефективними 
засоби, які вже неодноразово випробувані на 
різноманітних змагальних заходах шкільного 
та академічного рівнів (наприклад, [11], [22]). 
Саме цим зумовлена мета статті – дослідити 
можливості імплантації методології турнірних 
методик (у тому числі й у межах колаборатив-
ного навчання) на прикладі конкретної тех-
ніки, яка, зокрема, застосовується в турнірах 
юних хіміків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.

1. Диспут як діалог: міні-турнір на інди-
відуальному рівні
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Діалог є одним із ключових прийомів 
навчання. Сучасна система освіти навіть 
фетишизує, містифікує й сакралізує діалог, 
інтерактивність і їх похідні феномени [6; 7; 
8; 16; 23]. Однак доволі часто діалог відтво-
рюється лише як ритуал, на нього поклада-
ються невиправдані надії, він розглядається 
як панацея; нерефлексивне та некритичне 
сприйняття й інтерпретація діалогу інколи 
призводить до того, що соціологи, педа-
гоги, викладачі не ставлять питання щодо 
змісту діалогу, обговорюючи насамперед 
форму діалогічної взаємодії, умови діалогіч-
ної комунікації тощо. Це призводить до того, 
що, замість діалогу, в аудиторії доволі часто 
практикуються серії монологів, комбінації 
або каскади монологічних фрагментів без 
урахування не лише структурних, а й соці-
альних (і навіть у чомусь антропологічних) 
умов діалогу.

Саме ці недоліки сучасних технік здійс-
нення діалогічних методик в аудиторії, на нашу 
думку, можуть бути усунені під час викорис-
тання методик структурної кооперації ролей 
в аудиторії за необхідного й достатнього 
контролю з боку викладача.

Найпростішою із цих методик є міні-турнір, 
який у спрощеному вигляді може бути описа-
ний як методика опонування1 (і рецензування), 
випробувана одним із авторів протягом остан-
ніх 10 років педагогічної діяльності. Сама по 
собі ідея опонування або рецензування (в тому 
числі й експромтного, в аудиторії), безумовно, 
не є ані новою, ані авторською, проте в разі 
з дидактичною методикою міні-турніру як 
комплексного поєднання декількох дидактич-
них і соціальних технік є деякі моменти, які, як 
нам видається, гідні того, щоб їх обговорити. 
Однак їх модифікація в дидактичних цілях 
може бути різною.

Зокрема, ми виходимо з гіпотези, що 
запрограмованість, попередня обізнаність, 
прозорість аудиторного заняття може бути не 
лише позитивним аспектом, а й негативним. 
Річ у тім, що так звана прозорість у дидактич-
ному сенсі перетворюється на:

– передбачуваність (а отже, призводить 
до втрати інтересу студентами);

– алгоритмізованість (а отже, дає можли-
вість заздалегідь підготуватися, що вихолощує 
власне комунікативну ситуацію до виключно 
презентаційних аспектів);

– формалізованість (а отже, обертається 
ритуальністю поведінки, «меркантилістським 
напівуходом», як би це сформулював Іммануїл 
Валлерстайн).

Особливо ці недоліки виявляються в ситу-
ації доповідей, виступів, усних презентацій 
(або таких, що супроводжуються візуальними 
доповненнями). Саме тому першою дидактич-
ною знахідкою, яку ми пропонуємо для інтен-
сифікації комунікативної ситуації, є випадко-
вість (для студентів) і непрозорість (для них 
же) визначення в такій ситуації рецензента 
й/або опонента відразу після доповіді або 
презентації. При цьому рецензент та опонент 
повинні бути занурені до ситуації експромт-
ності, вони повинні мати обмежений ресурс 
як часу, так і задіювання сторонніх ресурсів 
(цим ми досягаємо мінімізації впливу одного 
з наведених вище чинників). Єдиний аспект, 
що має бути прозоро й попередньо проанон-
сований для студентів, – вони про це знають; 
інакше кажучи, відразу ж після висловлення 
позиції довільно (тобто з дозволу викладача) 
визначений рецензент, а потім і опонент фор-
мулюють контрпозицію, без відстрочки й без 
можливості «спочатку дати слово аудиторії». 
При цьому рецензент здійснює аналіз допо-
віді або виступу, деталізує за категоріями 
переваги та недоліки, пропонує критерії для 
оцінювання, проте на аналітичній функції його 
роль завершується, тоді як опонент зосере-
джений насамперед на формулюванні питань 
і конструюванні альтернативного погляду або 
опозиції, тобто його роль може бути описана 
як передусім синтетична.

З одного боку, такий педагогічний крок змі-
нює статус опонента й рецензента: надання 
їм «права першого слова» щодо викладача 
й інших студентів, структурне виокремлення 
з тканини семінару, дискусії, захисту авто-
матично наділяє опонування в очах студентів 
іншою природою, ніж звичайне питання або 
звичайне зауваження. З іншого боку, він дає 
право викладачеві окремо оцінювати опо-
нування як особливий вид аудиторної діяль-
ності. З третього – істотно знижуються мож-
ливості студента задіяти сторонні ресурси 
у вигляді цифрових або комунікативних тех-
нологій, а також у вигляді «допомоги дру-
зів». Нарешті, з четвертого боку, сам опо-
нент відчуває особливу відповідальність за 
відігравання своєї ролі (в типовому випадку, 
звичайно, коли мова не йде про студентів із 
низьким рівнем академічної успішності), що 
підвищує якість відігравання, сприяє моти-
вації постійно перебувати в темі, зберігати 
увагу й залученість в освітній процес.

Окремим питанням є розмежування ролей 
рецензента й опонента. За підсумками своєї 
дидактичної практики автори доходять вис-
новку, що з метою упорядкування перебігу 
заняття таке розмежування на індивідуальному 
рівні реалізації цієї дидактичної техніки є недо-
цільним. Звичайно, за цього розмежування 
ролей студенти отримують наочні приклади 

1 Ця методика застосовується під час проведення семінарських 
занять зі студентами-соціологами, у рамках яких вони попередньо 
готують доповіді з різних тем. Під час самого заняття викладач довіль-
ним чином призначає опонентів і рецензентів стосовно доповіді з того 
чи іншого питання.
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аналітичної та синтетичної діяльності, відмін-
ностей між опонуванням і рецензуванням. 
Однак такий дизайн вимагає все-таки більшого 
обсягу часу, ресурсу соціального контролю 
в аудиторії, ресурсу уваги з боку викладача (а 
ще краще, уваги в поєднанні з технічними засо-
бами фіксації результатів діяльності студентів). 
У цьому випадку непередбачуваність і нестан-
дартність проведення заняття вимагають такої 
ціни, як недиференціація ролей і зменшення 
кількості можливих комбінацій і варіацій, тобто 
непередбачуваність заняття для студентів 
(передусім) і для викладачів (опісля) за збере-
ження контролю з боку викладача призводить 
до підвищення різноманітності за підвищення 
«витрат» з боку викладача. «Ціною» за підви-
щення різноманітності стає одне з двох: зни-
ження контрольованості або ж підвищення кіль-
кості зусиль з боку викладача зі встановлення 
та відтворення порядку.

У такому дизайні цього методу проблема-
тизується статус викладача. Описана вище 
освітня ситуація дає викладачеві змогу обрати 
демократичний стиль «ведення», у якому його 
роль можна описати як роль деміурга, який 
лише створив світ, розробив його правила, 
а решту віддав на відкуп волі суб’єктів цього 
світу й обмежився спостереженням. З одного 
боку, це дає викладачеві змогу на рівних брати 
участь у дискусіях (але все-таки найбільш 
ефективним виявляється, як нам убачається, 
залучення викладача або в останню чергу, 
після того як усі учасники дискусії вислов-
ляться, або ж в разі відсутності бажання брати 
участь в дискусії з боку студентів, які не є ані 
опонентами, ані рецензентами). З іншого ж – 
це дає учасникам шанс на вищу й більш різ-
номанітну динаміку проведення дискусії 
(особливо порівняно з іншим дизайном цього 
методу).

Отже, методика міні-турніру на індивіду-
альному рівні є прозорою для викладача, не 
потребує спеціального технологічного осна-
щення (наприклад, достатніми є способи 
фіксації активності студентів; розроблена 
система оцінювання їхньої діяльності), доволі 
гнучка в її модифікаціях і при цьому досить різ-
номанітна в застосуванні (з можливістю (ре)
диференціації ролей, переміщення локусу 
контролю тощо). Вона дає змогу виявити як 
експромтні можливості студентів у форму-
люванні своїх позицій, так і в аналізі позицій 
«суперників», задіює їхнє «фонове знання» (у 
термінології М. Полані [19]). Однак при цьому 
все-таки міні-турнір залишається обмеженою 
формою з відносно жорстко прописаним фре-
ймом взаємодії, що задає низку обмежень. 
Так, дидактичний вплив на студентів істотно 
знижується в інтервалі між подіями «при-
значення опонента/рецензента» й «початок 
наступної доповіді/презентації». Це має про-

являється й у дисциплінарних, і в діяльнісних, 
і в ціннісних, і в афективних аспектах пове-
дінки студентів. «Одноразовість» призначення 
опонента/рецензента не дає змоги варіювати 
правила й підвищувати непередбачуваність 
для студентів до ситуації постійної концентра-
ції, що також належить до істотних недоліків 
та обмежень цієї методики.

2. Диспут як полілог: турнір на групо-
вому рівні

Описана вище методика може набувати 
більш системного та інституціоналізованого 
характеру шляхом її концептуалізації та пре-
зентації в студентській аудиторії як ігрового 
турніру, що передбачає розподіл академічної 
групи на команди відповідно до визначених 
ролей. 

Ігровий турнір передбачає розподіл сту-
дентів на три ігрові команди, кожна з яких 
почергово відіграє одну з трьох ролей: «допо-
відач», «опонент», «рецензент». Кожна з ролей 
передбачає групову підготовку методом brain 
storm [4] і вибір спікера команди, завдан-
нями якого є виконання однієї з трьох ролей: 
а) доповідач – аргументований виклад позиції 
команди з приводу поставленого викладачем 
питання; б) опонент – аргументований виклад 
контрпозиції з приводу відповідного питання, 
базуючись на аналізі недоліків і/чи непов-
ноти виступу команди доповідача; в) рецен-
зент – експрес-аналіз позицій доповідача 
й опонента, визначення переваг і недоліків 
висловлених ними тез.

Латентною центральною фігурою, яка має 
вкрай обережно використовувати власний 
центральний статус судді, є викладач, який 
здійснює розподіл студентів на команди (для 
формування «зваженого» рівня підготовки 
кожної команди), формулює питання для 
гри, слідкує за таймінгом, оцінює фаховість 
аргументів, має заключне слово з фінальною 
рецензією ігрового сету й оцінює роботу кож-
ної команди. 

Час, відведений на підготовку команди до 
певної ролі, час виступів, а також кількість 
ігрових сетів може варіюватися залежно від 
інших завдань семінарського заняття. Вихо-
дячи з практики трирічного застосування 
методики ігрових турнірів на семінарських 
заняттях зі студентами-соціологами одним 
з авторів статті, оптимальним убачається 
проведення трьох ігрових сетів за ігровий тур-
нір, кожен із яких команда «зустрічає» в новій 
для себе ролі (тобто щодо кожного завдання 
команда «відіграє» одну роль – доповідача, 
опонента чи рецензента – з подальшою рота-
цією своєї ролі щодо наступних завдань тур-
нірів): ДОР; ОРД; РДО (де д – доповідь; о – 
опонування; р – рецензія).

Що ж до попереднього ознайомлення 
команд із завданнями ігрового турніру, то тут 
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існують різні точки зору. У практиці ігрових 
турнірів у природничих науках2 гравці попе-
редньо отримують завдання ігрового турніру, 
а сам турнір є скоріше практикою презентації 
їх виконання й дискусією щодо обраних варі-
антів вирішення. Проте такий підхід знижує 
рівень експромтності, не дає змоги наочно 
оцінити самостійність виконання завдань шко-
лярами чи студентами в силу попереднього 
опрацювання завдань. Водночас такий підхід 
забезпечує (хоча й не гарантує) перспективу 
«глибини» опрацювання матеріалу та підго-
товку більш обґрунтованих відповідей; що, 
зауважимо, доволі часто «страждає» за умови 
відсутності попереднього ознайомлення сту-
дентів із завданнями турніру. 

Рішення щодо попереднього ознайомлення 
студентів-соціологів із завданнями турніру 
залежить від завдань семінару й типу розро-
блених викладачем завдань. Якщо нашим прі-
оритетом є закріплення та поглиблення вже 
наявних у студентів знань, то відсутність попе-
реднього ознайомлення не лише працює на 
розвиток презентаційних здібностей і навичок 
критичного та експромтного мислення сту-
дентів, а й забезпечує для викладача функцію 
поточного контролю знань. Якщо розроблені 
викладачем завдання потребують додатко-
вого опрацювання навчальної літератури, 
порівняння позицій чи концепцій, підтвер-
дження чи спростування певних фактів (тобто 
глибини аналітичних операцій та опрацювання 
нового матеріалу студентами), то ми реко-
мендуємо попередньо ознайомлювати сту-
дентів зі змістом цих завдань для можливості 
якісної підготовки до ролі «доповідача» з кож-
ного питання. Однак при цьому проблема-
тичним залишається питання щодо такого ж 
ознайомлення команд, які на цих матеріалах 
будуть відігравати роль опонента й рецен-
зента. Причому, зауважимо, тут ситуація нео-
днорідна: рецензування загалом передбачає 
максимальну об’єктивність і відстороненість, 
із цього погляду неознайомленість може віді-
гравати позитивну роль, тоді як опонування 
може бути здійснене як на базі заздалегідь 
проведеної підготовки (і тоді ми можемо роз-
раховувати на більш фундаментальну та аргу-
ментовану техніку опонування), так і на базі 
експромтної роботи (у такому разі центром 
стає перевірка й розвиток швидкої та опера-
тивної селекції й експлікації системи аргумен-
тів і способів верифікації/фальсифікації).

Прийнятним варіантом також є практика 
попереднього надання студентам більшої 
кількості ігрових завдань (наприклад, 15–20) 
і рендомного їх вибору під час гри. Фактично 

йдеться про створення банку ігрових завдань, 
із якими студенти можуть ознайомитися у віль-
ному доступі. Ці завдання викладач перено-
сить на ігрові білети, що студенти на початку 
гри обирають всліпу (наче на іспиті). Такий під-
хід, з одного боку, забезпечить більш систем-
ний характер підготовки студентів, а з іншого – 
створить очікуваний ефект прозорості гри. 

Показовими, на нашу думку, можуть бути 
завдання ігрового турніру «Захист і критика 
теорії структурації», який один із авторів статті 
застосовує в рамках навчального курсу «Тео-
рія структурації Ентоні Гідденса» для сту-
дентів-магістрантів другого року навчання 
(див. таблицю 1). 

Детальніше зупинимося на визначенні 
переваг, недоліків та обмежень застосування 
методики ігрових турнірів у навчальній підго-
товці студентів-соціологів. До переваг колек-
тивної турнірної методики ми зараховуємо 
розвиток навичок групової (командної) 
роботи студентів, що є значущою та навіть 
дефіцитною компетентністю в умовах індиві-
дуалізації освітніх процесів у вищій школі Укра-
їни. Під час виконання командного завдання 
в мікрогрупі диференціюється навантаження, 
розподіляються ролі, закріплюється відчуття 
відповідальності на індивідуальному й колек-
тивному рівнях, випробовується міжособи-
стісна довіра, що загалом сприяє формуванню 
внутрішньогрупової динаміки, додатково кон-
солідує академічну групу та формує нави-
чки проектної роботи, що сьогодні особливо 
цінується на ринку праці (сфера ІT, методики 
«мозкових штурмів» у сучасних корпоративних 
практиках [14; 21]).

По-друге, ігровий турнір є передусім 
ігровою методикою, яка задіює всі атрибути 
іграїзації соціальної реальності [15] – ігрові 
ролі, правила гри, ресурси гри, дух суперниц-
тва й групової єдності, ігрової ідентичності, 
розуміння перемоги й поразки, високий 
ступінь емоційної залученості та відповід-
ний емоційний фон. Урешті-решт, саме тут 
успішно реалізуються ті самі функції соціаль-
ного конфлікту [13], хоча й в ігровій формі. 
Для покоління міленіалів [5], формативний 
період яких припав на активне залучення до 
комп’ютерних ігор і ще більш активне користу-
вання ігровими додатками сучасних гаджетів, 
саме ігрові методики є найбільш зрозумілими 
та (у тому числі «дозвіллєво») привабливими, 
тобто сприймаються студентами не як жорсткі 
структурні вимоги системи освіти, а як, хоча 
й ілюзорно, додатковий простір зрозумілого 
за правилами соціального простору дозвілля. 
Це сприяє більшій діяльнісній та емоційній 
залученості студентів до освітнього процесу, 
що, у свою чергу, забезпечує якість засвоєння 
навчального матеріалу й ефективне виконання 
завдань семінарської роботи.

2 Де завдання мають форму задач, що потребують попереднього 
вирішення, але, як правило, не мають єдиної точки зору щодо пра-
вильності виконання.
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Таблиця 1
Приклади завдань ігрового турніру «Захист і критика теорії структурації»

Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3
М. Арчер протиставляє поняттю 
дуальності поняття дуалізму. На 
думку М. Арчер, структура (і культура) 
і дія аналітично різні, незважаючи 
на те що в соціальному житті вони 
переплетені. М. Арчер, безсумнівно, 
має на увазі Гідденса, коли говорить, 
що занадто багато поспішно зробили 
звідси висновок, що питання полягає 
в одночасному розгляді обох сторін 
монети. Це заперечує можливість 
дослідження їхньої взаємодії в часі. 
Найбільше М. Арчер побоюється, 
що мислення на основі дуальності 
«елементів» і «людей» буде означати, 
що «їхній взаємний вплив неможливо 
прояснити». М. Арчер послуговується 
передумовою, згідно з якою про-
блема структури й дії «затьмарила» 
собою питання культури й діяль-
ності» (с). Сформулюйте тези «на 
захист» Е. Гідденса щодо хибності 
висновків М. Арчер.

Маргарет Арчер критикує позицію 
Е. Гідденса, згідно з якою влада 
(power) необхідна для будь-якої 
дії. «Здатність змінювати неза-
лежна від влади агентів (agents)». 
Автор говорить про три можливі 
альтернативи: «Іноді дії не можуть 
капіталізуватися, щоб влада мала 
місце»; «Зміна не обов’язково 
має на увазі владу, коли влада 
не гарантія зміни»; «Влада може 
розгортатися, не проводячи ніякої 
трансформації» [1, p. 92–93]. Мар-
гарет Арчер критикує центральну 
конфляцію, у тому числі положення 
про дуальність структури в теорії 
структурації Е. Гідденса за те, що 
в ній зникає різноманітність понять 
«агент» (agent), «актор» (actor) 
і «персона» (person) [3, p. 117]. 
Сформулюйте тези «на захист» 
Е. Гідденса щодо хибності 
зауважень М. Арчер.

Маргарет Арчер 
критикує концеп-
цію «рефлексив-
ної модернізації» 
Е. Гідденса, знаходячи 
в ній парадокси: у цій 
теорії люди стають 
раціональними, але 
при цьому в світі 
наростає хаос. На 
її думку, у пізньому 
модерні (late modern) 
системна рефлек-
сивність не стала 
кращою, але персо-
нальна рефлексив-
ність на соціальному 
рівні підвищується 
[2, p. 30]. Сформулю-
йте тези «на захист» 
Е. Гідденса від таких 
зауважень М. Арчер.

3 Логічне, критичне, експромтне, соціологічне мислення, вміння 
дискутувати, вміння формулювати питання, заглиблення у навчаль-
ний матеріал, пошук творчих рішень, розвиток системності й аналі-
тичності мислення.

До переваг методики ігрових турнірів 
у навчальній підготовці студентів-соціологів 
варто зарахувати багатофункціональність 
її застосування як із погляду розвитку мно-
жинних навичок і компетентностей студен-
тів3, так і з позицій виконання завдань заняття 
й навчальної програми загалом (окрім закрі-
плення та поглиблення знань, турнір дає розу-
міння «слабких сторін» вивченого матеріалу, 
є латентним експрес-методом поточного 
моніторингу знань студентів тощо). Не можна 
обійти увагою й високий ступінь універсаль-
ності застосування турнірної методики: 
завдання турніру можна розробляти в межах 
як теоретично, так і практично орієнтованих 
навчальних курсів, вона є ефективною для 
застосування зі студентами різних рівнів нав-
чання та академічної успішності; її викорис-
тання може бути здійсненим з метою закрі-
плення, розширення, «затравки» навчального 
матеріалу, вона може бути використана із 
залученням додаткової літератури чи спе-
ціалізованих напрацювань, зовнішніх екс-
пертів чи колег тощо. Ця методика є нетра-
диційною для соціології, має високий 
інноваційний потенціал, а її динамічність 
(що забезпечує зміна ролей і завдань) та інте-
рактивний характер (внутрішньокомандна 
взаємодія та взаємодія між командами ака-
демічної групи) сприяють посиленню залу-
ченості студентів різних рівнів академічної 

успішності до активного навчального процесу 
під час семінарських занять. 

Звісно, як і будь-яка методика навчання, 
практика проведення ігрових турнірів не 
позбавлена певних недоліків та обмежень 
у її застосуванні. Зважаючи на те що методика 
має на меті опрацювання матеріалу глибинно, 
а не поверхово, одним із недоліків її застосу-
вання є обмежена кількість питань для роз-
гляду під час проведення ігрового турніру. 
Якщо метод творчої дискусії дає змогу під час 
семінарського заняття опрацювати зі студен-
тами від п’яти до десяти дискусійних питань, 
то ігровий турнір суттєво звужує цей спектр 
у зв’язку з «утратою» часу на ознайомлення 
студентів з правилами турніру, власне групо-
вої роботи й презентації кожної команди. Тому 
цей метод є time consuming method, що може 
знизити інтенсивність навчального наванта-
ження під час семінарського заняття. 

Іншим недоліком є те, що, незважа-
ючи на високу залученість студентів під час 
участі в ігровому турнірі, ролі в командах, 
як засвідчує практика, розподіляються 
нерівномірно: лідери мікрогруп, як правило, 
доволі часто «перетягують ковдру» на себе, 
що й порушує внутрішньогрупову динаміку, 
і формує пасивні ролі, й ускладнює проце-
дуру оцінювання роботи студентів викла-
дачем (власне, чию роботу оцінювати: вибір 
між оцінкою команди чи оцінкою виступів 
спікерів команди). Тому «якість» проведення 
турніру потребує від викладача постійного 
активного спостереження, моніторингу дотри-
мання гравцями правил гри й таймінгу, зва-
женої модерації та за необхідності втручання  



  Теорія Та ісТорія соціології

15

в групову динаміку з позицій розподілу команд-
них ролей. Викладачу як модератору гри варто 
бути готовим до того, що внутрішньогрупова 
динаміка не завжди працює на об’єднання 
групи й не позбавлена ризику виникнення 
конфліктних ситуацій під час групової роботи 
студентів над виконанням завдання. Із цього 
випливає ще один недолік цієї методики – 
необхідність спеціальних знань і навичок 
проведення ігрових турнірів викладачем 
(хоча, звісно, цей недолік не є бар’єром чи 
обмеженням у застосуванні цієї методики). 

Одним із суттєвих недоліків проведення 
ігрових турнірів у групах із низьким рівнем 
академічної активності й успішності студентів 
є ризики неякісної підготовки та браку ком-
петентностей студентів для забезпечення 
адекватного виконання завдань і підтримання 
динаміки ігрового турніру. Якщо презентації 
команд позбавлені творчих підходів чи вза-
галі учасники турніру неспроможні відіграти 
якусь із ролей, то ігрова динаміка втрачається, 
а сам турнір не виконує поставлені перед ним 
навчальні завдання. Тому для таких академіч-
них груп ми рекомендуємо обов’язкове попе-
реднє ознайомлення студентів із завданнями 
турніру та правилами його проведення. 

Також можливим рішенням цієї проблеми 
є поступове впровадження цієї методики нав-
чання, у ході якого суб’єкти процесу освіти 
поетапно та порівнево освоюють весь склад-
ний комплекс ролей. Із цього погляду інди-
відуальні турнірні методики та їх реалізація 
цілком можуть бути попереднім етапом для 
колективних ігрових турнірів. Окрім того, на 
індивідуальних турнірних методиках можна 
відпрацьовувати способи комунікації, пра-
вила й інструменти ведення діалогу, рафі-
нування наукової та навчальної взаємодії, 
щоб у подальшому зекономити час на нала-
годження соціальної машинерії колективних 
ігрових турнірів. Тому, на наш погляд, логічною 
видається послідовна імплантація турнірної 
методики (диспут як діалог і диспут як полілог) 
протягом освітнього процесу: від ознайом-
лення з азами міні-турнірів на перших курсах 
підготовки до проведення повноцінних турні-
рів серед студентів-магістрантів. Власне таку 
стратегічну лінію реалізують автори роботи 
в рамках своєї педагогічної практики на соці-
ологічному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Підсумовуючи, зазначимо, що турнірні методи 
у викладанні соціології демонструють висо-
кий потенціал застосовності, активізують 
самостійну роботу студентів і вносять різ-
номанітність в освітній процес. Різні моделі 
ігрових турнірів (діалог як диспут або діа-
лог як полілог) можуть бути використані для 
студентських груп різних рівнів академічної 
успішності, однак із певними обмеженнями 

й методико-технічними вказівками. Зокрема, 
ми виявили, що ці техніки дають змогу «про-
вести» академічну групу по шляху від неінте-
грованої, механічно створеної, формалізова-
ної групи до реальних практик формування 
соціальної групи, що працює як синергетична 
система, а її учасники об’єднані спільною 
діяльністю. Цей результат апелює до багатьох 
компетентностей, умінь і навичок, імпліцитно 
необхідних багатьом сегментам сучасного 
ринку праці (комунікативні навички, навички 
командної роботи, аналітичне мислення, опе-
ративна робота, експромтна робота, проек-
тна робота, робота в екстрених і стресових 
умовах, навички системного аналізу, навички 
аргументації та дискусії тощо).

Безумовно, імплантація цих методик в освіт-
ній простір передбачає перерозподіл ресурсів 
освітнього процесу (починаючи від часу діяль-
ності студентів в аудиторії і закінчуючи увагою 
викладача, його підготовкою та спеціальними 
знаннями). Однак, на нашу думку, описані 
нами способи поступового й поетапного імп-
лантування цих методик і технік в освітній про-
цес дають змогу мінімізувати цю проблему

Наш аналіз і пропозиції ґрунтувалися 
виключно на авторському педагогічному 
досвіді, що, звичайно, дещо обмежує можли-
вості екстраполяції й універсалізації отрима-
них нами висновків і результатів. Ідеться навіть 
про такі несподівані обмеження, як, наприк-
лад, обмеження покоління (тобто випробу-
вання наших методик здійснене на представ-
никах приблизно одного покоління студентів; 
можна допустити, що для інших «поколінь» ці 
ж напрацювання будуть менш релевантними 
або більш специфічними). Для універсаліза-
ції та можливості екстраполяції наших гіпотез 
необхідні спеціалізовані дослідження, про-
ведені із застосуванням соціологічних технік 
і методик.

На наше переконання, імплантація турнір-
них методик, що мають діалогічну (за зміс-
том) та ігрову (за формою) природу, у викла-
данні соціологічних дисциплін є доволі вдалою 
та практично ефективною спробою розширити 
методичний арсенал викладацьких практик. 
До того ж така стилістика викладацького під-
ходу може бути доцільною й у рамках викла-
дання соціологічних дисциплін для студентів 
природничого профілю навчання, що знайомі 
з форматом ігрових турнірів. 

Як свідчить викладацька практика авторів 
розвідки, використання турнірних методик 
у підготовці студентів-соціологів дає змогу 
«виховати» й відшліфувати діалогічні нави-
чки майбутніх фахівців, додати їхньому мис-
ленню динамізму, здатності до експромтності, 
навчити мислити нестандартно та вміти гли-
боко аргументувати власні тези. Саме ці нави-
чки ми визначаємо як такі, що є затребуваними 
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на сучасному ринку праці та стануть у пригоді 
майбутнім соціологам у їхньому подальшому 
працевлаштуванні та професійній діяльності.
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Постановка проблеми. На важливість 
довіри в міжнародних відносинах в умовах 
загострення глобальних проблем у сучас-
ному світі вказують чимало політиків і науков-
ців, які визнають необхідність міжнародного 
співробітництва для вирішення цих проблем 
або зниження їхніх негативних наслідків для 
усталеного розвитку. Нині у світі розроблено 
чимало засобів зміцнення міжнародної довіри 
й безпеки заради забезпечення мирного спів-
існування держав. Визнано, що ці засоби 
мають бути прозорими, передбачуваними, 
гуманними і не можуть бути примусовими 
заходами, тобто повинні ґрунтуватися на вра-

хуванні національних інтересів, суверенітету 
і рівноправності всіх держав. Однак труднощі 
практичної реалізації цих засобів викликають 
чимало питань. Важко переоцінити роль між-
народної довіри в регіональних інтеграційних 
процесах (прикладом є Європейський Союз). 
Однак міжнародна довіра виступає інтегра-
тором лише за умов ціннісного консенсусу, 
а за його відсутності (дефіциту), як правило, 
домінує недовіра, наслідком чого стає від-
сутність консолідації представників різних 
громад. Наприклад, у сучасному Європей-
ському Союзі криза довіри між мусульманами 
і не мусульманськими громадами негативно  
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У статті проведена соціологічна інтерпре-
тація довіри як дефіцитного ресурсу в між-
народних відносинах, використання якого 
нині актуалізується. Показано, що розробка 
науково обґрунтованих технологій і методів 
побудови довіри в міжнародних відносинах 
в умовах турбулентного стану міжнародних 
взаємодій відбувається на фоні переосмис-
лення самої ідеї міжнародної довіри. При 
цьому зазначено, що на міжнародну довіру 
впливають тенденції, котрі характерні 
для довіри в сучасному суспільстві загалом, 
а саме: 1) їй притаманна раціональна осмис-
леність, тобто вона базується здебільшого 
на раціональному знанні і неявному впливі 
емоційного компонента; 2) вона піддається 
медійному впливу, у тому числі маніпуля-
тивному; 3) вона орієнтована переважно 
на майбутнє, що дає змогу встановлювати 
довірчі відносини з тими суб’єктами (спіль-
нотами, інституціями), до яких у минулому 
домінувала недовіра. Важливість довіри 
в міжнародних відносинах підвищується 
в умовах загострення глобальних проблем 
у сучасному світі, які вимагають міжна-
родного співробітництва. Зазначено, що 
ідея довіри в міжнародних відносинах не дає 
позитивного ефекту сама по собі. Мобіліза-
ційний ефект довіри автором розглянуто 
у триєдиній конструкції: ідентичність – солі-
дарність – довіра. В ідентичності суб’єктів 
(гравців) міжнародних відносин сконцентро-
вані інтереси, пріоритети, а також від-
повідні ресурси. Урахування ідентичності 
сприяє дотриманню й реалізації принципу 
рівності міжнародних партнерів. Солідар-
ність мотивує на конкретні дії щодо розв’я-
зання міжнародних проблем, а довіра здатна 
інтегрувати учасників цих дій. Запропоно-
вано ідею довіри в міжнародних відносинах 
втілювати через три види політики: полі-
тику ідентифікації, політику довіри і полі-
тику солідарності. 
ключові слова: соціологія міжнародних 
відносин, довіра, ідентичність, солідар-

ність, міжнародна довіра, блокатори між-
народної довіри. 

The article presents a sociological interpre-
tation of trust as a scarce resource in inter-
national relations, and its use is currently 
being updated. It is shown that the develop-
ment of scientifically grounded technologies 
and methods of building trust in international 
relations in the conditions of turbulent state 
of international interactions takes place 
against the background of rethinking the very 
idea of international trust. At the same time it 
is noted that international trust is influenced by 
the tendencies that are characteristic of trust in 
modern society as a whole, namely: 1) it has 
a rational sense, that is, it is based mainly 
on rational knowledge and implicit influence 
of the emotional component; 2) it is exposed to 
media influence, including manipulative; 3) it is 
focused mainly on the future, which allows for 
establishing trust with those entities (commu-
nities, institutions) that have been distrusted 
in the past. The importance of trust in interna-
tional relations is compounded by the aggra-
vation of global problems in the modern world 
that require international cooperation. It is 
stated that the idea of trust in international rela-
tions does not have a positive effect in itself. 
The mobilization effect of trust is considered by 
the author in a threefold construction: identity – 
solidarity – trust. Interests, priorities, and rele-
vant resources are concentrated in the identity 
of the actors (players) of international relations. 
Identity consideration promotes and promotes 
the equality of international partners. Solidarity 
is motivated by specific actions to solve inter-
national problems, and confidence is able to 
integrate participants in these actions. It is pro-
posed to embody the idea of trust in interna-
tional relations through three types of policies: 
identification, trust, and solidarity.
Key words: sociology of international relations, 
trust, identity, solidarity, international trust, block-
ers of international trust.
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позначається на міжкультурній комунікації 
й інтеграції цих громад в європейське спів-
товариство [1]. Відсутність необхідного рівня 
довіри до країни може утруднити її вступ до 
міжнародних організацій, структур, не дати 
можливість повноправного членства. А діяль-
ність міжнародних організацій, які не мають 
достатньої довіри, втрачає сенс і підтримку. 
Не вирішеною залишається проблема іден-
тифікації видів довіри в міжнародних відноси-
нах, адже єдиної загальноприйнятої типології 
довіри наразі немає. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Є різні підходи до концепту довіри, тео-
ретичних основ довіри, у тому числі міжна-
родної, в умовах глобалізації відбувається 
розширення радіусу міжнародної довіри. При-
ковують увагу науковців, політиків, журналіс-
тів рейтинги країн за рівнем довіри на основі 
міжнародного дослідження Edelman Trust 
Barometer [2]. К. Шваб відносить довіру до 
найважливіших цінностей сьогодення, якому 
усталеність уже не притаманна [3]. Концепт 
довіри все частіше використовується для оці-
нювання світових процесів і подій, які вплива-
ють на міжнародну громадську думку [4]. Для 
соціологічної концептуалізації міжнародної 
довіри залишаються актуальними дослідження 
Ф. Фукуями [5], П. Штомпки [6] та ін. М. Бара-
новський узагальнив теоретичні підходи до 
вивчення довіри у сучасних соціологічних 
дослідженнях, акцентувавши увагу на тому, що 
«дослідження феномена довіри в сучасному 
соціумі є одним з перспективних напрямів 
практичних досліджень» [7, с. 137]. Найбільш 
затребуваними нині залишаються такі теми 
у вивченні міжнародної довіри. По-перше, 
критерії оцінювання міри довіри (міжнародної, 
міждержавної тощо). Наприклад, А. Хоффман 
запропонував оцінювати рівень міждержав-
ної довіри такими показниками, як мотиви 
лідерів країн; механізми моніторингу дій, що 
виникли внаслідок делегування частини суве-
ренітету держави; обмеження, що офіційно 
зафіксовані в міжнародних угодах [8, с. 385]. 
По-друге, способи забезпечення міжнарод-
ної довіри. Так, Г. Келман до таких способів 
відносить рух до мирного співіснування через 
дотримання міжнародних угод; наявність між-
народного арбітра; усвідомлення взаємної 
зацікавленості у співробітництві і процес її під-
твердження [9, с. 645]. Нами відзначалися такі 
моменти щодо способів формування довіри: 
«по-перше, є дефіцит наукового обґрунту-
вання технологій формування довіри засо-
бами реклами та PR, по-друге, відзначається 
брак достовірної інформації про стан довіри 
в суспільстві та окремих його сегментах» [10]. 
Кризу міжнародної довіри поглиблює викорис-
тання маніпулятивних технологій, які поширені 
в сучасному міжнародному комунікативному 

просторі, що має стати предметом спеціаль-
ного дослідження. 

Постановка завдання. Зазначене вище 
свідчить про необхідність не стільки система-
тизації поглядів на ідею довіри в міжнародних 
відносинах, скільки відповіді на питання: Ідея 
довіри в сучасних міжнародних відносинах: 
утопія чи реальність? Відповідь на це питання 
ми будемо шукати за допомогою теоретичної, 
у тому числі соціологічної, концептуалізації 
міжнародної довіри з точки зору механізмів її 
формування. Цей аспект теми, на наш погляд, 
розширює проблемне поле соціології міжна-
родних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Науковці вказують на такий парадокс: 
у сучасному світі, з одного боку, фіксується 
усталена тенденція до зниження міжнародної 
довіри (особливо політичної), а з іншого – усві-
домлюється необхідність консолідації міжна-
родної спільноти для протистояння глобаль-
ним загрозам саме на основі взаємної довіри 
[11, с. 175]. Насамперед з’ясуємо, які фактори 
актуалізують тему міжнародної довіри залежно 
від контексту, у якому вона реалізується або 
затребувана. 

По-перше, довіра покликана підтримувати 
культурне розмаїття в сучасному світі, яке 
проявляється через багатство мов, ідей, віру-
вань, систем спорідненості, звичаїв, засобів, 
ритуалів, різних форм вираження культури. 
Відбувається перехід від визнання цінності 
культурного розмаїття до міжкультурного діа-
логу на основі довіри. Виникла навіть потреба 
в управлінні цим розмаїттям. Всесвітній день 
культурного різноманіття в ім’я діалогу та роз-
витку проголошений Генеральною Асамблеєю 
ООН 20 грудня 2002 року та відзначається 
щорічно 21 травня. 

По-друге, довіра є складником реаліза-
ції «м’якої сили» в міжнародних відносинах. 
Загальновизнано, що «м’яка сила» є засобом 
впливу і захисту, виступає як інструмент, що 
використовують держави для зовнішнього 
впливу і формування державного бренду на 
міжнародній арені, і це має міжнародне пра-
вове підґрунтя [12]. 

По-третє, довіра виступає платфор-
мою розв’язання міжнародних конфліктів. 
Особливо гостро проявляються конфлікти, 
що зумовлені національними інтересами. 
До таких конфліктів Єжи Й. Вятр відніс три 
види, а саме: 1) територіальні конфлікти 
(найчастіше вони проявляються у вигляді 
зіткнення сторін через бажання встановити 
контроль над спірними територіями, які 
кожна з них вважає частиною своєї держави); 
2) конфлікти за збереження національного 
суверенітету; 3) конфлікти за сферу впливу, 
які виникають між державами – світовими 
лідерами, однак в їх орбіту втягується, як пра-
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вило, чимало зацікавлених сторін (держав-
них і наддержавних інституцій з відповідним 
воєнним, політичним, економічним потенціа-
лом) [13, с. 54]. Криза довіри в міжнародних 
відносинах, як правило, загострює такі конф-
лікти або ж сприяє їх тривалій консервації. 

Cистематизація наукових джерел з пробле-
матики довіри в міжнародних відносинах дає 
змогу виділити такі основні блокатори міжна-
родної довіри, як: поширення підходу в між-
народних відносинах «свій – чужий» (чужий 
за релігійною, національною, етнічною, полі-
тичною, ґендерною тощо ознаками); різна 
трактовка однієї й тієї ж міжнародної події 
та різне розуміння світової політики держа-
вами з різними культурами, національно-дер-
жавним устроєм; різне розуміння світової 
політики державами з різними культурами; 
недостатня інтенсивність міжнародних обмінів 
та дефіцит ефективних алгоритмів, справед-
ливих процедур їх проведення. 

Довіра нами розглядається «як спосіб 
забезпечення згоди з конструктивним поряд-
ком подій у контексті очікувань, що забезпе-
чують взаєморозуміння в конкретній діяль-
ності в певній соціальній практиці» [14, с. 145]. 
Мобілізаційний ефект довіри ми пропонуємо 
розглядати у триєдиній конструкції: ідентич-
ність – солідарність – довіра (рис. 1). 

 
Рис. 1. Довіра в мобілізаційній тріаді

Така конструкція запропонована автором 
цієї статті для розгляду соціального меха-
нізму масової мобілізації через колективні дії:  
«...Конструктами масової мобілізації в кризо-
вому суспільстві стають, по-перше, колективна 
ідентичність, яка задає межі колективної дії, 
відрізняє її учасників і неучасників; по-друге, 
колективна солідарність, яка дає стійку моти-
вацію на колективні дії; по-третє, довіра, яка 
в колективній дії покликана інтегрувати її учас-
ників» [14, с. 307]. Цей підхід може бути засто-
сований до різних соціальних практик, у тому 
числі міжнародного рівня, особливо в ситуації, 
коли актуалізується питання вирішення про-
блем, які вимагають колективної міжнародної 
мобілізації. У соціологічній концептуалізації 
міжнародної довіри важливо враховувати кон-
текст, у якому вона проявляється. 

Е. Гідденс вказує на те, що «проблемами 
ідентичності мучений сьогодні не тільки Євро-
союз: властиві вони і багатьом, якщо не біль-

шості інших держав. Частково причиною цього 
є фрагментація суспільства або відродження 
місцевих націоналістичних течій, а також наяв-
ність різноманітних варіантів на загальнона-
ціональному рівні» [15, с. 162]. На цей процес 
накладається також ціннісний поворот у бік 
зростання постматеріалістичних цінностей 
і зменшення впливу на соціальну поведінку 
матеріалістичних цінностей, що перекон-
ливо довів Роналд Інглгарт [16, с. 25–35]. При 
цьому ідентичність проявляється як усвідом-
лення гравцями міжнародних відносин своїх 
інтересів, які зумовлені відповідною системою 
цінностей та соціальних норм. В ідентичності 
суб’єктів (гравців) міжнародних відносин 
сконцентровані пріоритети, а також відпо-
відні ресурси. Урахування ідентичності сприяє 
дотриманню й реалізації принципу рівності 
міжнародних партнерів. 

Солідарності у сучасному світі багатозначні, 
тому доцільно «розмежовувати глобальний, 
груповий і індивідуальний рівень аналізу солі-
дарності» [17, с. 64]. Під час проведення дослі-
джень застосовується розрізнення описової 
і нормативної солідарності, тобто вона потре-
бує одночасно унормування і нормотворчості, 
може панувати у малих спільнотах, у бойових 
політичних рухах або в цілій спільноті за дея-
кими особливостями [18, с. 10]. С. Лінденберг 
виокремив три основні норми солідарності 
(обмін, допомога, співпраця) та три додаткові 
(надійність, уважність, зусилля на розуміння 
та розуміння). Зазначимо, що у міжнародних 
відносинах вагоме значення має саме норма-
тивний складник солідарності, яка однак не 
існує без відповідної інституційної і соціальної 
підтримки [18]. 

Науковцями виказується слушна думка, 
яку ми поділяємо, про доцільність вивчення 
довіри в міжнародних відносинах у полярних 
відносинах, а саме в системі «конфлікт – повна 
згода» [20]. Прикладом можуть бути сучасні 
конфлікти. Якщо визнається пріоритет мирних 
способів розв’язання міжнародних конфліктів 
[20], то виникає питання: Які це способи і який 
механізм їхньої дії? 

Науковці відзначають новий характер кон-
фліктів (у тому числі міжнародних), у розвитку 
яких зростає роль політики ідентифікації. 
Остання характеризується такими проявами: 
«1. Політика ідентифікації – засіб мобіліза-
ції широкого діапазону інтересів. 2. Політика 
ідентифікації, тобто приналежності до певної 
етнічної групи (у формі культури, мови або 
вірування). 3. Право за народженням, а не за 
вибором, як у разі з релігією, ідеологією тощо. 
4. Винятковість, наприклад, право на терито-
рію, в т. ч. з фальсифікацією історичних фак-
тів. 5. Іманентно містить елементи винятково-
сті і сепаратизму» [21, с. 61–62]. Ускладнює 
процес мирного розв’язання конфліктів те, 
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що «у міру посилення взаємозалежності між 
країнами внутрішні конфлікти в XXI ст. досить 
швидко інтернаціоналізуються. Політиза-
ція етноконфесійних розколів призводить до 
залучення нових типів акторів, у т. ч. міжна-
родних терористичних угруповань, які широко 
застосовують нові інформаційно-комуніка-
ційні технології і будують свої зв’язки за мере-
жевим принципом. Держава при цьому все 
частіше стає об’єктом міжнародних конфлік-
тів» [22, с. 123]. Ці тенденції вимагають врахо-
вувати концепт ідентичності в тріаді «ідентич-
ність – довіра – солідарність» у разі пояснення 
сучасних конфліктів і під час розробки техно-
логій їх розв’язання (попередження). 

У ході соціологічного дослідження міжна-
родної довіри варто використовувати систем-
ний, процесний і ситуаційний підходи. Дослід-
нику можуть також послугувати відповіді на 
такі питання: Чому доцільно використовувати 
мобілізаційний ефект довіри між конкретними 
гравцями міжнародних взаємодій? Хто задія-
ний до вироблення політики довіри, політики 
ідентичності і політики солідарності у процесі 
вирішення конкретної міжнародної проблеми? 
Через які рішення в програмних та інших доку-
ментах і які професійні структури в міжна-
родних відносинах це забезпечують? Як від-
бувається трансляція ідеї довіри в конкретні 
міжнародні взаємодії? Яка нормативна струк-
тура виникнення міжнародної довіри? Які між-
народні комунікації можна задіяти для втілення 
ідеї міжнародної довіри? 

Висновки з проведеного дослідження. 
Міжнародна довіра є результатом діяльності 
багатьох суб’єктів міжнародних відносин 
(лідерів країн, міжнародних організацій, полі-
тиків, бізнесменів). У сучасному світі наявна 
глибока криза довіри в міжнародних відноси-
нах, що актуалізує пошук нового фундаменту 
усталених і прогнозованих міждержавних від-
носин і альянсів.

Функціональність, раціональність, абстрак-
тність – ці риси (за Е. Гідденсом) притаманні 
всім видам довіри в сучасному світі. Міжнарод-
ній довірі передусім притаманна раціональна 
осмисленість, тобто вона базується на раціо-
нальному знанні. Разом із тим варто погодитися 
з думкою про те, що нині проблема раціональ-
ного й емоційного у дослідженні міжнародних 
(особливо міждержавних) відносин усе ще 
залишається малодослідженою [23, c. 250]. 

Міжнародна довіра піддається медійному 
впливу, у тому числі маніпулятивному. 

Міжнародна довіра орієнтована переважно 
на майбутнє, що дає змогу встановлювати 
довірчі відносини з тими суб’єктами (спільно-
тами, інституціями), до яких у минулому домі-
нувала недовіра. 

Якщо в науці ідея виникає на концепту-
альному рівні пізнання (у тому числі соціо-

логічного), то для перетворення ідеї довіри 
в сучасних міжнародних відносинах із утопії 
на реальність доцільно, на нашу думку, вико-
ристовувати її мобілізаційний потенціал. 
Таким чином, ідея довіри в міжнародних відно-
синах може ефективно втілюватися через три 
види політики: політику ідентифікації, політику 
довіри і політику солідарності. 

Перспективу подальших наукових пошуків 
можна окреслити такими питаннями: Кого 
включати в радіус міжнародної довіри? На 
підставі чого розширювати коло міжнародної 
довіри? Які комунікативні механізми досяг-
нення усталеної і прогнозованої міжнародної 
довіри? Як змінюється природа міжнародної 
довіри в умовах новітніх інформаційно-кому-
нікативних технологій і переходу до цифро-
вого суспільства? 
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Постановка проблеми. Соціально-еконо-
мічні реформи з часу здобуття незалежності 
України викликали значні зміни у споживанні 
та поведінці покупців українських домогоспо-
дарств. Докорінні зміни в оцінці ролі індивіда 
та домогосподарства у суспільстві зумовлю-
ють необхідність перегляду всіх теоретичних 
уявлень про людину як отримувача суспільних 
благ. Розуміння перебігу цих процесів зумо-
вило необхідність детальнішого дослідження 
економічних чинників, які зумовлюють пове-
дінку споживачів. Цим і зумовлена актуаль-
ність теми наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз проблем, пов’язаних зі споживчою 
діяльністю домогосподарств, та економічних 
детермінант поведінки споживачів є об’єк-
том ґрунтовного дослідження як українських, 
так і зарубіжних науковців-соціологів, таких 
як В. Тарасенко, В. Ворона, В. Пилипенко, 
Ж. Бодрійяр, Г. Святови, Л. Рудницький, 
А. Домбровська, Р. Гловацький, В. Вжосек, 
К. Мазурек-Лопатинська, Й. Базарник, Й. Бер-
бека, А. Нємчик, У. Гжега та ін.

Постановка завдання. М етою статті 
є аналіз наукових підходів, розроблених укра-

економічні детермінанти сПоживчоЇ Поведінки  
сучасниХ домоГосПодарств

ECONOMIC dETErMINANTS Of CONSuMEr BEhAVIOr  
Of CONTEMPOrAry hOuSEhOldS

УДК 316.327
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.3

Щерба о.і.
к.соціол.н., доцент, докторант  
відділу історії та теорії соціології
Інститут соціології Національної 
академії наук України

У статті розглянуто роль знань про спожи-
вачів, їхні потреби, очікування, звички, праг-
нення і, перш за все, пояснення їхньої пове-
дінки, яка зазнала суттєвих змін, особливо 
в епоху глобалізації ринку. Подано теоре-
тичні основи дослідження науковців, як укра-
їнських, так і зарубіжних, які досліджували 
поведінку споживачів та чинники, що її визна-
чають. Економічні чинники описуються як 
основні детермінанти поведінки споживачів, 
оскільки такі складники, як постачання про-
дукції, рівень доходів індивідів, їхні витрати 
та заощадження, а також можливість 
використання позики суттєво впливають 
на поведінку споживачів на ринку. Оскільки 
рішення індивіда пов'язане з рішеннями 
та умовами осіб, з якими він має спільний 
бюджет, особливу увага приділено домогос-
подарству як одному з найважливіших суб'єк-
тів споживання та функціям, які воно виконує 
у споживчій сфері – власне саме споживання 
та заощадження. Розглянуто найважливі-
ший загальноекономічний чинник – ціна на 
товари та послуги. Проаналізовано, як зміна 
ціни призводить до зміни попиту залежно від 
еластичності попиту й як виникають кіль-
кісні та цінові ефекти. Особливу увагу приді-
лено найважливішому внутрішньоекономіч-
ному чиннику, а саме доходам споживачів, які 
є засобом задоволення потреб і впливають 
на витрати споживання та рівень та струк-
туру споживання. Розглянуто психологічні 
реакції покупців, які можуть суттєво від-
різнятися від загальних економічних тео-
рій. Проаналізовано економічні парадокси – 
ситуації, коли зміна ціни спричинює зворотні 
результати, ніж це виникало б із класичної 
теорії попиту. Описано важливість загаль-
ної економічної ситуації в країні, включаючи 
стан кон‘юнктури та балансу на ринку, 
становище правової та фінансової систем, 
рівень багатства країни та принципи орга-
нізації суспільного життя.
ключові слова: споживання, поведінка 
споживачів, домогосподарство, економічні 
чинники споживчої поведінки, дохід, кредиту-
вання, заощадження.

The article examines the role of knowledge 
about consumers, their needs, expectations, 
habits, aspirations, and, above all, an expla-
nation of consumers' behavior, which has 
undergone significant changes, especially in 
the age of market globalization. Presented 
theoretical bases of research from Ukrainian 
and foreign scientists, whos have studied con-
sumer behavior and the factors that determine 
it. Economic factors are described as the main 
determinants of consumer behavior because its 
components such as product availability, indi-
viduals' income levels, expenses and savings, 
and the ability to use a loan have a significant 
impact on consumer behavior in the market. As 
the individual's decision is linked to the deci-
sions and conditions of the persons with whom 
he or she has a shared budget, particular atten-
tion is paid to the household and the functions 
it performs in the consumer sphere – its con-
sumption and savings as households form one 
of the most important types of consumers. This 
article approaches the most important economic 
factor: the price of goods and services. It is ana-
lyzed how a change in price leads to a change in 
demand depending on the elasticity of demand 
and how quantitative and price effects arise. 
Particular attention is also paid to the most 
important domestic economic factor, namely 
consumer income, which is a means of meeting 
needs and influences consumption expenses 
and the level and structure of consumption. This 
article also considers the psychological reac-
tions of buyers, which may differ significantly 
from general economic theories. Economic 
paradoxes are analyzed – situations where 
a change in price leads to opposite results than 
would arise from the classical theory of demand. 
The article describes the importance of the gen-
eral economic situation in the country, includ-
ing the state of the market and the balance in 
the market, the position of the legal and finan-
cial system, the level of wealth of the country 
and the principles of organization of public life.
Key words: consumption, consumer behav-
ior, household, economic factors of consumer 
behavior, income, loaning, savings.
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їнськими та зарубіжними вченими, наукове 
обґрунтування та виокремлення класифіка-
ційних ознак основних економічних чинників, 
що впливають на споживчу поведінку індиві-
дуальних споживачів, а також визначення ролі 
домогосподарств у сучасній економічній сис-
темі України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах інтенсивної конкуренції 
питання поведінки споживачів набуває все 
більшого значення. Споживча поведінка, що 
виникає внаслідок потреб та очікувань, поля-
гає у виборі між наявними варіантами в умовах 
обмежених ресурсів. Чинники, що зумовлю-
ють рішення споживачів про купівлю, детально 
аналізуються й є основою для прийняття стра-
тегічних рішень, стаючи фундаментом для 
узгодження пропозиції з потребами та очіку-
ваннями споживачів, а отже, підвищення рівня 
їхньої задоволеності.

Загалом економічні чинники споживчої 
поведінки можемо поділити на зовнішні та вну-
трішні.

Зовнішні економічні детермінанти вклю-
чають пропозицію товарів та послуг, рівень 
і співвідношення цін, торговельно-сервісну 
інфраструктуру, інформаційну систему, за 
допомогою якої споживач спілкується з рин-
ком, та загальну економічною ситуацію в кра-
їні, включаючи стан кон‘юнктури та балансу 
на ринку, становище правової й фінансової 
систем, рівень багатства країни та принципи 
організації суспільного життя. Важливу роль 
відіграє також і держава, яка має у своєму 
розпорядженні широкий спектр інструмен-
тів, завдяки яким може впливати на пове-
дінку споживачів [19, с. 135]. Споживачі, які не 
мають прямого впливу на ці умови, змушені 
сприймати їх як безумовні і пристосовуватися 
до них, як правило, діючи, відповідно, адапта-
ційно. У цій праці розглядаються вказані чин-
ники, особливу увагу при цьому звернено на 
найважливішу з них – ціну.

Внутрішньоекономічні детермінанти вклю-
чають рівень та джерело доходу, кредиту-
вання, заощадження, наявні речі тривалого 
користування, а також рівень та структуру 
споживання. Оскільки економічний підхід до 
вивчення поведінки людей полягає в аналізі 
того, як люди вирішують проблему дефіциту, 
розподіляють обмежені ресурси для задово-
лення постійно зростаючих потреб [21, с. 9], 
то у нашій роботі розглянемо вищеназвані 
чинники, особливо звернувши увагу на найго-
ловніший із них – дохід.

Аналізуючи економічні детермінанти пове-
дінки окремих покупців, слід ураховувати той 
факт, що особи не діють ізольовано. Рішення 
однієї особи пов'язане з рішеннями та умо-
вами, що переважають серед осіб, які мають 
спільний бюджет. Таким чином формується 

домогосподарство, яке є одним із найважли-
віших суб'єктів господарювання. Ці суб'єкти 
роблять багато зусиль для задоволення 
потреб своїх членів. Загальна кількість домо-
господарств має значну частину національ-
ного доходу, який переважно використову-
ється для індивідуального або колективного 
споживання, тому насамперед звернемося 
до теоретико-методологічного аналізу суті 
поняття домогосподарства та функцій, які 
воно виконує у сфері споживання.

1. Домогосподарство як суб'єкт спо-
живання, що приймає споживчі рішення 
у мінливому ринковому середовищі

Згідно із Соціологічним словником, домо-
господарство – це одиниця соціологічного 
аналізу, яка складається з однієї або більше 
людей, які розділяють загальні житлові умови, 
особливо поділяючи житло і/або засоби для 
приготування їжі. Це їх відрізняє від сімей, 
які організовані навколо споріднених зв‘язків 
[1, с. 88].

Як бачимо з визначення, доречніше вивчати 
споживання саме домогосподарств, а не 
сімей, оскільки домогосподарство ширше за 
своїм складом за рахунок осіб, що ведуть 
загальне із сім’єю домашнє господарство, 
але не пов’язані з членами сім’ї відносинами 
спорідненості. Якщо одна людина, що живе 
окремо, не вважається сім’єю, то її діяльність 
із самостійної організації побуту є домогоспо-
дарством. Можемо стверджувати, що у домо-
господарствах, за певними винятками, прожи-
ває майже усе населення країни, і це дає нам 
можливість точніше досліджувати як індивіду-
альну споживчу поведінку, так і поведінку інди-
віда у групі.

Комплексний аналіз домогосподарств дає 
змогу виокремити:

– цілі функціонування домогосподарства;
– суб'єктів споживання;
– засоби задоволення потреб;
– діяльність, що є процесом функціону-

вання вибраних суб'єктів.
Як зазначає Т.О. Кізима, відповідно до 

моделі кругообігу ресурсів приватного сек-
тору економіки (без урахування ролі держави), 
кінцевими власниками усіх речових і особи-
стих чинників виробництва є домогосподар-
ства. Вони постачають їх на ринок ресурсів 
(робочої сили, підприємницьких здібностей, 
природних ресурсів, засобів виробництва 
і позикового капіталу). На цьому ринку вказані 
ресурси купують підприємства та організації. 
Отримавши необхідні фактори виробництва, 
підприємства створюють товари і надають 
послуги (маються на увазі переважно пред-
мети споживання), які реалізуються ними на 
ринку продуктів. На цьому ринку їх купують 
домогосподарства для задоволення потреб 
своїх членів [4, с. 137–138]. Таким чином, 
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ми бачимо наскільки важливим є домогоспо-
дарство як суб‘єкт економічних відносин.

Основні рішення домогосподарств 
є результатом спілкування окремих членів 
і визначаються такими чинниками, як: соціаль-
но-економічна група, фаза життєвого циклу 
даної сім'ї, розподіл ролей у сім'ї, передбачу-
ваний ризик прийняття рішення, важливість 
покупки, часовий тиск. Основним мотивом 
поведінки домогосподарств є прагнення до 
максимізації споживчої вартості (через поєд-
нання економічного розрахунку та нееконо-
мічних чинників). Членами домогосподарств 
є виробники, покупці та споживачі. Їхні ролі 
відображаються у діяльності у сферах заро-
бляння, витрачання, вироблення споживчої 
вартості та споживання.

Поряд з іншими функціями, які виконує 
домогосподарство, найважливішою для нас 
у контексті дослідження є споживання. Домо-
господарства є первинним осередком спо-
живання, що утворює найважливішу скла-
дову частину ефективного попиту. Зростання 
споживання у домогосподарствах стимулює 
збільшення обсягу національного виробни-
цтва нових товарів та послуг.

У домогосподарствах формуються обсяг 
і структура поточного споживання. Вони харак-
теризуються загальним споживчим бюдже-
том, житловим і накопиченим майном. Домо-
господарства мають повсякчасно вирішувати 
важливу проблему, як за наявної структури 
споживання і доходів знайти такий оптималь-
ний набір споживчих благ, який найповніше 
відповідав би їхнім потребам [7, с. 160]. Отже, 
функція споживання показує відношення спо-
живчих витрат домогосподарств до їх сумар-
ного доходу.

Іншою важливою функцією домогосподар-
ства є заощадження, яке виражається в тому, 
що домогосподарства, щоб придбати нові 
споживчі блага, повинні певну частку отрима-
них доходів заощаджувати.

Отже, заощадження – це та частина вико-
ристовуваного доходу, яка не витрачається на 
споживання. Заощадження домогосподарств 
відіграють дуже важливу роль в економічних 
процесах, тому що саме вони є основним дже-
релом інвестицій, які визначають розвиток 
економіки країни. Водночас зростання заоща-
джень, окрім економічного, має також вагоме 
соціальне і політичне значення, оскільки 
сприяє підвищенню життєвого рівня насе-
лення та його соціальній захищеності, форму-
ванню середнього класу в суспільстві й поси-
ленню його фінансової незалежності [3, с. 33].

В українському суспільстві значній частині 
населення доходів вистачає лише на поточне 
споживання. Домогосподарства з низькими 
поточними доходами для підтримання свого 
життєвого рівня часто використовують раніше 

заощаджені кошти (тобто витрачають більше, 
ніж заробляють). У цьому разі вважається, що 
вони мають від’ємні заощадження.

2. Вплив ціни на поведінку споживачів
Ціна є найважливішим зовнішньоеконо-

мічним чинником впливу на поведінку спо-
живачів. Вона сприймається споживачами як 
один із найважливіших критеріїв для прий-
няття рішень про купівлю незалежно від місця 
їхнього проживання, професійної групи, про-
фесійної діяльності чи статі. Звичайно, є неве-
ликі відмінності, але споживачі завжди вважа-
ють цей чинник одним із найважливіших. І хоча 
значення ціни як чинника вибору зменшується 
зі збільшенням доходу споживачів [15], проте 
споживачі з високим рівнем доходу також 
включають його у свої рішення.

Загальний взаємозв'язок між ціною і змі-
ною попиту, відомий в економічних науках як 
закон попиту, полягає у тому, що у разі падіння 
ціни (за інших незмінних чинників) обсяг (вели-
чина) попиту зростає, і навпаки. Тобто між 
ціною і попитом існує обернена залежність. 
Цю залежність можна розглядати у двох вимі-
рах [20, с. 88]:

– як взаємозв'язок між змінами загаль-
ного рівня цін і змінами загального попиту;

– як взаємозв'язок між змінами цін на кон-
кретний об'єкт обміну (товар, послугу) і змі-
нами попиту на цей об'єкт, що здійснюється 
суб'єктами ринку.

Зміни в поведінці споживачів, виражені 
зменшенням або збільшенням споживання, 
є наслідком змін цін у часі. Споживачі із часом 
адаптуються до нових умов, наприклад коли 
ціна на певний продукт збільшується, спожи-
вання зменшується. Однак через деякий час 
відбувається адаптація до нових умов, і спожи-
вання зазвичай повертається до попереднього 
рівня. Загалом період повної адаптації до нових 
цін не надто тривалий, а в міру зростання жит-
тєвого рівня споживача інтервали адаптації 
стають коротшими, а рівень споживання змен-
шується менш інтенсивно [16].

Зміна цін, що призводить до зміни попиту, 
залежно від еластичності попиту призводить 
до кількісних або цінових ефектів [8, с. 75]:

Кількісний ефект виникає, коли обсяг про-
дажів змінюється в результаті зміни величини 
попиту. Величина цієї зміни обсягу продажів 
називається кількісним ефектом і вимірюється 
добутком величини зміни попиту та рівня цін, 
на яку відбулася ця зміна.

Ціновий ефект відбувається, коли обсяг 
продажів змінюється в результаті зміни ціни. 
Величина цієї зміни обсягу продажів назива-
ється ціновим ефектом і рахується як добуток 
різниці цін і фіксованого попиту для рівня обох 
цін. Вплив ціни на величину попиту може бути 
різним. В економічних науках для прослідко-
вування взаємозв'язку і залежності ціни від 
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попиту розраховується цінова еластичність 
попиту. Еластичність попиту слід розуміти як 
визначення чутливості попиту на зміни чин-
ників, що його визначають. Формально цю 
величину вираховують як відношення віднос-
ної зміни попиту до відносної зміни чинника, 
що характеризує попит [11, с. 131; 13, с. 67]. 
Величина цінової еластичності попиту, при-
ймаючи різні значення, свідчить про різну 
реакцію попиту на ціну, а саме:

– показник цінової еластичності, який 
дорівнює нулю, означає відсутність змін 
попиту щодо ціни;

– показник цінової еластичності від нуля 
до одиниці означає нееластичний попит від-
носно ціни (зміна ціни викликає непропор-
ційно меншу зміну попиту);

– показник цінової еластичності, який 
дорівнює одиниці, означає пропорційний 
попит (зміна ціни викликає пропорційно таку 
саму зміну попиту);

– показник цінової еластичності більший, 
ніж одиниця, означає еластичний попит (зміна 
ціни викликає непропорційно більшу зміну 
величини попиту);

– показник еластичності, що наближа-
ється до нескінченності, означає абсолютно 
еластичний попит по відношенні до ціни.

Зазвичай уважається, що абсолютно нее-
ластичний попит характерний для товарів, які 
мають невелике значення для споживачів із 
погляду досягнутого ефекту доходу (наприк-
лад, звичайний хліб); для нееластичного 
попиту характерні продукти, що належать 
до товарів нижчого рівня або продуктів, спо-
живання яких не може повністю регулюва-
тися споживачами (наприклад, автомобільне 
паливо); для пропорційного попиту харак-
терні товари, які можна вибирати (наприклад, 
пральний порошок); для еластичного попиту 
характерні товари вищого класу та предмети 
розкоші (наприклад, домашні кінотеатри); 
для абсолютно еластичного попиту харак-
терні престижні товари та предмети розкоші 
(наприклад, твори мистецтва).

Окрім того, можна загалом стверджувати, 
що продукт із вищим рівнем довговічно-
сті характеризується вищими показниками 
цінової еластичності, ніж продукт із нижчим 
рівнем довговічності. Рівень еластичності 
також залежить від терміновості потреб: чим 
вищим він є, тим менш еластичним є попит 
на продукцію, за допомогою якої вона може 
бути задоволена. Зниження простоти задо-
волення потреби призводить до підвищення 
еластичності попиту. Гнучкість також є ниж-
чою на ринках, де домінують монополізовані 
структури.

Міркування щодо цінової еластичності 
попиту не враховують доходів споживачів, 
тому розглянемо їх окремо детальніше.

3. Вплив доходів на поведінку спожи-
вачів

Дохід споживачів є найважливішим вну-
трішнім економічним стимулом, що визна-
чає стан інших стимулів на цьому рівні. Дохід 
у цьому разі є засобом задоволення потреб, 
впливає на витрати споживання та рівень 
і структуру споживання. Зміни в поведінці 
споживачів зумовлені зміною як рівня, так 
і структури доходу. У цілому його збільшення 
призводить до збільшення попиту, і, навпаки, 
зменшення призводить до зниження попиту 
[17, с. 140–142]. Однак це стосується не всіх 
товарів, наприклад не є характерною ця зако-
номірність для товарів низької вартості.

На поведінку споживачів одночасно впли-
ває багато різних зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків, але саме завдяки доходу потреби перетво-
рюються на ефективний попит. Дослідження 
Й. Бербеки [9] показали, що рівень доходу 
впливає на:

– ініціювання купівлі окремих товарів 
та вибір характеристик товару, які врахову-
ються під час його вибору;

– важливість порад від інших під час здійс-
нення покупки.

Звернення до доходів під час обговорення 
економічних детермінант поведінки спожива-
чів особливо важливе тому, що вони є вимірю-
вальними цінностями, які дають змогу шукати 
взаємозалежність у сфері реальних явищ 
та процесів. Окрім того, доходи дають змогу 
проаналізувати попит та споживання за кон-
кретними критеріями окремих груп спожива-
чів, опосередковано допомагаючи визначити 
зміни, що відбуваються в інших чинниках, 
таких як, наприклад, ціни [10, с. 121]. Важли-
вість доходу як чинника, що формує поведінку 
споживачів, відзначають багато дослідників, 
що проявляється у вказуванні на нього у чис-
ленних теоріях поведінки споживачів.

Так, зв'язок між споживчими витратами 
та доходами помітив і розвинув німецький ста-
тистик Ернест Енгель. Згодом він розробив 
свою теорію, відому нам тепер як закон Енгеля.

Закон Енгеля передбачає, що зі зростанням 
величини доходів частка витрат на придбання 
товарів першої необхідності скорочується.

Основні положення закону Енгеля можна 
звести до такого:

1) незаможні сім‘ї витрачають відносно 
більше від інших на необхідне для життя – харчі 
та житло;

2) частка витрат на харчування знижується 
у міру зростання доходів, а частка витрат на 
житло стабілізується;

3) витрати на дорогі товари збільшуються 
більшою мірою, ніж дохід. За зростання доходу 
індивіда споживання ним вторинних благ зро-
стає більшою мірою, ніж споживання благ пер-
шої необхідності;
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4) за зниження ціни одного з благ і стало-
сті ціни на інше благо збільшується попит на 
благо, ціна якого знижується, причому здійс-
нюється відносна заміна ним іншого блага.

Окрім зазначених взаємозв'язів між витра-
тами та доходами, дослідник А. Нємчик [16] 
подає ще такі залежності:

– збільшення витрат на одяг прямо про-
порційне збільшенню доходу;

– витрати на житло, освітлення та опа-
лення не залежать від змін доходу;

– підвищення рівня доходу спричиняє 
збільшення витрат на інші не згадані товари 
та послуги;

– заощадження з’являються і збільшу-
ються у міру збільшення доходу.

Окрім лінійної залежності рівня споживання 
від наявних доходів, деякі дослідники додають 
ще й інші складники. Так, згідно з гіпотезою 
відносного доходу американського економіста 
Дж. Дьюзенберрі, споживання індивіда і (або) 
домогосподарства є функцією як відносного 
доходу даного індивіда або домогосподарства 
порівняно з доходами інших, так і рівня влас-
ного доходу попередніх періодів часу [6].

Перший складник теорії відносного доходу 
відображає той факт, що споживання індивіда 
залежить не тільки від його доходу, а й від того, 
яке місце він займає у суспільстві. У людини 
є прагнення бути за можливості ближче до 
середнього споживання оточуючих його людей, 
тому споживчі витрати індивіда залежать не 
тільки від його доходу, а й від доходів людей, які 
його оточують. Завдяки цьому фактору середня 
схильність до споживання у людей із відносно 
низькими доходами виявляється вищою, ніж це 
було б за пропорційної залежності, а у людей із 
відносно високими доходами – нижчою. Із цього 
випливає, що багаті зберігають більшу відсо-
ткову частку доходу, ніж бідні. Відповідно до 
теорії Дьюзенберрі, за зростання доходів усіх 
домашніх господарств в одній і тій самій пропо-
рції відсоткова частка доходу, що залишається 
у вигляді заощаджень, зберігається незмін-
ною. Другий складник відображає ту обставину, 
що сукупне споживання залежить не тільки від 
поточного доходу, а й від того максимального 
доходу, який був раніше. Люди проявляють 
помітну інерцію за зміни рівня споживання.

Важливою особливістю доходу споживача 
є його регулярність, яка забезпечує постійне 
задоволення потреб та обсяг т. зв. реального 
доходу, за який споживач може придбати пев-
ний набір товарів і послуг. Регулярність дохо-
дів можна розглядати в контексті таких доходів 
[18, с. 116–117]:

– фіксованого, що є фондом купівлі спо-
живача, який включає весь грошовий дохід 
за вирахуванням витрат і скоригований на 
сальдо, що є особливою формою доходу, 
позик та заощаджень;

– періодичного та спорадичного, що 
є т. зв. фондом вільного прийняття рішень, 
який трактується як надлишок, який виникає 
тоді, коли дохід перевищує витрати, необхідні 
для задоволення основних потреб.

Важливою у цьому контексті є гіпотеза пер-
манентного (постійного) доходу, висунута 
американським економістом М. Фрідманом. 
Дана модель випливає зі спостереження, що 
домогосподарства надають перевагу стабіль-
ному рівню споживання протягом усього життя. 
Оскільки величина доходу різних періодів 
може коливатися, споживання визначається 
не поточним, а перманентним доходом, тобто 
усередненим значенням теперішнього та май-
бутнього доходів. У разі тимчасового зниження 
поточного доходу перманентний дохід зміню-
ється лише незначною мірою, і споживання 
також змінюється мало. Через те, що за зни-
ження поточного доходу споживання зменшу-
ється незначно, падають заощадження. У разі 
перманентного зниження доходу або розу-
міння того, що він буде постійно знижуватися, 
споживання падає приблизно на величину 
скорочення доходу, а заощадження майже не 
змінюються [5]. Однак через те, що величина 
майбутнього доходу достеменно ніколи не 
відома, спосіб формування очікувань є каме-
нем спотикання для застосування моделі пер-
манентного доходу.

Кожен споживач із чітко визначеними акти-
вами повинен управляти ними так, щоб забез-
печити собі оптимальне задоволення його 
потреб, які є необмеженими щодо обмежених 
ресурсів. Тому він повинен уточнити, що і в якій 
кількості купуватиме й як розподілятиме свій 
дохід між окремими товарами та споживчими 
послугами. Погіршення ситуації з доходами 
змушує до змін в управлінні коштами, а отже, 
і змін у поточному способі життя, що триває 
довше у разі зниження доходів. Споживач буде 
прагнути утримувати протягом тривалого 
періоду свої споживчі звички, через що буде 
схильний до фінансових запозичень, що спо-
чатку призведе до збільшення фонду купівлі, 
а потім до його зменшення через необхідність 
сплати зобов’язань. Із плином часу, врахову-
ючи безпеку свого майбутнього споживання, 
споживач буде прагнути до економії, яка про-
триває лише деякий час. Уже тоді, коли спожи-
вач погодиться зі своїм гіршим рівнем доходу, 
він спробує зменшити споживання, щоб мати 
можливість його фінансувати за рахунок 
поточного доходу.

4. Деякі інші економічні чинники, що 
впливають на поведінку споживачів

Окрім аналізу попиту, його еластичності 
та доходів, слід також ураховувати психоло-
гічні реакції покупців, які можуть суттєво від-
різнятися від загальних економічних теорій. 
Отже, зниження цін, яке, згідно з класичною 
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теорією, змушує покупців збільшувати попит 
на певну продукцію, може бути пояснене ними 
так [14, с. 471]:

– товар незабаром буде замінений новою 
моделлю;

– товар бракований і погано продається;
– фірма переживає фінансові проблеми 

і може випасти з ринку, припинивши поста-
чання запасних частин;

– ціна впаде ще більше – варто почекати;
– знизилася якість товару, що не тільки не 

призводить до збільшення попиту, а, навпаки, 
викликає його зниження.

З іншого боку, підвищення цін не завжди 
сприймається покупцями негативно (тобто 
сам факт, що доведеться заплатити більше 
за той самий товар). Часто лише після підви-
щення ціни товар помічають покупці і він почи-
нає існувати в їхній свідомості. Інтерпретація 
споживачами підвищення ціни може мати різні 
форми, наприклад:

– товар продається ідеально і незабаром 
може бути недоступним;

– товар має надзвичайно високу цінність;
– продавець жадібний і хоче використати 

споживачів (особливо якщо близькі конку-
ренти пропонують той самий товар за ниж-
чими цінами).

Дослідження, проведені стосовно еконо-
мічних чинників, що впливають на покупця, 
показують, що покупці найбільш чутливі до 
підвищення або зниження цін на продукцію, 
яка коштує багато порівняно з їхніми доходами 
або часто ними купується. Однак вони майже 
не помічають вищі ціни відносно дешевих 
товарів або тих, які вони купують дуже рідко.

Окрім того, в економічних науках існують 
парадокси – ситуації, коли зміна ціни спричинює 
зворотні результати, ніж це виникало б із класич-
ної теорії попиту. Один з них – парадокс Веблена 
стосовно товарів розкоші та найбагатших соці-
альних груп, що полягає у збільшенні попиту 
на товари розкоші, незважаючи на зростання 
цін на ці товари. Причина цього явища полягає 
у бажанні найбагатших соціальних груп показати 
свій матеріальний статус через володіння това-
рами розкоші. Прикладами такого типу товарів 
є рідкісні твори мистецтва та дизайнерський 
одяг відомих модельєрів.

Другим відомим парадоксом є парадокс 
Гіффена – економічна ситуація, в якій попит 
на певне благо зростає, незважаючи на 
зростання ціни. Така ситуація виникає за дуже 
низьких споживчих доході та зростання цін 
на товари нижчого порядку, які називаються 
товарами Гіффена. Ціна товару Гіффена порів-
няно нижча, ніж інших замінників, або даний 
товар не має близьких замінників (наприклад, 
хліб), через що попит зростає.

Серед інших відомих парадоксів, які, однак, 
не є частим явищем, можемо виокремити такі:

– ефект снобізму, за якого купівля товару 
є тим привабливішою для споживача, чим 
менше людей ним володіє;

– ефект доходу завдяки зниженню ціни, за 
якого падіння цін на товари-замінники мають 
ефект, аналогічний збільшенню доходу;

– ефект храповика, згідно з яким спожи-
вач реагує на зростання цін тенденцією до 
збереження поточного рівня споживання;

– ефект шоку і призвичаєння, який гово-
рить про те, що як тільки ціни зростуть, спожи-
вач знижує споживання, а потім повертається 
до попереднього рівня споживання;

– явище завбачливих покупок, що прояв-
ляється у збільшенні покупок, незважаючи на 
зростання цін, боячись подальшого ще біль-
шого зростання цін;

– спекулятивний ефект, згідно з яким спо-
живачі, спостерігаючи зростання цін, викупо-
вують товари з метою перепродажу, розрахо-
вуючи на прибуток [15, с. 61].

Не слід також забувати про тісний взаємо-
зв'язок ціни й якості товару (об'єктивну та спри-
йману споживачем). Максимізуючи свою корис-
ність, споживач спробує вибрати такий варіант 
купівлі, який дасть йому змогу досягти найви-
щої (або принаймні задовільної) якості за най-
нижчою можливою ціною. Якщо найзагальніше 
подати визначення цінності для споживача як 
співвідношення отриманої вигоди до понесе-
них витрат, то на практиці часто виявляється, 
що найоптимальнішим вибором для багатьох 
людей є не найдешевший товар, а з вищою 
ціною, однак із вищою якістю.

Ще одним важливим детермінантом спо-
живчої поведінки є кредитування. Його соці-
альну важливість для сучасного суспільства 
детально сформулював Ж. Бодрійяр у праці 
«Система речей». Аналізуючи систему речей, 
він доходить висновку: в сучасному суспільстві 
завдяки виникненню нових відносин людей 
і речей виникла нова етика – етика виперед-
жаючого споживання. Її основою є сучасний 
кредит, який тепер є вже більш ніж просто еко-
номічний інститут.

Кредит, згідно з Бодрійяром, виконує най-
важливішу функцію – створює можливість 
випереджувального користування речами 
в часі. Якщо раніше власність на річ виникала 
до користування нею, то тепер усе навпаки. 
Сьогодні речі з'являються у споживачів, ще не 
будучи заробленими, випереджаючи собою 
втілену в них суму трудових зусиль. Спожи-
вання речей тепер ніби випереджає їх виробни-
цтво. Людина суспільства споживання змушена 
щомісяця оплачувати ці речі і щороку їх міняти 
на нові. Так утворюється нова етика нового 
суспільства, головна риса якого – постійне усві-
домлення, переживання того факту, що людина 
користується речами в кредит. Тобто створю-
ється етика постійного боргу перед суспільст-
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вом. Бодрійяр робить із цього висновок про те, 
що сучасне західне суспільство можна було б 
визначити як суспільство неофеодалізму, де 
знову відроджується (правда, вже в інших полі-
тичних і економічних умовах) соціальний при-
мус. Соціальний примус проявляється у тому, 
щоб виробляти і – головне – споживати, купу-
вати для того, щоб суспільство могло виро-
бляти, а сама людина могла працювати далі, 
щоб було чим заплатити за вже куплені в кре-
дит товари [2, с. 72–74]. Проте, як ми бачимо, 
часто в сучасних економічних умовах наяв-
ність кредиту приводить його власника до бан-
крутства. Особливо це характерно для країн 
із нестабільними економічними системами, 
а також для всіх суспільств у часи економічних 
криз та потрясінь.

Економічна ситуація в країні має значний 
вплив на фінансове становище споживача 
та рівень його життя, а отже, і на поведінку 
споживачів. Споживання, яке сьогодні стає 
стилем життя, також відображає рівень життя 
споживача й є інструментом для демонстра-
ції його соціального статусу. Стан націо-
нальної економіки демонструється, серед 
іншого, рівнем ВВП, рівнем безробіття, рів-
нем інфляції, рівнем і динамікою зростання 
заробітної плати, рівнем споживання, дер-
жавним бюджетом, виробництвом, торговим 
балансом та іншими змінними [12, с. 20]. Що 
стосується споживачів та їхньої поведінки, то 
з економічного погляду найважливішими чин-
никами є: рівень ВВП, ситуація на ринку праці, 
рівень та динаміка змін цін на споживчі товари 
й послуги, а також доступ до споживчих това-
рів і послуг та їх постачання.

Економічний розвиток і, як наслідок, поліп-
шення ситуації з доходами у суспільства пози-
тивно впливають на рівень та структуру спо-
живання, а погіршення стану економіки має 
протилежні наслідки у сфері поведінки спожи-
вачів. Це призводить до погіршення настроїв 
споживачів, зміни рівня та структури спожи-
вання, зміни споживчих звичок та збільшення 
масштабів адаптаційної поведінки споживачів 
для поліпшення їхнього рівня життя. У цій ситу-
ації може з’явитися ефект заміщення, який 
полягає у тому, що споживач прагнутиме замі-
нити дорожчий товар на порівняно дешевший.

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного аналізу запропо-
новано ідентифікувати домогосподарство як 
один із найважливіших суб’єктів споживання. 
Запропоновано розглядати економічні чин-
ники як основні детермінанти поведінки спо-
живачів, оскільки такі чинники, як рівень та спів-
відношення цін, загальна економічна ситуація 
в країні, рівень та джерело доходу домогоспо-
дарств, кредитування, заощадження й рівень 
і структура споживання суттєво впливають на 
поведінку споживачів на ринку. Із цієї причини 

визнання економічного статусу споживачів 
видається особливо важливим для ідентифі-
кації процесу прийняття ними рішень.
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У статті розглядається важливість 
вивчення повсякденної фотографії, історії її 
розвитку, її функцій у соціальному просторі 
інформаційного суспільства та способів 
осмислення процесів сучасної культури. 
Здійснено аналіз візуальної експансії, масш-
таб поширення повсякденної фотографії, 
які пов’язані з удосконаленням фотогра-
фічної техніки, поширенням електронних 
і цифрових технологій. Виявляється специ-
фіка фотографії як джерела інформації, яке 
здатне відобразити життя суспільства 
в усіх його сферах. Фотографія розгляда-
ється як специфічний спосіб сприйняття 
й уявлення світу, значимість зорового 
сприйняття візуальних образів, його куль-
турна зумовленість. Обґрунтовується, що 
візуальний аналіз соціального на прикладі 
фотографії та фотографічних практик 
дає можливість позначити особливості 
суспільства, простежити, яким суспільство 
загалом та окремі соціальні групи бачать 
себе та якими хочуть здаватися. В основі 
кожної окремої фотографії лежать соці-
альні процеси, цінності й моделі поведінки, 
візуальний аналіз дає можливість проана-
лізувати можливі експресивні коди й коно-
тації, що закладають ідеологічне значення 
в зображення, ураховуючи їх контекст, щоб 
виявити їх роль у символічній регуляції соці-
альної поведінки. Розглянуто фотографію 
як імператив візуального дослідження, який 
володіє величезним потенціалом: дає мож-
ливість аналізувати суспільство в динаміці: 
минуле й майбутнє, що було та що стало.
ключові слова: інформаційне суспільство, 
культура, джерело інформації, візуальні 
образи, соціальні процеси, соціологічне дослі-
дження, візуалізація.

The article deals with the importance of study-
ing everyday photography, the history of its 
development, its functions in the social space 
of the information society and ways of under-
standing the processes of modern culture. 
The analysis of visual expansion, the scale 
of the spread of everyday photography related 
to the improvement of photographic equipment, 
the spread of electronic and digital technologies. 
The specificity of photography is emerging as 
a source of information that can reflect the life 
of society in all its spheres. Photography is seen 
as a specific way of perceiving and imagining 
the world, the importance of visual perception 
of visual images, its cultural conditioning. Pho-
tography is regarded as a specific way of per-
ceiving and imagining the world, the importance 
of visual perception of visual images, its cul-
tural conditioning. It is substantiated that visual 
analysis of the social through the example 
of photography and photographic practices gives 
an opportunity to mark the features of society, 
to trace what the society as a whole and indi-
vidual social groups see themselves and what 
they want to appear. Each individual photograph 
is based on social processes, values, and pat-
terns of behaviour, and visual analysis makes it 
possible to analyse possible expressive codes 
and connotations that place ideological meaning 
in the image, taking into account their context, 
to reveal their role in the symbolic regulation 
of social behaviour. Photography is considered 
as an imperative of visual exploration, which has 
great potential: it gives an opportunity to analyse 
society in dynamics: past and future, what was 
and what has become.
Key words: information society, culture, source 
of information, visual images, social processes, 
sociological research, visualization.

СекцІя 2 
МеТОдОЛОГІя ТА МеТОди СОцІОЛОГІчних дОСЛІджень

Постановка проблеми. За останні 25 років 
у науках гуманітарного циклу стався так званий 
«візуальний поворот». Своєму виникненню він 
зобов’язаний інтересу до вивчення проявів 
візуальної культури, а саме дослідження кіно, 
масової культури, телебачення з позиції сучас-
них філософських і соціальних теорій. Ці куль-
турні зміни, у свою чергу, поміняли розста-
новку дослідних акцентів. Тепер візуальність 
має зовсім інший статус у культурі й науці. Зва-
жаючи на це, потрібно й інше ставлення до цих 
змін і з боку соціологічного знання. Візуальна 
культура є актуальним викликом для соціо-

логії. За період довжиною трохи більше ніж 
півтора століття свого існування фотографія 
настільки міцно ввійшла в найбільш різні галузі 
нашого повсякденного життя, що її присутність 
часом здається непомітною. Вона є невід’єм-
ним складником нашого життя, частиною різ-
номанітних соціальних ритуалів та оператором 
зримого, що робить її агентом впливу на фор-
мування звичок візуального сприйняття, сте-
реотипів, світогляду людини в еру візуальної 
експансії. Цим зумовлена важливість вивчення 
повсякденної фотографії, історії її розвитку, 
її функцій у соціальному просторі інформа-
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ційного суспільства та способів осмислення 
процесів сучасної культури. Експансія візуаль-
ності ускладнюється ще й тим, що найбільш 
популярні зображення переходять із друкова-
них медіа в інтернет або телевізор і, навпаки, 
часом стаючи символами подій або навіть 
цілих епох, що робить практично неможливим 
ситуацію, коли хтось не знайомий із подібними 
зображеннями. Їх нав’язливість, що зростає, – 
перша ознака прагнення керувати соціальною 
поведінкою [3]. Масово поширені фотогра-
фії-ікони тією чи іншою мірою впливають на 
велику кількість людей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Способи залучення фотографії до соціо-
логічного дослідження аналізують Н. Becker, 
J. Collier, S. Griebling, B. Kolb, C.M. Noland 
і R. Ziller (метод автофотографії); J. Aldridge 
(метод photovoice). Метод фотовиявлення 
розвивають J. Collier та M. Collier, D. Harper, 
C.S. Suchar, K. Jenkings, R. Woodward і Т. Winter. 

Постановка завдання. У дослідженні 
ми намагалися розглянути фотографію як 
імператив візуального дослідження, який 
володіє величезним потенціалом: дає мож-
ливість аналізувати суспільство в динаміці: 
минуле і майбутнє, що було і що стало. Фото-
графія є джерелом інформації, яке здатне 
відобразити життя суспільства в усіх його 
сферах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одні з найперших випадків викорис-
тання зображень у науці належать соціаль-
ній антропології та етнографії, де фотографії 
почали супроводжувати тексти вже із сере-
дини ХІХ століття. Антропологи значно раніше 
за соціологів почали використовувати в роботі 
фото й відео: майже одразу після появи цих 
технічних можливостей. Останніми деся-
тиліттями ХІХ ст. однією основних тем, які 
досліджували антропологи, було різноманіття 
людських спільнот і класифікація рас. Фото-
графія активно використовувалася для доку-
ментації цього різноманіття. Однак згодом 
соціальна еволюційна теорія в антропології 
була відкинута як ненаукова та расистська, 
а антропологи переключилися на дослідження 
соціальної організації суспільств. Соціальна 
організація суспільства є дещо більш склад-
ним для візуалізації соціальним феноменом, 
ніж відмінності між різними національнос-
тями й расами, відповідно, фотографія як 
інструмент антропологічного дослідження на 
початку 1900-х років відійшла дещо на дру-
гий план. Новим поштовхом для активіза-
ції використання фотографії в антропології 
в 1930-і–40-і роки стала робота Гр. Бейтсона 
та М. Мід «Balinese Character: A Photographic 
Analysis» (1942 р.) [10]. Ця робота є значимою 
для всіх подальших візуальних досліджень. 
І досі її активно аналізують сучасні дослід-

ники, наприклад, у статті Dianne Hagaman 
«Connecting Cultures: Balinese Character 
and the Computer» [15] робиться цікавий ана-
ліз того, як би виглядала ця дійсно піонерська 
робота, якби в М. Мід і Гр. Бейтсона був доступ 
до сучасних технічних засобів – мережі інтер-
нет, цифрових носіїв інформації, портативних 
фото- та відеокамер, ноутбуків. Однак у рам-
ках соціологічної науки перші приклади вико-
ристання візуальних матеріалів можна знайти 
лише між 1903 і 1915 роками, коли в Амери-
канському журналі соціології в серії статей 
були використані фотографії як ілюстрація або 
документальне підтвердження. Не останню 
роль актуалізації візуальних досліджень у рам-
ках соціології відіграли соціальні та культурні 
процеси, котрі відбувалися на той час у США. 
Суспільні проблеми 60-х, 70-х років ХХ сто-
ліття (війна у В’єтнамі, сегрегація, бідність, 
сексизм) змусили соціологів звернутися до 
альтернативних дослідницьких програм і спо-
собів пізнання суспільства, бо старі не привно-
сили ясності в наявні проблеми. Одним із таких 
способів стала документальна фотографія, за 
допомогою якої візуалізувалися та актуалізу-
валися суспільні проблеми, які мали бути вирі-
шені. У той час, за висновками Г. Беккера, візу-
альні дослідження в соціології вибудовуються 
навколо таких проблем, як проблеми меншин, 
маргінальних груп, проблема бідності й аналіз 
соціальних ролей і дослідження міста. У 1974 р. 
публікується стаття, автором якої є Г. Беккер 
«Фотографія і соціологія». Ця робота цікава 
тим, що автор зіставляє проекти фотографів 
і проекти соціологів як дві лінії професійних 
зусиль, рухомих інтересом до соціальних фак-
тів [11]. Г. Беккер вибудовує свої ідеї так, що 
мова не йде про фотографію як інструмент 
у руках соціолога, він, швидше, обговорює ті 
вклади й ті проблеми, що є в кожної групи про-
фесіоналів, які фіксують життя суспільства за 
допомогою камери або інтерв’ю, тим самим 
підводячи до думки про продуктивність об’єд-
нання зусиль. У статті Г. Беккер привертає 
увагу до значних репрезентативних можливо-
стей вираження соціальних ідей мовою візу-
альних образів, зазначає загальні проблеми 
роботи «в полі», тобто формує з’єднувальний 
фундамент для синтетичного напряму. Пра-
цюючи над візуальним дослідженням, соціолог 
може стати фотографом, а фотограф – соці-
ологом. Так, і соціолог, і фотограф займа-
ються дослідженням суспільства, тому кожен 
із них може знайти щось корисне в способі 
пізнання соціальної реальності один одного: 
соціолог – фотографію як інструмент пізнання, 
фотограф – цілісний теоретичний підхід до 
аналізу суспільних проблем. Ця стаття є інди-
катором відродження серед соціологів інтер-
есу до функцій візуальних образів суспільства, 
яке почалося із середини 1970-х років [4]. 
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Об’єктом вивчення соціології традиційно 
вважається суспільство. Відповідно, для 
визначення об’єкта візуальної соціології, як 
зазначає П. Штомпка, «відправним пунктом 
було те, що в сучасному суспільстві, особливо 
в період пізнього модерну, у навколишньому 
нас великому світі все більш важливими ста-
ють візуальні елементи. Суспільство стає все 
більш «видимим», оскільки воно все більше 
структурується «образно» [6, с. 87]. Візуальна 
соціологія вивчає «візуальні дані соціального 
життя» [2, с. 83]. Це фотографії, журнали, 
кінофільми, відео, живопис, медіа, реклама, 
візуальні ЗМІ, мода, сімейні фото- й відеоаль-
боми, татуювання, пози тощо. Вони цікаві для 
дослідників і як культурні тексти, і як репрезен-
тації соціального знання. Багато явищ нашого 
життя неможливо висловити словами. Щоб 
їх краще зрозуміти, їх потрібно візуалізувати, 
зняти на камеру, сфотографувати, бо за пов-
нотою, точністю й об’єктивністю відображення 
реальності, аудіовізуальних засобів ніщо не 
може скласти конкуренції. Довгий час візу-
альне вважали відображенням соціальності. 
Так як це відображення було «чистим», учені 
зверталися до візуального, наприклад, за під-
твердженням наявності соціальних проблем 
у суспільстві. Тим самим соціологами аналізу-
валися й реконструювалися соціальні порядки 
та практики. Отже, візуальні матеріали стають 
дзеркалом, у якому відображається соціальна 
реальність [5, с. 75]. Але останніми десяти-
літтями цей погляд на специфіку візуального 
зазнає критики особливо з боку постмодер-
ністських концепцій. Ученими визнається 
власна сутність візуального, яке вже є не про-
сто другорядним відображенням культурної 
реальності, а власне реальним продуктом 
культури, домінуючих у ній поглядів, ідеологій. 

Яскравий приклад цьому – фотографія. 
Процес її створення й вона сама починають 
сприйматися як продукт культури. Причому 
визнається те, що фотографія є не тільки 
відоб раженням того, що знімається, а й зні-
має. Контекст виникнення жанру фотографії 
як, наприклад, фотографії французьких гума-
ністів і конкретного фото має першорядне 
значення для візуальної соціології. Незважа-
ючи на те що фотографія, безперечно, є доку-
ментальним доказом, вона показує тільки 
одну перспективу, вид з однієї точки, який 
не завжди точний і повний поза контекстом 
її створення. Ситуація, за якої зроблений зні-
мок, його автор і мотиви автора дають важ-
ливу інформацію для розуміння сенсу, закла-
деного у фотографію [3].

Отже, фотографія розглядається як спе-
цифічний спосіб сприйняття й уявлення світу, 
значимість зорового сприйняття візуальних 
образів, його культурна зумовленість. За 
допомогою візуального ми сьогодні все більше 

вивчаємо соціальність. Відповідно, візуальну 
інформацію можна зарахувати до візуальної 
соціологічної інформації, коли вона містить 
візуальну інформацію про соціальні фено-
мени, однак рішення про «соціологічність» 
візуальних даних приймається в кожному кон-
кретному випадку окремо [1, с. 56]. 

Отже, соціологів цікавить саме соціальний 
бік візуального. Соціальність візуального арте-
факту може проявлятися в різний спосіб:

1. Соціальність самого акту створення 
візуального артефакту. Розглянемо сам акт 
створення візуального артефакту, наприклад, 
фотографії, відео тощо. Це є соціальною дією 
за самою своєю природою. Звужуючи візуаль-
ний світ до соціально забарвленого візуаль-
ного світу, потрібно мати на увазі, що сфера, 
яка технічно може бути сфотографована, 
знята на відео чи візуально відтворена будь-
яким іншим чином, перевищує обмежену соці-
альними імперативами сферу того, що має 
бути сфотографовано, намальовано чи знято 
на відео в конкретному акті створення візуаль-
ного. На це звернув увагу П. Бурдьє: людина 
зазвичай не фотографує «що-небудь», вона 
фотографує те, що, на її думку, варте уваги. 
Більше того, уважається, що далеко не все 
має право бути сфотографованим. Практика 
фотографування підкорена культурним моде-
лям та естетичному смаку, які відповідають 
соціальним нормам, панівним у суспільстві. 
А отже, зображення, яке відповідає вимогам 
панівних норм, має більше шансів на схва-
лення та визнання й, відповідно, більше шан-
сів бути створеним [13]. Візуальний артефакт, 
окрім того, що саме зафіксований, може вка-
зувати й на те, як саме воно зафіксовано, на 
власну історію – соціальний контекст існу-
вання візуального в суспільстві.

2. Візуальне зображення як фактор соці-
ального конструювання реальності. Зобра-
ження й образи, які воно містить, є конструк-
цією, з огляду на те що зображення колись 
кимось створено, сконструйовано для передачі 
інформації, а отже, несе в собі певну історію, 
яку сприймає глядач. П. Бурдьє справедливо 
наголошує, що важливим є те, що зображення 
(фотографію, відео, малюнок, скульптуру) 
хтось із якоюсь метою створив, витративши 
час і зусилля [13]. Для соціології принциповим 
є питання, є зображення «записом» чи «кон-
струкцією». Ван Левен, Т. Джуїт говорять про 
те, що кожне зображення тією чи іншою мірою 
є й записом реальності, і конструкцією її. Однак 
якщо, наприклад, у рекламних зображеннях 
на перший план виходить конструкційна при-
рода зображення, то в документальних фото 
або фільмах зображення є більшою мірою 
записом реальності [15]. Вагомим фактом 
є реакція, яку візуальне зображення викликає 
в глядача. Коли мова йде про відомі або істо-
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ричні зображення, наприклад, загальновідому 
фотографію чи популярну рекламу, важливою 
для розуміння досліджуваного соціального 
феномена конструювання реальності є істо-
рія зображення – шляху, яке воно пройшло від 
початкового змісту, котрий у нього вкладав 
автор, до того змісту, що набуває зображення 
згодом, через усі проміжні сходинки. На цю 
особливість візуального образу звертає увагу 
С. Зонтаг: «Одна із центральних характеристик 
фотографії – це процес, у ході якого первісне 
її використання змінюється й, зрештою, замі-
нюється іншим – особливо художнім дискур-
сом, який може поширитися на будь-яку фото-
графію» [9, с. 132]. Характерна особливість 
візуального полягає в тому, що сприйняття 
зображення, його конструювальний вплив 
є дуже залежним від його історії й контексту, 
у якому воно знаходиться. Залежно від різних 
історичних і культурних умов одне й те саме 
зображення викликає досить різні асоціації, 
більше того, зображення набувають власної 
історії. Асоціації є, як правило, результатом 
культурних норм, які є концентрацією соціаль-
ного в індивідуальному, тому такий вид реакції 
на візуальні повідомлення є цінною соціологіч-
ною інформацією [16]. 

3. Візуальне як соціально вагоме повідом-
лення й складник комунікаційних практик. Ще 
одна важлива ознака соціальності візуаль-
них артефактів полягає в тому, що вони міс-
тять у собі певне інформаційне повідомлення, 
отже, візуальні артефакти є частиною комуні-
кативних практик. Тому суттєвим є те, яке саме 
повідомлення глядачі «читають» у візуальній 
інформації. Зображення використовується 
в комунікативних процесах з метою передачі 
інформації. Це є очевидним і природним, тому 
що більшість інформації про навколишній світ 
людина сприймає саме за допомогою зору. 
Поряд із комунікативною компетентністю 
є візуальна компетентність, від якої залежить 
успішна соціалізація членів суспільства, так 
дитина вчиться не тільки говорити, вона також 
учиться бачити й учиться того, як саме стати 
побаченою. 

4. Візуальне як каталізатор соціальних 
дій. Зображення показують із певною метою 
іншим людям, а вони, у свою чергу, розгляда-
ють його, складають про нього своє враження, 
відчувають емоції, дивлячись на зображення, 
зберігають його. Візуальне виступає в ролі 
каталізатора для соціальних відносин і впли-
ває на дії соціальних акторів. Відповідно, 
трансформація цього впливу також становить 
інтерес для дослідників, які працюють у галузі 
візуальної соціології [18]. Соціальні відно-
сини, каталізатором яких є візуальне, також 
цікавлять візуальну соціологію, є візуальною 
соціологічною інформацією. Зображення 
є інформацією про дії двічі – дію людини, яка 

направлена на створення зображення, і дію, 
яку зображення ілюструє. 

Отже, візуальна інформація опосередковано 
містить у собі соціологічну інформацію про:

1) культурні та соціальні причини, які зро-
били можливим попадання об’єкту в поле зору 
художника, об’єктиву камери тощо в процесі 
створення; 

2) конструювальну функцію візуального 
в процесі як його створення, так і сприйняття; 

3) комунікативні процеси, для яких це зобра-
ження стає інформаційним повідомленням;

4) соціальні дії, каталізатором яких стає 
зображення. 

Зазначені різновиди соціологічної інфор-
мації до певної міри можна знайти в різних 
видах візуальних даних. Але можна стверджу-
вати, що є візуальні артефакти, у яких перева-
жає якийсь один аспект. Якщо говорити про 
приклади візуальних даних, які можуть бути 
використанні в соціологічному дослідженні, то 
це є потенційно необмеженим рядом даних, 
який залежить тільки від здатності дослідника 
методологічно обґрунтувати використання 
конкретного виду візуальних даних у його 
дослідженні [8]. Як приклад візуальних даних, 
що містять цінну соціологічну інформацію про 
соціальні феномени, будуть розглянуті дво-
вимірні дані (фотографія, карикатура), деякі 
види тривимірних даних і графіти, які можна 
вважати проміжними видом між двовимірними 
та тривимірними візуальними даними. 

Висновки з проведеного дослідження. 
В інформаційному суспільстві, завдяки роз-
витку цифрових технологій, фотографія 
стає все більше нормативним зразком, так 
покликаним образним орієнтиром для цілих 
соціальних груп. На прикладі фотографії 
та фотографічних практик візуальний аналіз 
соціального дає можливість позначити особ-
ливості суспільства, простежити, яким суспіль-
ство загалом та окремі соціальні групи бачать 
себе та якими хочуть здаватися. В основі кож-
ної окремої фотографії лежать соціальні про-
цеси, цінності й моделі поведінки, візуальний 
аналіз дає можливість проаналізувати мож-
ливі експресивні коди й конотації, які закла-
дають ідеологічне значення в зображення, 
ураховуючи їх контекст, щоб виявити їх роль 
у символічній регуляції соціальної поведінки. 
Різниця між початковим і набутим значенням 
стає поворотним моментом, коли фотографія 
перестає бути просто фотографією та більше 
не означає те, що на ній безпосередньо зобра-
жено, а стає імперативом: символом події, 
епохи, стилю життя, певного світогляду, кодом 
належності до групи, а найчастіше й до вірту-
альної спільноті. Фотографія стає ще одним 
медіатором, за допомогою якого передаються 
моделі поведінки, характерні або бажані для 
суспільства в конкретний період часу.
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У цій роботі порушується проблема рівня 
довіри громадян до соціальних та державних 
інститутів.
Здійснюється оцінка реального існування 
такої проблеми, її сутності та значення на 
основі попередніх соціологічних досліджень. 
Запропоновано напрям та спосіб вирішення 
проблемної ситуації.
Стаття присвячена розгляду основних 
концептуальних підходів до визначення сут-
ності понять «довіра» та «віра», з’ясуванню 
їхньої природи та умов формування, вияв-
лення місця довіри й особливостей її прояву 
серед студентської молоді. Проаналізо-
вано особливості трактування зазначених 
понять із точки зору молодих людей Терно-
пільщини. Довіра розглядається як один із 
ключових чинників соціального процесу, що 
відіграє значну роль у забезпеченні політич-
ної стабільності та поступальному роз-
витку суспільства. Розглядається зв’язок 
довіри з процесами влади через оцінку міри 
та особливостей підтримки молоддю полі-
тичних інститутів, а також її роль у забез-
печенні умов для ефективного функціону-
вання політичних інститутів і діяльності 
політичних лідерів. У статті наведене 
соціологічне дослідження, яке демонструє 
досить низький рівень довіри до великої кіль-
кості політичних і соціальних інститутів, 
що підтверджує наявність критичної наста-
нови і потенціалу обережності в довірі як 
соціальному явищі.
Також у публікації наведені дані авторського 
дослідження, що відображають рівень довіри 
державним інституціям серед представни-
ків студентської спільноти. Зокрема, най-
більший рівень довіри респонденти визна-
чили Збройним силам України, Президенту 
України і поліції.
Були розроблені практичні рекомендації, які 
сприяють формуванню довіри до державних 
установ серед студентської молоді.
ключові слова: довіра, формування 
довіри, державні інституції, студентське 
середовище, соціологічне дослідження, 
респонденти.

The article is devoted to the analysis of results 
of research “The level of trust to the state insti-
tutions among students’ youth”, carried out 
at the College of Economics, Law and Informa-
tion Technologies of the Ternopil National Eco-
nomic University.
In this paper, the problem of broken trust of cit-
izens in social and public institutions. Assesses 
the real existence of the problem, its nature 
and importance based on previous polls. It was 
proposed a direction and way to solve the prob-
lem situation.
The article examines the main conceptual 
approaches to defining the concepts of “trust” 
and “hope”, examines the nature and conditions 
of the formation of trust among students’ youth. 
The peculiarities of interpretation of these con-
cepts from the point of view of young people 
in Ternopil region are analyzed. Trust is seen 
as one of the key factors in the social process, 
which plays a significant role in ensuring political 
stability and progressive development of soci-
ety. The relationship of trust with the processes 
of power is examined through an assessment 
of the extent and features of youth’s support 
for political institutions and its role in provid-
ing the conditions for the effective functioning 
of political institutions and the activities of polit-
ical leaders. The article presents a sociological 
survey that demonstrates a low level of trust in 
the overwhelming number of political and social 
institutions, which confirms the presence 
of a critical attitude and the potential for caution 
in trust as a social phenomenon.
In addition, the publications noted 
the author’s research, which was achieved by 
the level of observance of state institutions among 
the representatives of the student community. 
Also, highest level of trust of the respondents 
was determined by the Armed Forces of Ukraine, 
the President of Ukraine and the police.
Practical recommendations, which promote 
the formation of trust in state institutions among 
student youth, were developed.
Key words: trust, building of trust, state insti-
tutions, student environment, sociological 
research, respondents.

Постановка проблеми. Довіра є необхід-
ною умовою суспільного розвитку. Посилення 
невпевненості людей у майбутньому пов’язане 
з ускладненням та непрозорістю сучасного соці-
ального світу. Таким чином, аби студент міг ство-
рити свою картину буття, йому необхідна багата 
уява, що базується на авторитетних уявленнях 
представників людства, а найважливіше, на вірі 
в істинність цих уявлень. У процесі міжсуб’єк-
тної комунікації молодіжного середовища, ста-
новлення світогляду студентів на основі знань 
і об’єктивного досвіду потрібна віра як результат 
об’єктивного сукупного досвіду людства.

Чимало молодих людей страждають через 
зневіру у власні сили. Вони впевнені, що їхня 
особиста активність не може змінити світ на 
краще. Не вірячи, що їхні особистість і моральні 
принципи чогось варті, вони легко піддаються 
на агресивні заклики примітивних спільнот, 
протестні настрої молодіжних субкультур. Не 
будучи впевненою, що її молоде тіло є уні-
кальним ціннісним особистісним утворенням 
з притаманним йому великим потенціалом 
розвитку, молода людина розмінюється на 
швидкоплинні та небезпечні насолоди. Показ-
ником зневіри людини у значущості власного 
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життя є велика кількість самогубств, і ста-
тистика показує, що з кожним днем зневіра 
людини у собі досягає свого крайнього, суї-
цидального прояву все частіше. Лише зміц-
нення віри в себе, довіри до оточуючих через 
налагодження міжсуб’єктних комунікаційних 
зв’язків врятує молоду особистість, яка є фун-
даментом розвитку людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен віри у різних проявах – від забобо-
нів до переконань – супроводжував розвиток 
людства в усі часи: від первіснообщинного ладу 
до свідомості сучасного людства. Є різні під-
ходи до визначення феномена довіри, але це 
не заважає вченим, а навпаки, розширює поле 
наукових розвідок. Про це свідчать, зокрема, 
праці Дж. Александера, І.В. Антоненко, Б. Бар-
бера, Ф.Ю. Василюка, В. Вілюнаса, М. Вудкок, 
Е. Ґідденса, А.Г. Ефендієва, Ш. Ейзенштадта, 
В.П. Зінченка, Дж. Коулмена, Н. Лумана, Р. Пат-
нема, З. Ратайчак, А. Селігмана, Т.П. Скрип-
кіної, В.В. Століна, П. Штомпки, Ф. Фукуями 
та ін. Натепер «людство <…> повинно пере-
жити новий напад віри в краще майбутнє, віри 
глибокої, серйозної, якщо хочете, фанатичної. 
Адже це, можливо, наша остання спроба отя-
митися… Віра у світле майбутнє – це та релі-
гія, яку я визнаю, позаяк без віри неможливий 
жоден захід, жодне системотворче вчення» 
[1, с. 7].

Довіра до світу й інших людей визнається 
однією з найважливіших умов становлення 
особистості [2, с. 39]. Із народження дитині 
притаманне тільки почуття віри. Довіра (недо-
віра) починає розвиватися з її дорослішанням, 
проходячи разом усі кризові періоди станов-
лення особистості (наприклад, криза підліт-
кового віку). Із кожним роком почуття довіри 
(недовіри) зростає у зв’язку із пізнанням соці-
уму, досягаючи певного апогею на етапі моло-
дість (17–29 р.). Як правило, це збігається із 
завершенням формування особистості.

За теорією особистісного розвитку аме-
рикансько-німецького психолога Е. Еріксона 
(1902–1994 рр.) виділені та описані вісім жит-
тєвих психологічних криз, які неминуче наста-
ють у кожної людини. Із них перша криза дові-
ри-недовіри відбувається протягом першого 
року життя [3, с. 48–50]. За нашою гіпотезою 
криза довіри-недовіри періодично актуалі-
зується впродовж усього життя особистості, 
а її траєкторія має гіперболічний характер. До 
формування особистості криза довіри-недо-
віри зростає, а досягши апогею, спадає.

Зміни станів розвитку, односпрямова-
ність і незворотність часу життя примушують 
людину задуматися про вічне, незбагненне, 
таким чином посилюючи почуття віри і посла-
блюючи почуття довіри (рис. 1).

Узагальнення підходів та власне бачення 
дають змогу зробити висновки про те, що 

природа довіри та механізм її функціонування 
змінюються в сучасному соціумі через різ-
номанітні трансформації, які супроводжують 
людину впродовж життя та носять замкнутий 
циклічний характер. Причому циклічність вимі-
рюється довжиною життя кожного індивіда. 
Крім того, криза довіри-недовіри має пара-
болічний характер із точкою апогею (станов-
лення формування особистості), а рівень віри 
прямолінійно зростає із невеликим коефіці-
єнтом росту залежно від системомислення 
індивіда. У кожній людській істоті закладений 
потенціал активності, який спрямований на 
налагодження оптимальних стосунків зі своїм 
соціальним оточенням. І залежно від різних 
умов (внутрішніх і зовнішніх) цей потенціал так 
чи інакше актуалізується [4].

1 2 3 4 5
Етапи життєвого шляху людини

віра
довіра

народження 
людини

завершення 
людського 

життя

Рис. 1. Криві динаміки розвитку довіри та віри 
впродовж людського життя

Наявність довіри в суспільстві є найважли-
вішим компонентом усіх людських стосунків 
і водночас ключовим критерієм, на підставі 
якого індивід пізнає та аналізує навколиш-
ній світ. Українське суспільство всі роки своєї 
незалежності характеризується як суспільство 
з низьким рівнем суспільної довіри. Харак-
теризуючи дії влади, найчастіше громадяни 
України вважають, що нова влада намагається 
покращити ситуацію в країні, але їй це поки що 
переважно не вдається зробити (таку думку 
поділяють 41%, у жовтні 2019 р. так вважали 
41,5% респондентів, у листопаді – 44%) [5].

Постановка завдання. У контексті нашого 
дослідження є сенс стисло розглянути особ-
ливості реальної дійсності, а саме проаналі-
зувати рівень довіри державним інституціям 
серед студентської молоді, виокремити фак-
тори формування рівнів довіри у студент-
ському середовищі та представити результати 
дослідження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під час проведення авторського 
дослідження були задіяні студенти коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій 
Тернопільського національного економічного 
університету, серед яких – 56% осіб жіночої 
статі та 44% – чоловічої. За віком респонденти 
поділились на 16-річних – 53%, 17-річних – 
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23%, 18-річних – 18% і 19-річних – 6%. Проа-
налізуємо результати дослідження.

На одне з найактуальніших питань, а саме 
«яким державним інституціям довіряють най-
більше», 41% опитаних студентів обрали 
варіант відповіді «інше» (очевидно, що вони 
довіряють або іншим державним інституціям, 
які не зазначені в переліку відповідей, або ж 
взагалі не довіряють їм). За допомогою анке-
тування виявилось, що 20% молоді довіряє 
Збройним силам України, по 10% опитаних 
довіряють найбільше Президенту України 
і поліції, 9% респондентів обрали варіант від-
повіді «прокуратурі», а 8% – судам. Лише 2% 
найбільш прихильні до Верховної Ради Укра-
їни, а позицію «місцевій владі» не підтримав 
ніхто з опитаних.

Потрібно зауважити, що більшість рес-
пондентів (41%) обрали варіант відповіді на 
це запитання «інше». Серед таких є 51% рес-
пондентів 16-річного віку, 24% респондентів 
17-річного віку, 20% респондентів 18-річного 
віку та 5% респондентів 19 років. Із опита-
них студентів 20% молоді довіряє Збройним 
силам України, серед таких найбільша кіль-
кість 16-річних студентів, їх частка становить 
55%, частка 17-річних – 30%, 18-річних – 10%, 
19-річних – 5%. Президенту України довіряють 
10%, найбільша кількість 16-річних студентів, 
їх частка становить 40%, частка 17-річних – 
10%, 18-річних – 30%, 19-річних – 20%. Поліції 
довіряють теж 10%, найбільша кількість 16-річ-
них студентів, їх частка становить 70%, частка 
17-річних – 20%, 18-річних – 10%. Прокуратурі 
довіряють 9% респондентів, найбільша кіль-
кість 16-річних студентів, їх частка становить 
56%, частка 17-річних – 22%, 18-річних – 22%. 
Судовій гілці влади довіряють 8% респонден-
тів, найбільша кількість 16-річних студентів, 
їх частка становить 50%, частка 17-річних – 
12,5%, 18-річних – 25%, 19-річних – 12,5%. Із 
довірою ставляться до Верховної Ради України 
тільки 2% респондентів, серед них 16-річних 
студентів 50%, частка 17-річних – 50%.

Серед тих 10% респондентів, які найбільше 
довіряють Президенту України, більш як у два 
рази хлопців. Також тільки представники чоло-
вічої статі довіряють Верховній Раді України 
(2% респондентів), цю відповідь не підтримали 
дівчата. До відповіді «Збройним силам Укра-
їни» схилились 20% респондентів, із яких 60% 
хлопців та 40% дівчат. Серед тих 10% респон-
дентів, хто стверджує, що найбільше довіряє 
такій державній інституції, як поліція, є 70% 
жіночої статі і 30% чоловіків. Позицію «судам» 
хлопці не підтримали, тому всі 8% респонден-
тів, що обрали цей варіант, – дівчата. Щодо 
тих 9% респондентів, які найбільше довіряють 
прокуратурі, то це 78% респондентів жіно-
чої статі і тільки 22% – чоловічої. Довіряють 
іншим державним інституціям або не довіря-

ють їм узагалі 41% респондентів, із яких – 56% 
дівчата і 44% – хлопці.

Спираючись на відповіді респондентів, 
доводиться констатувати, що державним 
інституціям молодь майже не довіряє. Нега-
тивна студентська думка стосовно державних 
інституцій виражається у почутті глибокого 
розчарування діями влади, які, своєю чер-
гою, не приводять до вирішення конфлікту 
на Донбасі, припиненню військових дій на 
Сході України, поверненню загарбаних тери-
торій Криму та інших економічних і соціаль-
них питань. Заставляє задуматись і той факт, 
що респонденти коледжу не віддали жодного 
голосу за довіру до місцевої влади. Це дає 
змогу говорити про зниження, а іноді й відсут-
ність довіри молоді до державних інституцій. 
Держава зараз переживає нелегкі часи, саме 
собою зрозуміло, поки дії влади не принесли 
ніякого відчутного ефекту, на підтримку насе-
лення сподіватися не варто.

На запитання анкети: «Завдяки чому фор-
мується рівень довіри студентської молоді» 
отримали такі відповіді. Серед опитаних 34% 
респондентів стверджують, що рівень довіри 
студентської молоді формується завдяки засо-
бам масової інформації, 27% вважають, що клю-
чову роль відіграє соціально-політична ситуа-
ція в Україні. А от 23% опитаних дотримуються 
думки, що рівень довіри формується завдяки 
рівню життя родини та сімейним традиціям, 12% 
студентів вважають, що є інші чинники.

Перший варіант відповіді найбільше знай-
шов підтримку серед 16-річних студентів. 
Саме 23% студентів такого віку вважають, що 
рівень довіри студентської молоді формується 
завдяки засобам масової інформації. Серед 
тих студентів, які переконані, що рівень довіри 
студентів формується завдяки соціально- 
політичній ситуації в Україні, більшість – 18-річна 
молодь, її частка – 7%. В основному 17-річні 
студенти вважають, що на рівень довіри впли-
вають інші чинники, їхня частка – 8%.

Серед тих 34% респондентів, які вважають, 
що рівень довіри молоді формується завдяки 
засобам масової інформації, є 65% дівчат 
та 35% хлопців. Другий варіант відповіді, що 
рівень довіри студентів формується завдяки 
соціально-політичній ситуації в Україні, обрали 
27% респондентів, серед яких 44% – жіно-
чої статі та 56% – чоловічої. Із твердженням, 
що рівень довіри молоді формується завдяки 
рівню життя родини та сімейним традиціям, 
згодні 23% респондентів, серед яких дівчат 
майже 70% та 30% хлопців відповідно.

Опитування щодо формування рівня довіри 
студентської молоді показали, що здебіль-
шого студенти вважають, що саме засоби 
масової інформації формують рівень довіри 
студентства. Водночас не слід відкидати і той 
факт, що серед таких респондентів більшість 
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осіб жіночої статі – 22%. Більшість чоловіків 
схиляються до того, що рівень довіри студен-
тів формується завдяки соціально-політичній 
ситуації в Україні, їх частка у цій відповіді най-
більша і становить 15%. Можна прогнозувати, 
що формування рівня довіри студентів мало 
би відбуватися в стінах рідного коледжу. Адже 
завданням закладу є не тільки навчання сту-
дентів фахових дисциплін, але й підготовка 
молодих людей до входження в доросле життя 
із сформованим рівнем довіри до навколиш-
нього середовища.

Висновки з проведеного дослідження.
1. Дослідження показало, що є проблема 

довіри до державних інституцій (Президент 
України, суд, прокуратура тощо). До органів 
влади рівень довіри низький (приблизно 40% 
респондентів не довіряють взагалі). Можна 
сказати, що студенти майже не довіряють їм 
(зокрема, ніхто не висловив підтримку місце-
вій владі). А як політика може бути ефектив-
ною, коли немає підтримки людей? Зрозуміло, 
що ніяк. Але варто наголосити, що з опита-
них студентів 20% молоді довіряє Збройним 
силам України, серед таких найбільша кіль-
кість 16-річних студентів, їх частка становить 
55% осіб. До силової структури України рівень 
довіри достатній, така ситуація склалася зав-
дяки останнім подіям у нашій державі (війна на 
Сході, Революція Гідності тощо). У студентів 
формується уявлення, що український воїн – 
надійний захисник, відданий патріот і людина, 
для якої честь, свобода і незалежність далеко 
не порожній звук.

2. Виявлено, що найбільший вплив на 
формування рівня довіри студентської молоді 
коледжу ТНЕУ мають ЗМІ (34%), проте інфор-
мація, яка надходить до студентів, не завжди 
є достовірною, тому у їхній свідомості може 
формуватися негативне, упереджене став-
лення до різноманітних організацій, осіб, 
владних структур, яке не завжди є виправда-
ним. Деяка інформація може бути неправди-
вою і відштовхнути молодь від участі у гро-
мадському житті або може викликати недовіру 
молоді до судів, окремих груп осіб, місцевої 
влади тощо. Варто посилити контроль над 
інформацією, яка спрямовується на студент-
ські кола, надавати їм правдиві факти, а не такі, 
які вибивають молоду людину з «колії», вво-
дять в оману. Також цей процес здійснюється 
завдяки суспільно-політичній ситуації в Україні 
(27%) та рівню життя родини та сімейним тра-
диціям (23%), решта чинників є більш друго-
рядними, на думку студентів коледжу.

За результатами дослідження розроблено 
низку практичних рекомендацій:

1. Для зростання рівня довіри студентської 
молоді до місцевої влади рекомендовано сту-

дентів старших курсів коледжу (3–4) залучити 
до проєкту «Студенти для органів місцевого 
самоврядування». Проєкт діє у нашому місті 
з 2009 року, сприяючи підвищенню професій-
ної освіти молоді, отриманню професійного 
досвіду студентами та залученню молоді до 
активної участі у житті Тернополя через органі-
зацію їхньої роботи в органах місцевого само-
врядування. Участь у проєкті спонукатиме 
студентів до активної участі в житті міста, куль-
тивуватиме в них бажання працювати на благо 
його мешканців. Очікується, що така співпраця 
підвищить рівень довіри до місцевої влади 
і забезпечить студентам можливість отримати 
професійний досвід.

2. Для сприяння ефективному співро-
бітництву між студентами, адміністрацією 
та викладацьким складом коледжу, нала-
годження зв’язків із міжстудентськими 
та іншими організаціями в Україні пропону-
ється в межах коледжу ТНЕУ створити «Прав-
ничий клуб». Рекомендується використати 
потенціал коледжу, залучивши до складу 
клубу викладачів-правників і студентів стар-
ших курсів, що навчаються за напрямом 
«Правознавство». «Правничий клуб» нада-
ватиме безоплатні консультації правової 
допомоги для молоді та проводитиме пра-
вороз’яснювальну роботу серед студентів, 
ознайомлюючи із новими тенденціями моло-
діжної політики (можливостями, правами 
та обов’язками студентів) в Україні та за кор-
доном. Очікується, що ця пропозиція допо-
може студентам коледжу з’ясувати юридичні 
колізії та вбереже їх від недостовірної інфор-
мації, обману та шахраїв, дасть змогу отри-
мати практичний досвід майбутнім юристам 
та підвищити авторитет коледжу ТНЕУ серед 
студентів Тернопільщини.
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Статтю присвячено дослідженню політич-
ної освіченості. Її мета полягає у теоретич-
ній інтерпретації та емпіричній операціона-
лізації політичної освіченості індивідів і груп 
(як пересічних громадян). Політична осві-
ченість інтерпретується як компонента 
пізнавальної складової частини політичної 
культури. Пропонується авторська дефі-
ніція політичної освіченості як якості інди-
віда або групи, що характеризує загальний 
рівень політичної грамотності та обізна-
ності, здатність використовувати засво-
єні продукти минулого політичного досвіду 
і включати їх у власний досвід, у тому числі 
й електоральний. Отже, ключовими компо-
нентами політичної освіченості визначені 
такі як: політична грамотність; політична 
компетентність; раціональність і об’єк-
тивність політичного вибору та політич-
ної поведінки. Представлені результати 
проведених авторами фокусованих групо-
вих інтерв’ю з різновіковими групами рес-
пондентів (жовтень 2019 р.: n1=8 (молодь); 
n2=7 (люди середнього віку)), а також екс-
пертного опитування (грудень 2019 р., 
n=10). На підставі цих результатів визна-
чені основні емпіричні індикатори політичної 
освіченості, які становили основу для побу-
дови інструментарію соціологічного опи-
тування з відповідної проблематики. Також 
представлені результати соціологічного 
онлайн-опитування, проведеного авторами 
у січні 2020 р. із використанням Googl Forms 
(n=117), мета якого полягала в апробації 
інструментарію та виявленні певних тен-
денцій, значущих для проведення подаль-
шого повномасштабного дослідження. Наве-
дені результати кореляційного аналізу, які 
свідчать про наявність статистично значу-
щих зв’язків між рівнем освіти респондентів 
та їхніми переконаннями щодо важливості 
своєї політичної участі для розвитку країни 
та суспільства, а також між видом/сфе-
рою професійної діяльності респондентів 
та формами їхньої політичної участі.
ключові слова: політична культура, полі-
тична освіченість, політична участь, полі-

тична грамотність, політична компетент-
ність, індикатори політичної освіченості. 

The article is devoted to the study of political 
enlightenment. Its purpose is to theoretically 
interpret and empirically operationalize the polit-
ical enlightenment of individuals and groups 
(as ordinary citizens). Political enlightenment 
is interpreted as a component of the cognitive 
sphere of political culture. The author’s definition 
of political enlightenment as a quality of an indi-
vidual or group is proposed, which characterizes 
the general level of political literacy and aware-
ness, the ability to use the learned products 
of past political experience and incorporate 
them into one’s own experience, including 
electoral ones. Therefore, the political literacy, 
political competence, rationality and objec-
tivity of political choice and political behavior 
are identified as key components of political 
enlightenment. The results of the focus-group 
interviews with different age groups of respon-
dents (October 2019: n1=8 (youth); n2=7 (mid-
dle-aged people)), as well as the expert survey 
(December 2019, n=10) are presented. On 
the basis of these results, the main empirical 
indicators of political enlightenment have been 
identified, which formed the basis for the con-
struction of toolkit for the sociological survey on 
relevant issues. Also the results of a sociological 
online survey conducted by the authors in Jan-
uary 2020 using Googl Forms (n=117) are pre-
sented. The purpose of this survey was to test 
the toolkit and identify certain trends relevant for 
further full-scale research. The results of cor-
relation analysis are presented, which show that 
there are statistically significant relationships 
between the level of respondents’ education 
and their beliefs about the importance of their 
political participation for the development of their 
country, as well as between the type of profes-
sional activity of the respondents and their polit-
ical participation forms.
Key words: political culture, political enlight-
enment, political participation, political literacy, 
political competence, indicators of political 
enlightenment.

Постановка проблеми. Протягом остан-
нього десятиріччя українське суспільство пере-
буває в стані економічної та політичної неста-
більності. Україна зробила свідомий вибір, 
обравши для себе європейську інтеграцію як 
стратегічний напрям розвитку. Це означає, що 
суспільство має набути певних ознак, відповід-
них європейським цінностям, таким як верхо-
венство права, свобода, рівність, демократія 
та політичний плюралізм. Повна імплемента-
ція зазначених цінностей видається можливою 
лише за умови наявності у суспільстві значної 
кількості громадян, політичне мислення яких 

є критичним, а прийняття політичних рішень 
обґрунтованим. І критичність політичного мис-
лення, і обґрунтованість політичного вибору 
є результатом високого рівня політичної куль-
тури і, зокрема, політичної освіченості. Отже, 
актуалізується потреба у дослідженні політич-
ної освіченості сучасних українців як підґрунтя 
їхньої політичної поведінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У соціологічній і політологічній науковій літе-
ратурі політична освіченість розглядається як 
складник політичної культури. Основні кон-
цептуальні уявлення про політичну культуру 
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закладено такими зарубіжними вченими, як 
Г. Алмонд та С. Верба, Е. Баталов, Д. Девайн, 
С. Ліпсет, Г. Пауелл, У. Розенбаум, Р. Такер, 
С. Уайт та ін. [12–15]. Серед вітчизняних нау-
ковців політичну культуру і політичні процеси 
в Україні досліджували і досліджують Є. Голо-
ваха, В. Григор’єв, Т. Дублікаш, П. Кутуєв, 
О. Куценко, В. Матусевич, Н. Паніна, Ю. Пахо-
мов, О. Рудакевич та ін. [1–5; 8; 10]. Отже, 
власне концепт політичної культури натепер 
є досить ретельно і глибоко опрацьованим, 
зокрема в аспектах структури політичної куль-
тури, її основних компонентів і факторів роз-
витку тощо. Проте слід зазначити, що, попри 
актуальність проблеми політичної (не)осві-
ченості, цей феномен залишається майже не 
дослідженим у сучасних соціальних та пове-
дінкових науках. Аналіз спеціальної наукової 
літератури викриває відсутність конкретних 
трактувань терміна «політична освіченість», 
а також спеціальних досліджень (у тому числі 
й емпіричних), спрямованих на пошук індика-
торів політичної освіченості, як і тих, що уосо-
блюють спробу її вимірювання. 

Постановка завдання. У зв’язку з вищеви-
кладеним метою цієї статті є теоретична інтер-
претація і спроба емпіричної операціоналізації 
політичної освіченості індивідів і груп.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Оскільки політична освіченість є ком-
понентою політичної культури, досягнення 
зазначеної мети передбачає звернення спо-
чатку до деталізації й уточнення концепту 
«політична культура» з подальшою конкрети-
зацією місця і ролі політичної освіченості.

Традиційні погляди на політичну куль-
туру зводяться до її визначення як певної 
ціннісно-нормативної системи, що поділя-
ється більшістю населення держави. Згідно із 
таким визначенням політична культура вклю-
чає у себе політичні ідеї, цінності, установки, 
символи, базові політичні орієнтації, а також 
зразки політичної поведінки і політичні прак-
тики. Структура політичної культури вклю-
чає у себе пізнавальну, морально-оціночну 
і поведінкову складові частини. Пізнавальний 
складник представлений політичною осві-
ченістю, політичними знаннями і способами 
політичного мислення. Морально-оціночний 
складник – це політичні почуття, орієнтації, 
ідеали і цілі, що зумовлюють політичну участь, 
пасивність чи активність індивідів і груп. Пове-
дінковий складник передбачає певні політичні 
установки, диспозиції, зразки політичної пове-
дінки, як і певні політичні практики [6, с. 85].

Отже, політична освіченість є компонентою 
пізнавального складника політичної культури. 
Під політичною освіченістю ми розуміємо 
якість індивіда або групи, що характеризує 
загальний рівень політичної грамотності та обі-
знаності (про чинні політичну і виборну сис-

теми, структуру політичної влади, систему 
диференціації політичних сил тощо), здатність 
використовувати засвоєні продукти минулого 
політичного досвіду і включати їх у власний 
досвід, у тому числі й електоральний. На нашу 
думку, ключовими компонентами політичної 
освіченості є такі як: 1) політична грамотність; 
2) політична компетентність; 3) раціональність 
і об’єктивність політичного вибору та політич-
ної поведінки загалом. 

Політична грамотність передбачає воло-
діння та вільне оперування знанням щодо 
наявних ідеологій, політичних сил, діяльності 
органів влади тощо, а також свідому участь 
у політичному житті країни та/або діяльності 
тих чи інших політичних об’єднань. Політична 
грамотність базується на розумінні соціаль-
ної природи влади, вимагає розвинених умінь 
і навичок ведення суспільних справ і захисту 
загальних інтересів [9].

Політична компетентність являє собою 
здатність мобілізовувати і використовувати 
політичні знання, навички і досвід політичної 
участі в умовах конкретної соціально-полі-
тичної ситуації [7, с. 102]. Поняття політичної 
компетентності (як, власне, і політичної осві-
ченості) може застосовуватися як стосовно 
пересічних громадян, так і щодо політич-
ної еліти. Зауважимо, що в межах цієї статті 
ми досліджуємо політичну освіченість перших.

Політична освіченість передбачає певну 
раціоналізацію політичних дій і політичної 
поведінки, як і об’єктивність політичного 
вибору. В. Парето, який пов’язував раціо-
нальну дію з об’єктивною ситуацією аналізу 
і вважав раціональними ті дії, які логічно спря-
мовані на досягнення певної мети і оцінюються 
як такі (тобто логічно спрямовані) не тільки 
самими суб’єктами дії, але і «об’єктивними 
спостерігачами», тобто людьми, які володіють 
більш широким/глибоким знанням у певній 
сфері та є носіями відповідного експертного 
знання [6, с. 85]. Втім, як свідчать сучасні нау-
кові джерела, політична і, зокрема, електо-
ральна поведінка населення не тільки України, 
але й інших країн світу не відрізняється раці-
ональністю, тобто політичний вибір індивідів 
і груп, як правило, не є раціональною (ціле або 
ціннісно спрямованою) дією [3; 8; 12]. Тобто 
в структурі політичної освіченості раціональ-
ність вибору є певним «ідеалом». З огляду на 
особливості політичної поведінки і мотивації 
сучасних українців, на наш погляд, важливим 
маркером рівня їхньої політичної освічено-
сті буде ступінь усвідомлення ними (ір)раціо-
нальності свого політичного вибору. В основі 
усвідомлення лежить узагальнення індивідом 
власних психічних процесів, що приводить до 
оволодіння ними. До усвідомлення веде порів-
няння «ідеального» та «реального», «бажа-
ного» й «дійсного», мети і мотиву [11]. Зважа-



ГАБІТУС

40 Випуск 12. Том 1. 2020

ючи на наведені вище факти, для емпіричної 
операціоналізації політичної освіченості буде 
важливим такий її індикатор, як усвідомлення 
індивідами того факту, що їхня політична пове-
дінка обґрунтована емоціями і не є раціональ-
ною в класичному розумінні раціональності.

Проте для більш глибокої інтерпретації 
концепту політичної освіченості та його адап-
тації до завдань емпіричного дослідження не 
досить лише теоретичних міркувань. 

Для визначення основних індикаторів 
політичної освіченості, які можуть слугувати 
базисом для побудови інструментарію повно-
масштабного соціологічного опитування з від-
повідної проблематики, у жовтні 2019 р. були 
проведені фокусовані групові інтерв’ю з пред-
ставниками різних вікових груп: середній вік 
першої групи (n1=8) – 18,2 року; середній вік 
другої (n2=7) – 41,5 року. У ході дослідження 
ми з’ясовували місце політичної активності 
в житті респондентів, намагалися визначити 
основні мотиви їхньої політичної активності та/
або причини пасивності. 

Результати показали, що в багатьох питан-
нях респонденти різного віку мають абсолютно 
протилежні погляди. Так, наприклад, молодь 
вважає, що політична участь кожної людини 
є важливою для життя суспільства. Проте біль-
шість респондентів середнього віку переко-
нані у протилежному. Під політичною участю 
респонденти різних вікових груп розуміють 
такі поведінкові форми: «слідування певній 
ідеї», «перебування в політичній організації», 
«підтримка певної партії та/або політичного 
руху», «голосування на виборах». Молодша за 
віком група респондентів до проявів політич-
ної участі також віднесла обговорення полі-
тичних питань у соціальних мережах та інтер-
нет-спільнотах. 

Майже всі респонденти відзначили, що не 
є активними політичними учасниками, окрім 
двох представників різних груп. Загалом 
представники молодшої за віком групи були 
більш позитивно налаштовані щодо результа-
тів своєї політичної участі, а також проявили 
значно більшу обізнаність щодо діяльності різ-
них політичних партій в Україні. 

На прохання пояснити основну причину 
політичної пасивності молодь відповіла, що 
«політика – це брудна справа». Респонденти 
середнього віку зазначили, що, по-перше, 
«наша участь нічного не дасть», а по-друге, що 
«політикою мають займатися політики» (тобто 
ті люди, які є професійно обізнаними і компе-
тентними в цій сфері). 

Аналізуючи відповіді, можна зробити 
висновок, що на рівні повсякденної свідомо-
сті «політична участь» сприймається занадто 
буквально, тобто як необхідність безпосеред-
нього включення в управління державою. На 
жаль, це свідчить про недостатню обізнаність 

пересічних громадян щодо реальних можли-
востей і каналів політичної участі і прояву полі-
тичної активності. 

 Наступне питання було спрямоване на 
визначення спектра певних політичних знань, 
що свідчать про політичну грамотність, мало 
таке формулювання: «Як ви вважаєте, який 
у нашої країни політичний устрій?». Слід зазна-
чити, що представники молодшої вікової групи 
визначили його досить швидко, крім того, вони 
згадали й інші типи і форми політичних устроїв. 
Їм удалося точно сформулювати і проінтерпре-
тувати гасла демократії, лібералізму, а також 
визначити різницю між тоталітаризмом та авто-
ритаризмом і навести приклади країн, що мають 
той чи інший політичний устрій. У респондентів 
середнього віку це питання викликало труд-
нощі. Група назвала такі форми державного 
правління, як монархія та президентсько-пар-
ламентська республіка, а також такі політичні 
устрої, як тоталітаризм і демократія. Відмінні-
стю цієї групи були вкрай песимістичні погляди 
щодо нашої країни: «демократії у нас не спосте-
рігається...», «кожен діє під гаслом демократії 
так, як хоче» тощо.

Наступна тема для обговорення мала своїм 
предметом ефективність того чи іншого полі-
тичного устрою для розвитку українського 
суспільства. Молодь була більш схильна до 
демократії та лібералізму. В групі респонден-
тів середнього віку половина висловилася, 
що Україні потрібна монархія, тому що «хтось 
повинен за щось відповідати», і тільки монарх 
здатен це робити, тому що вся країна – його 
«власність». Також були ідеї поєднання монар-
хії з парламентаризмом або суто президент-
ської республіки. Однак бажання зосередити 
владу в руках однієї людини є показником 
нерозуміння того, що в демократичній країні, 
якою є Україна, до ідеалів якої вона прагне, 
відповідальність за те, що відбувається в дер-
жаві розподіляється між усіма політичними 
суб’єктами. Тобто демократія – це не те, що 
«кожен має право робити все, що йому заба-
жається» (як висловився один з респондентів 
середньовікової групи, а більшість його під-
тримала). Демократія – це коли кожен має 
рівні можливості, в тому числі й впливати на 
події, що відбуваються як у особистому житті, 
так і в країні загалом. На думку окремих, най-
більш активних, представників фокус-групи 
середнього віку: «Всі проблеми і помилки 
у нашій державі – від права вибору»; «Вирі-
шувати повинна розумна людина за дурну 
людину» тощо. Проте були й такі респонденти, 
які зауважили, що з «менталітетом українців не 
можна давати владу одній людині», бо це буде 
щось на кшталт «рабовласницького ладу». 

Якщо говорити про політичну грамотність, 
то майже ніхто з опитаних (крім одного рес-
пондента – представника молодшої за віком 
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групи) не знає про політичну «ліво-праву» 
шкалу та не здатен розподілити за нею відомі 
їм партії. Ми встановили, що респонденти 
не читають програми партій і не цікавляться 
інформацією з їхніх офіційних сайтів.

Окремим блоком були питання щодо ЗМК 
та їх впливу на політичний вибір громадян. 
Ми виявили, що більшість респондентів отри-
мує інформацію з Інтернету. Цікавим є те, що, 
з одного боку, люди схильні користуватися 
декількома джерелами, порівнювати та ана-
лізувати інформацію. З іншого боку, респон-
денти визнали, що помічали вплив ЗМК на 
свою свідомість та політичні переконання, втім 
все одно підкорялися йому. 

Загалом результати фокусованих групових 
інтерв’ю дали змогу зробити такі висновки: 
1) молодь більш ніж представники середнього 
віку схильна вірити, що для життя суспільства 
важливою є політична участь кожної людини; 
2) незважаючи на розуміння важливості полі-
тичної участі, респонденти не є активними 
учасниками: вони не є членами політичних 
партій чи громадських організацій, не чита-
ють програм партій і не розуміють сенсу своєї 
участі у виборах, хоча й голосують, як би «за 
традицією» (останнє стосується представників 
групи середнього віку); 3) загалом у респон-
дентів низький рівень політичної грамотності, 
адже вони не змогли чітко визначити ані полі-
тичний устрій нашої країни, ані розподіл партій 
за ідеологічними напрямами тощо. Втім, пред-
ставники молодого покоління проявили більш 
високу політичну обізнаність і знання політич-
ної системи України; 4) під час обговорення 
партій деякі респонденти, приміром, плутали 
«Опозиційний блок» з політичною опозицією 
взагалі, дехто не знав, що комуністична пар-
тія є забороненою в Україні, майже ніхто не 
міг навести вдалих прикладів, що ілюструють 
різницю між партіями соціалістичної, націона-
лістичної тощо спрямованості. Це показує, що 
люди не орієнтуються у фактичній політиці.

Нами було з’ясовано, що в багатьох питан-
нях щодо політичних переконань респонденти 
різного віку мають абсолютно протилежні 
погляди. Такий факт, на нашу думку, також 
слід враховувати під час складання інструмен-
тарію, особливо у побудові гіпотез. 

З метою доповнення результатів фокусова-
них групових інтерв’ю у грудні 2019 року нами 
було здійснене експертне опитування, спря-
моване на уточнення індикаторів політичної 
освіченості. В опитуванні взяли участь 10 екс-
пертів, якими виступили кандидати і доктори 
наук (7 і 3 відповідно), які спеціалізуються на 
політології та політичній соціології. Троє екс-
пертів мають досвід безпосередньої участі 
у політичній боротьбі (як кандидатів на виборах 
від політичних партій). Ми просили експертів 
надати розгорнуті відповіді у довільній формі 

на два ключові запитання: а Що слід розуміти 
під політичною освіченістю? б) Які ознаки має 
політично освічена людина, за якими озна-
ками можна ідентифікувати рівень політич-
ної освіченості? При цьому ми просили у разі 
можливості керуватися не стільки енциклопе-
діями і словниками, скільки власним експерт-
ним досвідом.

Спираючись на результати нашого тео-
ретичного аналізу, проведених фокус-груп 
та експертного опитування, нами був сфор-
мульований такий перелік індикаторів полі-
тичної освіченості, які згодом склали основу 
інструментарію відповідного опитування: 
1) політична грамотність (розуміння наявних 
у сучасному світі або в державі ідеологій, від-
мінностей між ними; знання про діяльність 
органів влади; знання про наявні механізми 
політичної участі); 2) політична компетентність 
(здатність використовувати власні політичні 
знання і навички, тобто весь потенціал полі-
тичної грамотності, в конкретних практичних 
ситуаціях, наприклад, у просуванні, відстою-
ванні, захисті власних і загальних громадян-
ських і соціально-політичних інтересів, прав 
тощо); 3) раціональність вибору (розуміння 
особистістю, чому саме вона вибирає/підтри-
мує ту чи іншу політичну силу, напрям розвитку 
країни, обґрунтованість політичного вибору); 
4) об’єктивність (оцінка політичної ситуації, тих 
чи інших політичних подій, яка є результатом 
співвідношення і власного аналізу різноманіт-
ної, різновекторної інформації); 5) усвідом-
лення індивідами впливу на свій політичний 
вибір ЗМК та ін., тобто того факту, що їхня 
політична поведінка є скоріше емоціональною, 
ніж раціональною.

У січні 2020 р. нами було проведене піло-
тажне дослідження методом онлайн-опиту-
вання (з використанням Googl Forms). У дослі-
дженні взяло участь 117 респондентів. Вибірка 
не була репрезентативною, оскільки мета 
дослідження полягала в апробації інструмен-
тарію та виявленні певних тенденцій, значу-
щих для проведення подальшого повномасш-
табного дослідження. 

Отже, представимо основні результати 
наших вимірювань, які є показовими за кож-
ним з перелічених вище індикаторів.

Вимірюючи політичну грамотність, ми дослі-
дили знання респондентів про форми держав-
ного правління, устрою та режиму, розуміння 
сфер відповідальності владних структур. На 
питання стосовно форми державного прав-
ління України тільки близько третини опитаних 
(29,1%) надали правильні відповіді. Що стосу-
ється державного устрою, то 61,5% правильно 
визначили, що за формою державного устрою 
Україна є унітарною. Проте все ж таки досить 
великим, на нашу думку, є відсоток респон-
дентів (17,1% опитаних), які обрали неісну-
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ючі форми державного устрою, що вказує на 
необізнаність і неграмотність. 

Більшість опитаних правильно відзначила, 
що Президент керує зовнішньою політикою 
(80,3%) та забезпечує державну незалежність 
і національну безпеку (83,8%). Разом із тим 
близько третини (28,2% опитаних) помил-
ково вважають, що саме Президент вирішує, 
«з якими країнами світу краще підтримувати 
зв’язки, а з якими – ні», 17,1% переконані, що 
Президент забезпечує підвищення або зни-
ження заробітних плат, прожиткового мінімуму 
тощо, 9,4% помиляються, що Президент при-
значає вибори, а 5,1% помилково думають, 
що Президент визначає розмір та процедури 
нарахування і сплати пенсій. На нашу думку, 
елементарне незнання обов’язків Президента 
(та владних структур загалом) робить грома-
дян піддатливими до маніпулювання, легко-
вірними щодо обіцянок, які не мають нічого 
спільного зі сферою компетентності відповід-
них суб’єктів влади. 

Для перевірки обізнаності щодо політич-
ної ситуації в країні ми запитали у респон-
дентів, які, на їхню думку, політичні сили нині 
функціонують у Верховній Раді України. Най-
більші відсотки відповідають тим партіям, які 
справді пройшли до парламенту. Проте були 
і помилкові твердження. Так, половина опита-
них (50,4%) вважають, що «Опозиційний блок» 
присутній у Верховній Раді. 17,1% вказали на 
таку присутність «Радикальної партії Олега 
Ляшка», а 7,7% – Соціалістичної партії (хоча 
такої взагалі немає). Були й такі респонденти, 
які вважають, що до парламенту України вхо-
дить Комуністична партія (незважаючи на те, 
що партії з відповідною ідеологією є фактично 
забороненими з 2015 року). Загалом же, як 
бачимо, «левова частка» опитаних не знаються 
на політичних силах, які впливають на політичні 
процеси в країні.

Інструментарій нашого дослідження перед-
бачав питання, орієнтовані на визначення 
раціональності політичного вибору. Так, 27,4% 
опитаних вважають свій вибір дуже виваже-
ним, а 42,7%, що їхній вибір є скоріше виваже-
ним. При цьому більше половини (52,1% опи-
таних) відчувають вплив ЗМК, проте, на їхній 
погляд, у кінцевому результаті вони самі вирі-
шують, чи піддаватися цьому впливу. 18,8% 
опитаних відзначили, що, відчуваючи вплив 
ЗМК, тільки інколи піддаються йому.

Щодо політичної компетентності (вміння 
реалізовувати свої політичні знання й інтереси 
на практиці) ми отримали такі результати. 
Респонденти мали можливість вибрати форми 
політичної участі зі списку, які є типовими для 
них. Найбільшу частоту отримали такі форми, 
як: «участь у виборах (як виборець)», «обгово-
рення політичних питань з друзями та роди-
чами» і «моніторинг політичної інформації». 

Вкрай незначною є частка опитаних, що вико-
ристовують активні та більш дієві форми полі-
тичної участі (4,1%).

Також ми дослідили, яким чином респон-
денти отримують інформацію про політичні 
процеси та події. Близько 67% опитаних вка-
зали, що роблять це за допомогою соціаль-
них мереж. Близько 66% опитаних вказали на 
таке основне (для них) джерело інформації, як 
Інтернет. Здивував нас той факт, що близько 
50% респондентів розглядають телебачення 
як одне з основних джерел отримання полі-
тичної інформації. Очевидним є те, що зазна-
чені ЗМК не гарантують правдивості та об’єк-
тивності інформації. Більш надійні джерела 
використовує дуже мала частка опитаних. 
Лише 12,8% респондентів використовують 
представницькі сайти установ, підприємств, 
громадських та національних організацій, де 
інформація є, як мінімум, офіційною, та 1,7% 
опитаних читають спеціалізовані журнали, 
в яких представлено експертну думку і науко-
вий аналіз політичних процесів і подій. Отже, 
якість інформації, під впливом якої форму-
ється політична думка більшості опитаних, 
ставить під сумнів об’єктивність цієї думки.

Окрім того, нами був проведений кореля-
ційний аналіз. Були розраховані коефіцієнти 
Хі-квадрат, Чупрова (Т) і Крамера (Тс), перший 
з яких вказує на наявність статистично зна-
чущого зв’язку між певними ознаками, а інші 
два – на силу цього зв’язку. 

Отже, нами був виявлений слабкий, проте 
статистично значущий зв’язок між рівнем 
освіти респондентів і тим, як вони використо-
вують джерела політичної інформації (тобто 
аналізують інформацію з різних джерел або 
використовують одне «звичне», «улюблене» 
джерело тощо) (Т=0,22; Тс=0,23). Аналіз коре-
ляційної матриці вказує на те, що респон-
денти, які мають дві вищі освіти та/або нау-
ковий ступень, більш схильні до ретельного 
аналізу декількох надійних джерел. 

Окрім того, були виявлені помірні статис-
тично значущі зв’язки між рівнем освіти рес-
пондентів та їхніми переконаннями щодо важ-
ливості своєї політичної участі для розвитку 
країни та суспільства (Т=0,33; Тс=0,35), а також 
між видами професійної діяльності респонден-
тів та формами їхньої політичної участі (Т=0,33; 
Тс=0,35). Респонденти з більш високим рівнем 
освіти надають своїй політичній участі біль-
шої значущості. Респонденти, задіяні на поса-
дах, що передбачають інтелектуальну працю, 
приватні підприємці та керівники середньої 
і вищої ланки демонструють більш широке коло 
форм політичної активності, є відповідальними 
виборцями і схильні до відстоювання власних 
громадянських прав та свобод.

Висновки з проведеного дослідження. 
Загалом вважаємо, що розроблений і апро-
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бований нами інструментарій може бути вико-
ристаний як основа для проведення масш-
табного соціологічного дослідження щодо 
виявлення рівня політичної освіченості інди-
відів і груп. Результати такого дослідження 
можуть бути вельми корисними для розробки 
соціальної програми з підвищення рівня полі-
тичної освіченості, що, на нашу думку, є вкрай 
важливим, оскільки політична освіченість 
є одним з основних чинників формування зрі-
лого громадянського суспільства.

Ресурс, який ми використовували для про-
ведення опитування, не передбачав можливо-
стей кореляційного аналізу. Коефіцієнти коре-
ляції, про які йшлося вище, були розраховані 
нами механічно, з використанням відповід-
них формул математичної статистики. Таким 
чином, ми були суттєво обмежені у дослідженні 
всіх тих зв’язків, перевірка яких передбачена 
нашим інструментарієм. Втім, наголосимо, що 
за допомогою розробленого нами інструмен-
тарію видається можливим дослідити зв’язок 
між матеріально-економічним становищем 
та тим, як саме респондент оцінює важливість 
своєї політичної участі для розвитку суспільства 
та країни (гіпотетично громадяни з низьким 
рівнем матеріально-економічного добробуту 
можуть знецінювати своє соціальне значення 
і вплив на соціальну реальність). Окрім того, 
інструментарій дає змогу дослідити зв’язок між 
формами політичної участі та соціально-демо-
графічними характеристиками респондентів 
(рівень освіти, матеріально-економічне стано-
вище, вік). На нашу думку, ці характеристики 
цілком можуть бути факторами впливу на вибір 
певних форм політичної участі та політичної 
активності. Інтерес становить і пошук зв’яз-
ків між: показниками політичної грамотності 
та використовуваними респондентами ЗМК; 
між тими самими показниками і здатністю від-
чувати вплив ЗМК; між політичною грамотністю 
та політичною участю взагалі. Адже, з одного 
боку, політично освічена людина знає шляхи 
впливу та є небайдужою, а з іншого – може 
вибрати для себе роль «пасивного спостері-
гача», який розуміє всі процеси, проте свідомо 
відмовляється брати в них участь. Вищезазна-
чене становить перспективу нашої подальшої 
дослідницької діяльності.
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СекцІя 3 
СОцІАЛьнА СТРУкТУРА ТА СОцІАЛьнІ ВІднОСини

стратеГія ЗаХисту дітей і молоді,  
Що ЗнаХодяться в Зоні конФлікту на сХоді украЇни

ChIldrEN ANd yOuTh PrOTECTION STrATEgy  
IN ThE CONflICT ArEA IN EASTErN uKrAINE

Постановка проблеми. Конфлікт в Укра-
їні продовжує становити серйозні проблеми 
у сфері захисту дітей і молоді, які прожива-

ють по обидва боки конфлікту на сході. Діти 
і молодь уже 6 рік перебувають у середовищі, 
яке негативно впливає на їхнє самопочуття. 
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У статті розглядаються основні компо-
ненти стратегії захисту дітей і молоді в зоні 
конфлікту. Порушення доступу до основних 
соціальних послуг та інші соціальні проблеми 
потребують соціального захисту й постій-
ної психосоціальної підтримки в домашніх 
умовах, на рівні школи та громади. Найбіль-
шої уваги потребують сім’ї, що знаходяться 
на відстані 20 км від лінії розмежування. 
Ситуація сильно послабила захисне середо-
вище навколо дітей в Україні, зробивши їх ще 
більш вразливими до насильства, жорсто-
кого поводження й зневаги. Третина дітей 
стверджує, що взагалі не отримувала жод-
ної підтримки від дорослих. Діяльність парт-
нерських організацій необхідно спрямувати 
на захист дітей і молоді, а також дітей, що 
мають ризик або відокремлені від своїх сімей.
Отже, необхідно посилити захист постраж-
далих від конфлікту дітей і молоді на сході 
України в домашніх умовах, на рівні школи 
та громади шляхом розширення доступу до 
якісних послуг із захисту дітей і молоді.
Стратегія включає зміцнення механізмів 
подолання проблем і формування стійкості 
молоді; доступу до послуг із захисту дітей 
від насильства, експлуатації, жорстокого 
поводження та нехтування вдома, у школі 
та громаді; захисту від вербування й вико-
ристання в бойових діях збройними силами 
або збройними групами; захисту від вибу-
хової зброї, мін і залишків війни; планування 
захисту й реагування на всіх рівнях.
Партнерські організації постійно працюють 
над тим, щоб відновити захисне середовище 
навколо дітей, а також посилити стійкість 
дітей і їхніх сімей. Їхня діяльність базується на 
таких принципах: гуманність, нейтралітет, 
неупередженість, а також чотирьох принци-
пах Конвенції про права дитини: найкращий 
інтерес дитини; недискримінація; право на 
життя, виживання та розвиток; повага до 
поглядів дитини. Необхідно посилити знання 
й навички вихователів, членів громади, коміте-
тів із захисту дітей і вчителів щодо того, як 
надати емоційну підтримку та як піклуватися 
про дітей. Дітям і молоді потрібно надати 
доступ до безпечних приміщень, у тому числі 
в школі, у своїх будинках і громадах.
ключові слова: діти і молодь, захист 
постраждалих від конфлікту, насильство, 
вербування, мінна безпека, психосоціальна 
підтримка, ризики дівчат і хлопців.

The article discusses the main components 
of a child and youth protection strategy in a con-
flict zone. Disruptions to access to basic social 
services and other social problems require social 
protection and ongoing psychosocial support 
at home, at school and community level. Fam-
ilies within 20 km of the demarcation line need 
the most attention. The situation has greatly 
weakened the protective environment around 
children in Ukraine, making them even more vul-
nerable to violence, abuse and neglect. A third 
of children say they did not receive any adult sup-
port at all. The activities of partner organizations 
should be aimed at protecting children and young 
people, as well as children at risk or separated 
from their families.
Thus, it is necessary to strengthen the protection 
of conflict-affected children and young people in 
eastern Ukraine at home, at school and commu-
nity levels by increasing access to quality child 
and youth protection services.
The strategy includes strengthening mechanisms 
for overcoming problems and building youth 
resilience; access to child protection services 
and those protected from violence, exploitation, 
abuse and neglect at home, at school and in 
the community; protection against recruitment 
and use in combat by the armed forces or armed 
groups; protection against explosive weapons, 
mines and the remnants of war; security planning 
and response at all levels.
Partner organizations are constantly working 
to restore the protective environment around 
children and to strengthen the resilience 
of children and their families. Their activities 
based on the following principles: human-
ity, neutrality, impartiality, and four principles 
of the Convention on the Rights of the Child: 
the best interests of the child; non-discrimina-
tion; the right to life, survival and development; 
respect for the views of the child. Knowledge 
and skills of caregivers, community members, 
child protection committees and teachers on 
how to provide emotional support and how to 
care for children need to strengthened. Chil-
dren and young people should give access to 
safe spaces, including at school, in their homes 
and in communities.
Key words: children and youth, protection 
of victims of conflict, violence, recruitment, mine 
security, psychosocial support, risks of girls 
and boys.
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Обстріли та мінна безпека в зоні протидії впли-
вають на їхній психологічний стан.

Станом на 2019 рік у Донецькій і Луган-
ській областях проживає 836 923 дитини 
й підлітки. Різноманітні громадські, державні 
та міжнародні організації намагаються ство-
рити можливості для допомоги дітям і молоді, 
що постраждали від конфлікту. Вони шукають 
усі можливості, аби надати психосоціальну 
допомогу й інші послуги.

Їхня діяльність базується на таких принци-
пах: гуманність, нейтралітет, неупередженість, 
а також чотири принципи Конвенції про права 
дитини: найкращий інтерес дитини; недискри-
мінація; право на життя, виживання та розви-
ток; повага до поглядів дитини.

Найбільшої уваги потребують сім’ї, що зна-
ходяться на відстані 20 км від лінії розмеж-
ування. Діяльність необхідно направити на 
захист дітей і молоді, а також дітей, що мають 
ризик або відокремлені від своїх сімей.

Агенції ООН, громадські та державні 
організації активно працюють у цих місцях. 
Спільно з партнерами вони координують 
спільну діяльність.

Конфлікт продовжує впливати на дітей і сім’ї 
з обох сторін. Порушення доступу до основних 
соціальних послуг, включаючи послуги соці-
ального захисту, вільного переміщення, еконо-
мічна стагнація, безробіття й відсутність мож-
ливостей призводять до руйнівної ситуації.

Постановка завдання. М ета статті роз-
глянути основні компоненти стратегії захисту 
дітей і молоді в зоні конфлікту.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Діти і підлітки на сході України щодня 
зазнають численних ризиків, мають ризик 
постраждати від вибухової зброї, викорис-
тання дітей усіма учасниками конфлікту. Ситу-
ація сильно послабила захисне середовище 
навколо дітей в Україні, зробивши їх ще більш 
вразливими до насильства, жорстокого пово-
дження та зневаги. Окрім дітей, які стикаються 
з постійними ризиками, ця складна ситуація 
вплинула й на самопочуття педагогів. Діти 
можуть стати об’єктами насильства в будин-
ках, школах і громадах. Наприклад, це стосу-
ється домашнього насильства та зневаги, які 
сильно підривають стійкість дітей до подо-
лання їх наслідків. Це середовище позбавляє 
молодь можливості щодо вирішення її психо-
соціальних потреб. Партнерські організації 
працюють над тим, щоб відновити захисне 
середовище навколо дітей, а також посилити 
стійкість дітей і їхніх сімей.

Психосоціальна підтримка. Сім’ї, які 
знаходяться в районах, що постраждали від 
конфлікту, живуть у постійному страху, щодня 
стикаються зі смертельними ризиками, коли 
відбуваються бойові дії та є загроза підірва-
тися на міні. Існує прямий взаємозв’язок між 

фізичним та емоційним насиллям і рівнем кон-
фліктної напруженості: чим вища конфліктна 
активність, тим важча психологічна травма 
серед населення.

Бойові дії істотно впливають на психічне 
здоров’я дітей, які проживають поряд, через 
постійну небезпеку стрілянини та обстрілів. 
Більшість дітей, які проживають у таких райо-
нах, уже пережили смерть або страх перед 
смертю родича, що разом зі страхом перед 
пунктами пропуску та військовою присутністю, 
а також обстрілами й стріляниною призводять 
до психологічного стресу і травми.

Конфлікт позначився на дітях. У них з’яви-
лося почуття страху, проблеми зі сном і кон-
центрацією, утрата волосся, нетримання сечі, 
уникнення, нав’язливі спогади, гіперактив-
ність, соціальна ізоляція тощо. Ці симптоми 
можна спостерігати в більшості діти, які без-
посередньо постраждали від конфлікту.

Діти і молодь починають негативно копію-
вати дорослих, зловживати алкоголем і нар-
котиками. Однією з найбільш вразливих груп 
є хлопці, що живуть біля лінії перетину на від-
стані до 5 км. Ці хлопці демонструють низький 
рівень стійкості й життєвих навичок, а також 
низьку здатність отримувати користь від соці-
ального впливу та допомоги.

Лише третина цих дітей підтверджує, що 
вони отримали достатню підтримку від дорос-
лих, завдяки якій вони пережили свій нега-
тивний досвід, третина дітей стверджує, що 
взагалі не отримувала жодної підтримки від 
дорослих.

Ризики. По обидві сторони конфлікту 
багато забруднень мінами та іншою вибухів-
кою, що робить Україну однією з найбільш 
постраждалих від мін країн у світі. Міни були 
головною причиною дитячих жертв, пов’яза-
них із конфліктами, у 2014–2017 роках, що ста-
новить близько двох третин усіх зафіксованих 
смертей і каліцтв. Багато хто із цих дітей отри-
мав інвалідність на все життя. Хлопці станов-
лять 85% усіх жертв, пов’язаних із протимін-
ними наслідками серед дітей. Більшість жертв 
від мін були із сімей з меншим рівнем доходу 
та жили в сільській місцевості. У цих регіонах 
менший рівень охоплення державними служ-
бами, такими як лікарні, поліція та соціальні 
служби. Тобто молодь, що проживає поблизу 
лінії перетину, має підвищену небезпеку, 
постраждала від мін та інших ситуацій, пов’я-
заних зі зброєю, має менші шанси на отри-
мання своєчасної та якісної допомоги.

Більшість жертв спричинені тим, що діти 
знайшли якийсь невідомий пристрій у вільний 
час і почали гратися з ним. Іноді діти приносять 
додому неначе іграшку, аби пограти з нею, або 
розібрати, або зробити з неї оберіг.

Діти, які вижили під час вибуху мін, мають 
обмежений доступ до соціальних служб і служб 
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підтримки. Їх реабілітація, психосоціальна під-
тримка проходять дуже важко, а юридична 
допомога не завжди має стовідсоткову під-
тримку. Діти, що вижили, потребують постій-
ної медичної допомоги й регулярних обсте-
жень їхнього стану, управління болем (деякі 
діти страждають від болю та не отримують 
ніякого лікування), пластичної хірургії та опе-
рацій із протезування.

Батьки часто не знають про проблеми їхніх 
дітей або не інформують медиків, особливо 
коли дитина не скаржиться. Це може бути ще 
тому, що їхні сім’ї проживають у віддалених 
населених пунктах. І, не маючи можливості 
отримати допомогу у своєму населеному 
пункті, деякі сім’ї повинні їздити до обласних 
лікарень для регулярного лікування, що може 
бути ускладнено.

На жаль, психологічна підтримка не є стан-
дартизованою або координованою відповідно 
до встановленої, довгострокової схеми під-
тримки й лікування, деякі діти отримують допо-
могу в більше ніж одному закладі (наприклад, 
у лікарні та школі). Діти часто не мають ква-
ліфікованої допомоги фахівців і відповідного 
обладнання для лікування збройних травм, 
пов’язаних із конфліктом (включаючи офтальмо-
логію та неврологію). Це призводить до помилок 
і небажаних наслідків для здоров’я дітей.

Насилля. Рівень насильства над дітьми був 
високим в Україні до конфлікту, затяжний харак-
тер конфлікту призвів до його збільшення і ста-
білізації. Зустрічаються домашнє насильство, 
жорстоке поводження вдома, а також нехту-
вання дітьми. Воно стало більш поширеним, 
а також більш жорстоким. Його форми стали 
більш важкими порівняно з початком конфлікту.

Фізичне насильство зросло, тому що батьки 
переживають емоційний і психологічний стрес 
через конфлікт і погіршення стану життя. 
У сім’ях катастрофічно не вистачає грошей. 
Більшість сімей знаходиться за межею бідно-
сті. Батьки приділяють набагато менше уваги 
своїм дітям через стрес, конфлікти й бідність. 
У дитячих садках деяких сильно постраждалих 
від конфлікту громадах спостерігається різке 
зростання дітей з проблемами мовлення, 
вихователі дитячих садків уважають, що це 
частково пов’язано з травмами і зменшенням 
спілкування між батьками та їхніми дітьми.

За даними дослідження ЮНІСЕФ, проведе-
ного у 2018 році, майже половина респондентів 
повідомили, що зазнали насильства в дитинстві 
(переважно як жертва), 32% стикалися з домаш-
нім насильством у дорослому віці. Серед тих, хто 
визнає себе жертвою домашнього насильства 
в дорослому віці, відсоток збільшився з 65% до 
76% у 2019 році, при цьому цей відсоток значно 
більший серед жінок (86%).

Також згадується в рамках опитування 
ОБСЄ у 2019 році, що кожна із семи жінок 

(14%) заявляє, що зазнала форми фізич-
ного насильства з боку дорослої людини до 
15 років, порівняно з 27% в ЄС. Майже кожна 
десята жінка стверджує, що в дитинстві її дуже 
сильно били палкою (9%), дуже сильно били 
(7%) або тягнули за волосся так, що було дуже 
боляче (7%, порівняно із середнім показни-
ком ЄС у 22%). Батьки були основними вину-
ватцями цього насильства. Частота психоло-
гічного насильства в дитячому віці нижча, ніж 
фізичного насильства (10%).

Оцінка стану сімей «Зберегти дітей 2019», 
що стосується загострення стосунків у сім’ї на 
сході України, розглядало питання батьків, що 
знаходяться під впливом наркоманії (наприк-
лад, алкоголю). Продаж алкоголю в домашніх 
умовах збільшує ризик побутового насильства 
та насильства над дітьми в разі сп’яніння 
й високого рівня стресу. Діти і підлітки пові-
домляють, що все частіше вступають у супе-
речки у сім’ях, удаються до агресивної пове-
дінки та психологічного насильства: «нерви 
в кожного трясуться, сварки неминучі. Я почала 
битися з мамою частіше» (дівчина з Донецької 
області). В оцінці також зазначалося, що деякі 
батьки бояться за безпеку своїх дітей.

Усе більше проявляється явище, коли 
батьки залишають дітей із багатодітної сім’ї 
в бабусь і дідусів або в дитячих будинках на 
сході України. Як повідомляє ЮНІСЕФ, дирек-
тори шкіл, учителі та психологи в усіх грома-
дах, близьких до лінії розмежування, повідом-
ляють про різке зростання рівня безробіття 
і про те, що багато хто з батьків поїхали працю-
вати до Білорусі, Росії чи в інші куточки Укра-
їни. Це також поширило й без того велику кіль-
кість домогосподарств-одинаків, призводить 
до нехтування дітьми та меншої уваги з боку 
батьків, що залишилися, через додаткові 
навантаження на них. І формує низький рівень 
позитивних батьківських навичок.

У суспільстві існує сподівання, що пріори-
тетом жінки має бути її сім’я. Але жінки мають 
усе менше дозвілля, усе більше турботи й від-
повідальності за забезпечення соціального 
та економічного добробуту своїх сімей. Кон-
флікт сильно підірвав здатність чоловіків вико-
нувати свої традиційні гендерні ролі, спри-
яючи руйнуванню системи підтримки сім’ї. 
Чоловіки вже більше не такі надійні захисники. 
І вони вдаються до негативних механізмів 
подолання стресу, усе частіше зловживають 
наркотиками, алкоголем і скоюють домашнє 
насильство. Така тенденція, наприклад, помі-
чена також і в сім’ях ВПО.

Інституціоналізація дітей. Більшість дітей 
в інтернатній системі України не є біологіч-
ними сиротами. Натомість їх поміщають до 
установ через утрату працездатності й бід-
ність їхніх батьків, через те, що їхні батьки вва-
жаються непридатними утримувати їх. Дійсно, 
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українська влада оцінює, що понад 90% дітей 
в установах країни мають сім’ю. Коли в сім’ях 
виникають проблеми, спричинені інвалідні-
стю, зловживанням наркотиками чи іншими 
труднощами, органи соціальних служб пові-
домляють, що є прийомні сім’ї або інтернати, 
що готові тимчасово взяти дитину, поки сім’я 
не зможе об’єднатися. Як результат, місцева 
влада вважає, що розміщення в дитячому 
будинку чи інтернаті часто є єдиним варіантом 
для дітей, які в іншому випадку могли б зали-
шитися в сім’ї.

Розвиток підлітків на сході України.  
ЮНІСЕФ провів дослідження впливу конфлікту 
на підлітків, а також мікросистемних ризиків на 
розвиток підлітків. Дослідження виявило, що 
розвиток молоді пов’язаний із проблемами 
психічного здоров’я, такими як тривожність, 
депресія, зловживання наркотиками й агресія, 
зниженням загальної якості життя й задово-
ленням життям.

На противагу цьому, вплив соціально-де-
мографічного ризику (наприклад, бідність 
сім’ї, неповні сім’ї) пов’язаний насамперед зі 
зменшенням навчальних досягнень.

Також дослідження ЮНІСЕФ SCORE, про-
ведене у 2019 році, повідомляло, що найбільш 
уразливими групами є підлітки, старші за 
16 років, у районі Луганська на відстані 0–5 км від 
лінії розмежування, які мають найгірший меха-
нізм стійкості й копіювання, ніж будь-яка інша 
група. Екстерналізація (пияцтво, насильство 
тощо) та інтерналізація проблем (тривожність, 
депресія тощо) розглянуті з погляду поширено-
сті серед дітей і молоді в різних районах Доне-
цької та Луганської областей, а також у цен-
тральній Україні для порівняння.

Хлопчики в цих областях демонструють 
низький рівень стійкості й життєвих навичок, 
а також низьку здатність отримувати користь 
від допомоги. Хлопці та чоловіки часто не 
шукають підтримки, що призводить до насиль-
ницької поведінки, у них відсутня пильність, 
коли діти граються в небезпечних районах, 
включаючи райони, забруднені мінами, що 
призводить до травм і смертельних випадків.

Може відбуватися вербування дітей до 
збройних сил або груп осіб віком до 18 років 
у будь-якій якості. Це може бути й викорис-
тання дітей як у бойових, так і в ролях підтримки, 
у тому числі як бійців, інформаторів, людського 
щита, посланців, охоронців, кухарів чи носіїв. 
У Східній Україні є інформація, що лише декілька 
дітей завербовані або використовувалися як 
інформатори. Через чутливий характер цього 
питання в українському суспільстві дуже важко 
встановити масштаб проблеми, оскільки багато 
людей або взагалі відмовляється її обговорю-
вати, або заперечує, що зроблено будь-яку 
спробу їх залучення. Якщо вони розкажуть про 
це, інформатори та їхні родини ризикують бути 

покараними. Звіти НУО та ЗМІ також показали 
участь дітей. Ця інформація досі розслідується, 
оскільки доступ до територій, що постраждали 
від конфлікту, є надзвичайно важким. Подекуди 
проводяться мілітаризовані освітні й військові 
літні табори для дітей і підлітків. Оскільки такі 
табори самі по собі не є незаконними за між-
народним правом та існували в Україні вже до 
конфлікту, ми можемо побачити, що в деяких 
з них відпочивають і навчаються діти віком до 
15 років. Вони проходять навчальну військову 
підготовку та вчаться маніпулювати військовою 
зброєю, у тому числі обговорюють питання мін-
ної безпеки й імпровізованих вибухових при-
строїв. В умовах триваючого конфлікту вико-
ристання дітей для посилення риторики війни 
викликає глибоке занепокоєння й підриває 
будь-які зусилля щодо миру та примирення.

Діти з обох сторін конфлікту все частіше ста-
ють мілітаризованими через шкільні програми, 
а також післяшкільні заходи, такі як військові 
й патріотичні клуби, патріотичні літні табори 
й відвідування військовими навчальних закла-
дів, тоді як одна збройна сила засуджує іншу. 
Під час цих заходів діти до 8 років беруть участь 
у військових навчаннях. Загалом присутність 
військових у громадах, особливо близько до 
шкіл і лікарень, створює численні ризики для 
безпеки дітей. Діти часто повідомляють, що 
бояться контрольно-пропускних пунктів і мають 
великий страх перед військовою присутністю.

Насильство. Згідно з опитуванням щодо 
поширеності насильства стосовно жінок 
і дівчат, проведеним у 2014 році, принаймні 
22% жінок у віці від 15 до 49 років зазнали 
принаймні однієї форми фізичного чи сексу-
ального насильства протягом свого життя. 
Три з десяти жінок (28%) зазнали фізичного 
чи сексуального насильства з боку попе-
реднього партнера; 24% стикалися з фізичним 
або сексуальним насильством з боку не-парт-
нера. Також, за їхніми свідченнями, 5% жінок 
зазнали сексуального насильства у взаєми-
нах із поточним партнером, 7% – із попере-
днім партнером, 5% - із не-партнером, 7% – із 
будь-яким партнером.

Діти, що стали свідками насильства, більше 
згадують про практичну допомогу (22%) 
та інформацію про безпеку (10%).

Відбувається також посилення насильства 
в сім’ї у зв’язку з демобілізацією українських 
солдатів. Сьогодні немає обов’язкового 
деінфікування цих чоловіків до повернення 
додому, хоча їм надається підтримка психо-
лога, більшість чоловіків відмовляється від цієї 
пропозиції, оскільки це, на їхню думку, буде 
сприйматися як ознака слабкості.

На національному рівні та за даними бази 
даних Міністерства соціальної політики 
у 2018 році, зафіксовано 110 687 скарг на 
насильство в сім’ї (порівняно з 96 245 звернен-
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нями за той самий звітний період 2017 року, 
що на 13% більше), із них 91 087 звернень 
були від жінок, 14 457 – від чоловіків, 1 005 – 
від дітей (розбиття за статтю немає).

Торгівля для сексуальної експлуатації, 
а також експлуатаційна праця є деяким із 
ризиків, із якими стикаються діти та підлітки 
на сході України. Ризик експлуатації посилю-
ється переміщенням, нехтуванням батьками, 
занедбанням дітьми в дитячих установах 
і дитячих будинках, труднощами з реєстра-
цією народження та відсутністю зв’язку між 
органами влади для належного виявлення 
й втручання в підозрювані випадки торгівлі 
людьми. «Випускники» дитячих будинків 
є також особливо вразливою групою до бага-
тьох форм торгівлі людьми. Вони, як пра-
вило, психологічно вразливі, а також погано 
оснащені для пошуку альтернативних мож-
ливостей. Крім того, La Strada повідомляє: 
«В Україні є люди, які допомагають знайти 
цих дітей, уразливих до дитячої порногра-
фії ... звичайно, найбільш уразливими дітьми 
є діти з бідних сімей, соціальні сироти й діти, 
які перебувають у дитячих будинках».

Як відомо, у сильно мілітаризованих місцях 
молоді жінки встановлювали стосунки з озбро-
єними учасниками конфлікту. Обмін сексом для 
цілей виживання часто є табуйованою темою, 
однак жінки ВПО та місцеві НУО згадували 
випадки й зазначили, що ситуація може посилю-
ватися, оскільки в жінок і дівчат не вистачає варі-
антів для підтримки. Існує також занепокоєння, 
що жінки та дівчата, які переселяються, можуть 
продовжувати займатися сексуальною робо-
тою/проституцією, щоб підтримати себе або 
стати жертвами експлуатації й торгівлі людьми.

Найбільш вразливі дівчата проживають 
у сірій зоні поблизу лінії розмежування. Уже 
є повідомлення про зростання підліткової 
вагітності, нібито після відносин із бійцями 
з обох сторін. Важливо націлити цю групу 
на цілеспрямовану підтримку, включаючи 
інформацію про їхні права та репродуктивне 
здоров’я, щоб зробити їх менш вразливими 
до експлуатації. По-друге, вивчити можли-
вості провести навчання з питань захисту 
дітей від сексуальної експлуатації та жорсто-
кого поводження й навчання для військових 
у світі передбачуваних випадків сексуальної 
експлуатації молодих дівчат навколо пунктів 
пропуску. Збільшився ризик сексуальної екс-
плуатації над школярками віком до 18 й навіть 
молодше – 16 років, що зареєстровано праців-
никами шкіл у кількох школах, які знаходяться 
поблизу лінії розмежування. Сьогодні є пові-
домлення про збільшення вагітності серед 
молодих жінок на 8% як результат сексуаль-
ного насильства із солдатами. Деякі з дівчат 
одружилися, а інші завагітніли та залишилися 
покинуті. Більше за все таких зустрічей було 

біля пунктів пропуску й інших військових спо-
руд, а також місцевих саун.

Ураховуючи високу поширеність ВІЛ/СНІДу 
в Донецькій області (особливо серед секс-пра-
цівників) і відсутність освіти в галузі сексуаль-
ного здоров’я в регіоні, ці жінки й дівчата особ-
ливо вразливі та потребують спеціалізованого 
захисту, безпечних місць і психосоціального 
консультування.

Реєстрація народження – це основне 
право, визнане статтею 7 Конвенції про права 
дитини та статтею 24 (2) Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права. Кожна 
дитина має право на реєстрацію при народ-
женні без будь-якої дискримінації. Виконання 
цього права має вагоме значення для реа-
лізації всіх інших прав, оскільки реєстрація 
встановлює юридичне визнання урядом існу-
вання дитини. Реєстрація народження також 
має вагоме значення для здійснення гарантій 
для дітей, які в іншому випадку були б без гро-
мадянства, включаючи гарантії, що містяться 
в Конвенції 1961 р.

Хоча зараз почали частково визнавати 
й використовувати свідоцтва про народження, 
видані з різних сторін конфлікту, але залиша-
ється питання обмеження свободи пересу-
вання, що негативно впливає на велику кіль-
кість осіб, і питання отримання документів про 
реєстрацію актів цивільного стану.

Діти з непідконтрольних уряду терито-
рій ризикують стати особами без громадян-
ства, оскільки фактично влада почала вида-
вати власні посвідчення, які не приймаються 
в Україні. За минулі роки українськими судами 
видано щонайменше 200 свідоцтв про народ-
ження, можна вважати, що ця кількість у наступ-
ному році зросте, якщо це питання не буде 
вирішено систематично. Незважаючи на те що 
в Україні існує судова процедура, яка дозволяє 
дітям із цих територій отримати свідоцтва про 
народження, кроки є громіздкими й дорогими, 
особливо для вразливих сімей. Огляд судо-
вих записів у 2016–2018 роках свідчить про те, 
що приблизно 44% дітей, які повідомили, що 
народилися в Донецькій і Луганській областях, 
і близько 11% у Криму отримали свідоцтва про 
народження, видані Урядом України. Діти і під-
літки, батьки яких працюють в урядових струк-
турах, не мають змоги отримати українську 
документацію, включаючи паспорти.

У першій половині 2018 року Україна здій-
снила перші кроки до встановлення адміністра-
тивної процедури реєстрації народження дітей, 
народжених у непідконтрольних уряду тери-
торіях. 18 січня 2018 року Парламент прийняв 
Закон України «Про окремі аспекти державної 
політики, спрямовані на забезпечення держав-
ного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваній території Донецької та Луганської облас-
тей» № 2268. Закон підтверджує недійсність усіх 
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документів, виданих там, але вводить виняток 
для «документів, що засвідчують факти народ-
ження чи смерті людини». Ці документи можуть 
бути додані до заяв на реєстрацію народження/
смерті органом реєстрації громадянської реє-
страції в Україні. Однак цей виняток уводиться 
лише для документів, виданих у Донецькій 
і Луганській областях, а не в Криму. Уряд ще 
повинен установити процедуру забезпечення 
виконання цього положення, яке спростить 
процедури реєстрації народжень і смертей, що 
трапляються на території, яка не перебуває під 
контролем Уряду.

Цілі діяльності. Отже, необхідно поси-
лити захист постраждалих від конфлікту дітей 
і молоді на сході України в домашніх умовах, на 
рівні школи та громади шляхом розширення 
доступу до якісних послуг із захисту дітей.

Ось деякі ключові стратегії, які будуть вико-
ристовуватися для підтримки таких цілей:

1. Зміцнюються механізми подолання 
проблем і формування стійкості дітей і молоді. 

Пріоритетні результати.
Дітям і піклувальникам надається перша пси-

хологічна допомога під час кризи й одразу після 
неї, щоб зменшити та полегшити негаразди, 
зменшити психосоціальний хаос, а також спри-
яти й підтримувати коротко- та довгострокові 
механізми подолання й адаптації.

Посилити знання та навички вихователів, 
членів громади, комітетів із захисту дітей і вчи-
телів щодо того, як емоційно підтримувати 
та піклуватися про дітей.

У дітей є можливості й безпечні місця для 
збирання, спілкування, гри та отримання пси-
хосоціальної підтримки.

Посилюється участь громад у спри-
янні добробуту дітям, сім’ям, їхнім стійкості 
й участі.

2. Дівчата та хлопчики мають доступ до 
послуг із захисту дітей і захищені від насильства, 
експлуатації, жорстокого поводження та нехту-
вання вдома, у школі та громаді.

Пріоритетні результати.
Діти мають доступ до безпечних примі-

щень, у тому числі в школі, у своїх будинках 
і громадах.

Зміцнюється здатність дітей і членів гро-
мади до захисту дітей, а громада бере участь 
у розробленні та доступності ефективних 
механізмів, сприятливих для дітей, для запобі-
гання насильству над хлопчиками та дівчатами 
й реагування на них. Мережі захисту дітей, що 
базуються на громаді, створені для запобі-
гання нехтуванню, експлуатації, жорстокому 
поводженню й насильству над дітьми та реагу-
ванню на гуманітарні потреби дівчат і хлопців 
у всіх постраждалих громадах.

З дітьми, громадами й іншими ключовими 
зацікавленими сторонами узгоджуються 
та застосовуються відповідні механізми скарг 

і зворотного зв’язку, які є неупередженими, 
своєчасними, безпечними, конфіденційними 
й доступними для дітей і сімей.

3. Дівчата та хлопчики захищені від вербу-
вання й використання в бойових діях зброй-
ними силами або збройними групами.

Пріоритетні результати.
Запобігання вербуванню та використанню 

дітей збройними силами та групами й/або 
мобілізації дітей до участі в насильстві. Моні-
торинг та об’єктивні повідомлення про пору-
шення прав дітей.

4. Дівчата і хлопчики захищені від мін 
і залишків війни.

Пріоритетні результати.
Запобігання травматизму і травматизму, 

пов’язаному з аваріями на шахтах. Удоскона-
люються національні та місцеві системи реа-
гування на дітей, які постраждали внаслідок 
аварій на шахтах.

5. Забезпечується добре узгоджене, 
передбачуване й усебічне планування та реа-
гування на всіх рівнях.

Пріоритетні результати.
Якість і надання послуг забезпечується. 

Ситуацію із захистом дітей і реагування на них 
систематично відстежують та аналізують, оці-
нюють ефективність роботи. Дії з підготовки 
до захисту дітей інтегруються в міжвідомчі 
плани дій у надзвичайних ситуаціях.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, необхідно посилити захист постраж-
далих від конфлікту хлопців і дівчат на сході 
України в домашніх умовах, на рівні школи 
та громади шляхом розширення доступу до 
якісних послуг із захисту дітей. Для цього 
необхідно зміцнювати механізми подолання 
проблем і формування стійкості молоді; 
молодь мусить мати доступ до послуг із 
захисту дітей і захищена від насильства, екс-
плуатації, жорстокого поводження та нехту-
вання вдома, в школі та громаді; захищена 
від вербування й використання в бойових 
діях збройними силами або збройними гру-
пами; захищена від мін і залишків війни; 
забезпечується добре узгоджене, передба-
чуване й усебічне планування та реагування 
на всіх рівнях.
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У статті здійснено аналіз особливостей 
супроводу реалізації розвитку інтеркуль-
турної моделі сучасного міста на сучасному 
етапі, виокремлюються соціологічні засоби 
посилення ефективності моделювання 
й планування соціокультурного середовища 
багатонаціональних міських громад. Вияв-
ляється специфіка розроблення й апробації 
прикладних методик соціологічного довго-
термінового прогнозування та контролю 
ефективності реалізації соціально-культур-
них проектів модернізації середовища бага-
токультурних міст на засадах концепту 
інтеркультурності. Обґрунтовується 
необхідність практичного супроводу про-
цесів розвитку багатоетнічних українських 
міських громад і залучення якісних соціоло-
гічних інтерпретацій проблемних ситуацій 
реалізації інтеркультурної моделі розвитку 
міста до інструментарію перспективного 
моделювання ефективності взаємодії різ-
них соціальних груп містян у формуванні 
пакетів поточних і стратегічних соціокуль-
турних ініціатив. З’ясовано, що, оскільки 
загалом сучасна полікультурна картина 
світу набуває не тільки цілісно-систем-
ного, а й плюралістичного характеру, 
проблема дослідження полікультурності 
міського середовища полягає насамперед 
у виявленні характеру та рівня взаємозв’яз-
ків між культурними групами й індивідами. 
В умовах зростання свободи вибору форм 
соціальної та культурної поведінки меш-
канця сучасного міста можливість свободи 
окремої людини підвищує рівень поведінкової 
автономії й чутливість до проявів новітніх 
зовнішніх чинників, зокрема централізованої 
соціальної та культурної політики держави, 
глобалізаційних міграційних явищ, впливів 
новітніх інформаційних технологій тощо. 
Особливо чутливими до таких впливів ста-
ють громади історично поліетнічних міст, 
які мають набагато складнішу від моно-
етнічних міських співтовариств специфіку 
розвитку. Тому актуальним завданням соціо-
логії стає участь у проектуванні й супроводі 
реалізації таких моделей на основі виявлених 
теоретичним та емпіричним дослідженням 
закономірностей взаємовпливів якомога 
ширшого спектру чинників впливів на соціо-
культурні процеси.
ключові слова: соціально-культурний роз-
виток, регіональне соціокультурне середо-
вище, багатонаціональна міська громада, 
міжкультурна інтеграція, інтеркультурна 

модель розвитку сучасного міста, соціоло-
гічне дослідження.

The article analyzes the peculiarities of support 
for the development of the intercultural model 
of the modern city at the present stage, iden-
tifies the sociological means of enhancing 
the effectiveness of modeling and planning 
of the sociocultural environment of multinational 
urban communities. The specificity of devel-
opment and approbation of applied methods 
of sociological long-term forecasting and control 
of the effectiveness of realization of socio-cul-
tural projects of modernization of the environ-
ment of multicultural cities based on the concept 
of interculturality is revealed. The necessity 
of practical support of the processes of develop-
ment of multiethnic Ukrainian urban communities 
and attraction of qualitative sociological interpre-
tations of problematic situations of realization 
of the intercultural model of city development to 
the tools of perspective modeling of interaction 
effectiveness of different social groups of citi-
zens in forming packages of current and strate-
gic socio-cultural initiatives is substantiated. The 
article shows that, as a whole, the contemporary 
multicultural picture of the world becomes not 
only holistic and systemic but also pluralistic, 
the problem of studying the multicultural nature 
of the urban environment is first and foremost in 
identifying the nature and level of interconnec-
tions between cultural groups and individuals. 
In the conditions of freedom of choice of forms 
of social and cultural behavior of the inhabitant 
of the modern city, the possibility of freedom 
of the individual increases the level of behav-
ioral autonomy and sensitivity to manifestations 
of new external factors, in particular centralized 
social and cultural policy of the state, globaliza-
tion migration phenomena, influences of newer 
information technologies. Particularly sensitive to 
such influences are the communities of historically 
multi-ethnic cities, which have much more specific 
development characteristics than the mono-ethnic 
urban communities. Therefore, the urgent task 
of sociology is to participate in the design and sup-
port of the implementation of such models based 
on revealed by the theoretical and empirical study 
of the patterns of mutual effects of a broader range 
of factors influencing socio-cultural processes.
Key words: socio-cultural development, regional 
sociocultural environment, multinational urban 
community, intercultural integration, intercultural 
development model of a modern city, sociological 
research.

Постановка проблеми. Активне входження 
українського суспільства в культурне поле 
об’єднаної Європи супроводжується значною 
модернізацією засад управління й упроваджен-

ням моделей ефективної соціокультурної полі-
тики у сфері розвитку сучасних міських громад 
в Україні. У цьому контексті особливої актуаль-
ності набуває соціологічний аналіз сучасних 
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моделей розвитку міських спільнот, зокрема 
ефективності стратегій і перспектив застосу-
вання моделі інтеркультурного розвитку україн-
ських багатонаціональних міських громад. Хоча 
експерти Ради Європи визнали Мелітополь 
«успішною моделлю управління культурним 
розмаїттям» [10], актуальною проблемою соці-
ологічного супроводу є відносно слабкі коре-
ляції між використовуваними управлінськими 
чинниками впливу на формування регіональних 
соціокультурних середовищ взаємодії багато-
культурних міських спільнот і динамікою між-
культурно-комунікативних особливостей взає-
модії індивідів у новітніх умовах, що ускладнює 
результативність застосування традиційних 
для соціології методик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Засадничі принципи дослідження проблеми 
консолідованості співтовариств, виявлення 
природи соціокультурної потреби в єдності 
й чинників впливу на досягнення нового рівня 
міжкультурної взаємодії; методологічні під-
ходи до наукового супроводу розвитку сучас-
них міських спільнот у контекстах багатовимір-
ності їхньої культури й культурної свідомості 
закладені в працях З. Баумана, П. Козловські, 
Е. Тоффлера, А. Турена, Н. Еліаса та багатьох 
інших дослідників. Продуктивними для успіш-
ного розроблення моделей ефективної соціо-
культурної політики сучасних міських громад 
в Україні є результати багаторічних соціоло-
гічних розвідок Є. Головахи, Б. Слющинського, 
Л. Сокурянської, Л. Хижняк, М. Шульги й прак-
тичних напрацювань науковців та експертів, 
учасників наукового супроводу становлення 
української мережі міжкультурних міст: Л. Афа-
насьєвої, О. Буценко, І. Букреєвої, Н. Глебової, 
Л. Глинської, А. Орлова, В. Середи та бага-
тьох інших науковців, чиї дослідження заклали 
основу впровадженню в різних регіонах Укра-
їни програми «Міжкультурні міста: до моделі 
міжкультурної інтеграції» (Intercultural Cities: 
towards a model for intercultural integration), 
«Міжкультурні міста 2008–2009: підсумковий 
звіт» (Intercultural Cities 2008-9 Final Report). 

Постановка завдання. У статті ми нама-
галися проаналізувати дослідження ефектив-
ності використання соціологічних моделей 
прогнозування та наукового супроводу проце-
сів трансформації соціального простору міста 
із застосуванням інноваційних методів, засо-
бів і механізмів розвитку міжкультурних зв’яз-
ків у міських спільнотах. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціокультурний простір сучасного 
міста розглядається сучасною наукою як уста-
лене змістовно і структурно, водночас достат-
ньо динамічне середовище самореалізації 
індивідів і соціальних груп, яке здатне змінюва-
тися залежно від наявної факторної зумовле-
ності як зовнішнього, так і внутрішнього харак-

теру, тому процеси, завдяки яким формується 
специфіка того чи іншого міста, завжди були 
предметом дослідницького інтересу соціоло-
гічної науки [15, с. 14–16]. 

Оскільки загалом сучасна полікультурна 
картина світу набуває не тільки цілісно-систем-
ного, а й плюралістичного характеру, про-
блема дослідження полікультурності міського 
середовища полягає насамперед у виявленні 
характеру й рівня взаємозв’язків між куль-
турними групами та індивідами. В умовах 
зростання свободи вибору форм соціальної 
та культурної поведінки мешканця сучасного 
міста можливість «інтелектуальної та поведін-
кової автономії окремої людини не лише різко 
підвищує ступінь свободи», за В. Біблером [5], 
а й чутливість до проявів новітніх зовнішніх 
чинників, зокрема централізованої соціальної 
та культурної політики держави, глобалізацій-
них міграційних явищ, впливів новітніх інфор-
маційних технологій тощо.

Світова практика вказує, що особливо чут-
ливими до таких впливів стають громади істо-
рично поліетнічних міст, які мають набагато 
складнішу від моноетнічних міських співтова-
риств специфіку розвитку: мультикультураль-
ність, багатополюсність інтересів, цінностей, 
потреб і можливостей різних груп мешкан-
ців, що пояснюється багатьма факторами: 
етнічним складом місцевого населення, його 
культурними традиціями, історичним мину-
лим і пов’язаними із цим чинником формами 
соціальних і культурних практик етнічних груп 
містян, особливостями регіонального роз-
витку тощо. Тому, окрім детальної оцінки 
стану й ефективного прогнозування наслідків 
утілення тих чи інших моделей модернізації 
сучасного міста, актуальним завданням соці-
ології стає участь у проектуванні й супроводі 
реалізації таких моделей на основі виявлених 
теоретичним та емпіричним дослідженням 
закономірностей взаємовпливів якомога шир-
шого спектру чинників впливів на соціокуль-
турні процеси. 

У більшості теоретичних аспектів концепт 
інтеркультуралізму, проголошеного в спільній 
програмі Ради Європи та європейської комісії 
«Міжкультурні міста», що ґрунтується на «ідеях 
такої політики й практики, яка підтримує взає-
модію, розуміння й повагу різних культур і наці-
онально-етнічних груп» [13; 14; 21], певною 
мірою є закономірним практичним наслідком 
наукового розроблення засад консолідова-
ності співтовариств, соціокультурної потреби 
в єдності та акцентуванням потреби в досяг-
ненні нового рівня наукового супроводу роз-
витку сучасних міських спільнот у контексті 
багатовимірності їхньої культури й культурної 
свідомості, що зроблено в працях З. Баумана, 
П. Козловські, Е. Тоффлера, А. Турена, Н. Елі-
аса та багатьох інших дослідників. 
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До вирішальних принципів активізації соці-
окультурного потенціалу громад у формуванні 
міжкультурної комунікації концепт інтеркультур-
ності зараховує насамперед взаємозбагачення 
культур, виховання людської гідності й висо-
ких моральних якостей як чинник готовності до 
взаємного співробітництва; продуктивну співп-
рацю соціальних груп різних рас, етносів, релі-
гій, культур, готовності до взаємного співробіт-
ництва; визнання взаємної відповідальності за 
позитивний характер міжетнічного й міжкуль-
турного спілкування [8, с. 52–54].

Чинниками реалізації цих активів тради-
ційно вважається наявність, зокрема, демо-
кратичних інститутів і толерантного середо-
вища, у яких носії відмінностей можуть вільно 
виражати себе й вільно взаємодіяти між 
собою. Значна кількість досліджень, викона-
них в основному представниками політичних 
наук, зазначає проблемність урахування всієї 
множинності інтересів, поглядів та ідентично-
стей, тому на перший план розвитку сучас-
них міст висувається концепція управління 
(governance) як більш широке поняття, яке 
включає концепцію керівництва (government) 
і передбачає плюралізм діючих суб’єктів, охо-
плює поряд із державними органами неофі-
ційні організації, що представляють законні 
інтереси специфічних груп. 

Разом із тим зазначимо, що принципова 
відмінність концепту інтеркультурності ґрун-
тується не на ідеологічних переконаннях, 
а насамперед на глибинній спроможності 
прийняття індивідом Іншості, яка визначає 
його поведінку в соціумі та корелює з переко-
наністю в усталеності загальнолюдських цін-
ностей, що й утворює смисловий стрижень 
цілісного простору культури – як простору діа-
логу особистостей і громад, утримує його від 
розсипання [5]. Оскільки людина у фокусі соці-
ологічного пізнання є суб’єктом багатомірного 
буття, продуктом різноманітних самоіденти-
фікацій, а не тільки етнокультурної, то в умо-
вах мереживних комунікацій з використан-
ням сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій значно зростає роль емоційного 
чинника, що зумовлює потребу використання 
емоційно-оцінних засобів виявлення став-
лення індивідом до своєї та інших культур, емо-
ційної оцінки конкретної ситуації тощо. Разом 
із тим міжкультурна комунікація є певним відо-
браженням результатів мислення, проявів 
свідомості, світогляду, смислів, інтересів, цін-
ностей, знань індивідів, що не лише найтісні-
шим чином пов’язані із системами цінностей 
усталених культурних соціумів, а й виявляють 
тенденції до набуття нових характеристик [7]. 

Зазначений стан речей указує на потребу 
якомога глибшої деталізації всієї множини 
конкретних соціальних ролей особистості 
в комунікативній взаємодії та уваги до мотива-

ційно-ціннісних засобів їх реалізацій, що вияв-
ляється через:

– визначення рівня інтересу до культури, 
культурного життя, потреб у сфері культурного 
життя, культурних настанов і практик особис-
тості;

– визначення спрямування комунікативно- 
діалогічної мети особистості у сфері міжкуль-
турного життя, комунікативні стратегії щодо 
реалізації власних потреб, настанов, цілей, 
прогнозу можливих наслідків та усвідомлення 
відповідальності за наслідки.

Тому до специфіки соціологічного вивчення 
поведінки суб’єктів комунікації міжкультурної 
взаємодії, а отже, і специфіки засобів соціо-
культурного моделювання, згідно з інтеркуль-
турним концептом розвитку, варто зарахувати 
її дворівневу структуру, що в ході досліджень 
виявляється в зовнішній (публічній, оприлюд-
неній, демонстративній) і внутрішній (імпліцит-
ній, закритій для стороннього зору та впливів) 
формах репрезентації [5, с. 154–155]. 

Багаторічні комплексні дослідження місь-
кого соціуму м. Мелітополя, що відображені 
в результатах низки соціологічних розві-
док Центру соціологічних досліджень МДПУ 
(«Робота культурно-дозвілєвих установ 
та культурне мапування очима мелітопольців» 
(2012); Експертного опитування з елементами 
ділової гри і групового письмового інтерв’ю 
за методом word cafe («світового кафе») 
«Як зробити Мелітополь культурно жвавим 
містом?» (2012); «Особливостей менталітету 
місцевої громади Мелітополя» (2016); «Етнічні 
спільноти Мелітополя на шляху формування 
політичної нації» (2016); «Вплив соціальних 
комунікацій на формування соціокультурного 
капіталу міста» (2018), дали змогу виявити 
як найбільш характерні ознаки й особливості 
поліетнічної субкультури Запорізького Приа-
зов’я [6; 11; 16; 17; 22], особливостей мен-
талітету мешканців Мелітополя як типового 
міста Південного Сходу України, так і залеж-
ність менталітету членів спільноти від чинників 
соціокультурної регіоналізації, а також дало 
можливість визначити специфіку його проявів 
крізь призму атрибутивних елементів струк-
тури менталітету (ідентичність, особливості 
мислення, цінності, почуття, соціальні орієнта-
ції) членів найбільш численних його етнокуль-
турних громад [6; 11; 16; 17; 18, с. 194]. 

У межах визначених елементів обґрунто-
вано параметри конкретних емпіричних показ-
ників: емоційного сприйняття свого міста, 
ставлення до історичної пам’яті народу, спе-
цифічних рис економічної та політичної сві-
домості, настроїв, реакцій на зміну соціаль-
но-політичних чинників розвитку суспільства. 
Отримані результати соціологічного дослі-
дження засвідчують, що деякі значущі риси 
менталітету міста, такі як законослухняність, 
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низька громадянська активність (38,5%), прі-
оритет колективної думки над індивідуальною 
(33,8%), критичне ставлення до влади (30,1%), 
орієнтація на самоорганізацію в межах гро-
мади (32,3%), стають серйозною перешкодою 
на шляху до реформування місцевої громади, 
оскільки значно знижують бажану динаміку 
впровадження в життя багатьох інноваційних 
політичних, соціальних і суто інформаційних 
технологій, що впроваджуються органами 
самоврядування [16]. 

За результатами емпіричних даних іншого 
соціологічного дослідження за участю автора 
у 2018 році в місті Мелітополі з’ясовано, що 
в національно-культурних товариств існують 
і певні проблеми, зокрема наведені нижче:

– Мелітополь є містом 100 національних 
культур, однак зареєстровані й активно функ-
ціонують товариства лише 29 національних 
спільнот;

– регулярно заходи національно-культур-
них товариств відвідують переважно їх члени 
старшого віку;

– заходи більшості діючих національно- 
культурних товариств обмежені малим про-
стором і малою кількістю учасників;

– не при всіх зареєстрованих і діючих 
національних товариствах є мовні школи;

– більшість членів діючих товариств 
вивчають мову національної спільноти з метою 
виїзду за кордон;

– не всі діючі національно-культурні това-
риства міста задоволені наданими міськими 
органами міського самоуправління можливос-
тями реалізації своїх прав;

– існують суперечності й конкуренція мiж 
товариствами у сфері розподілу міських мате-
ріальних ресурсів, суперництво за вплив на 
рішення міської влади в значимих питання, 
а також у внутрішніх середовищах національ-
но-культурних товариств задля задоволення 
потреб окремих груп [4, с. 190–194]. 

Зазначені чинники, що значно знижують 
потенціал участі товариств у житті міста, ука-
зують і на певні структурно-функціональні 
обмеження в діяльності цих груп як суб’єктів 
міського розвитку. Ця обставина свідчить і про 
потребу більш ґрунтовного й широкого аналізу 
культурних потреб мешканців міста, зокрема 
ціннісних характеристик специфіки взаємодії 
поза рамками етнічних груп. Отримані показ-
ники рівня активної громадянської участі 
в накопиченні соціального капіталу міста Мелі-
тополя як типового міста українського Півден-
ного Сходу [6] свідчать, що лише невелика 
частина мешканців – близько 11,7%, виказує 
активну громадянську позицію, виявляючи 
інтерес до міських проблем, і залучається до 
їх вирішення; 74,7% – періодично цікавляться 
міськими проблемами, але не беруть участі 
в їх вирішенні; 13,6% містян узагалі не вика-

зують до них жодного інтересу. Найбільшу 
активність виявляють мешканці вікової кате-
горії 25–55 років; у молодіжному середовищі 
проблеми міста цікаві лише для 7% [4].

Те, що такий стан речей зумовлений 
не лише пасивністю громадян, а й наслід-
ками певних трансформаційних процесів 
у державі, свідчать результати останніх за 
часом досліджень, які констатують значиме 
зростання впродовж останніх років визнання 
членами міської спільноти ваги таких чинни-
ків, як спільні інтереси в економічній сфері (з 
29,25% від числа опитаних до 41,2%), усві-
домлення потреби організації життя міської 
спільноти на основі демократичних цінностей 
і громадянського суспільства (з 24,6% – до 
38,3%), усвідомлення причетності до україн-
ської політичної нації України (з 23,8% – до 
34,8%) [4, с. 44].

Виявлені показники свідчить про наявність 
у міських соціокультурних процесах двох ста-
лих тенденцій: з одного боку, відбувається 
закономірна стереотипізація чинного способу 
життя, стилів, знань, норм, оцінок, поведінки, 
дії та вчинків для значної кількості мешкан-
ців; з іншого – здійснюються активні спроби 
подолання цих стереотипів і спостерігається 
активне прагнення до оновлення соціокуль-
турного простору міста в найбільш активної 
частини його мешканців. Очевидно, що ці дві 
тенденції постійно проявляються й перетина-
ються в культурних взаємодіях як на рівні соці-
альних груп, так і на рівні окремих особисто-
стей [4, с. 82].

Важливими в контексті дослідження є емпі-
ричне обґрунтування зв’язку інтеркультурного 
комунікативного складника та соціокультур-
ного капіталу міста (соціально-комунікативний 
складник у дослідженні виявлено за показни-
ками ідентифікації з містом, участі в діяльності 
соціальних інституцій на місцевому рівні, рівня 
соціальної довіри, щільності соціальних кому-
нікацій, оцінки соціального ресурсу міської 
влади); інтеркультурний складник соціокуль-
турного капіталу виявлено за показниками 
позитивного сприйняття мешканцями міста 
статусу інтеркультурного, наявності міжкуль-
турних соціальних комунікацій різних видів, 
соціальної довіри до національно-культурних 
товариств, ставлення до діяльності міської 
влади з питань розвитку політики інтеркуль-
турності [6].

На основі аналізу соціологічних даних наве-
дених вище досліджень і виходячи з виявленої 
закономірності залежності показника рівня 
взаємодії між індивідами та соціальними гру-
пами в місті й обсягом соціального капіталу 
міської спільноти, а також аналізу відстеже-
них за емпіричними даними тенденцій нами 
встановлені певні характеристики ресурсної 
бази громадянської участі міської спільноти, 
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умови збільшення продуктивності соціаль-
ного капіталу міста та його потенціал розши-
рення як кількісно, так і змістовно, визначено 
пріоритетні напрями розроблення й реалізації 
Плану інтеркультурної інтеграції міста Мелі-
тополь на 2015–2020 рр. в рамках Стратегії 
розвитку міста Мелітополя до 2020 року [19], 
базові позиції якого становлять міжкультурна 
свідомість, освіта й міжкультурне спілкування; 
активізація громадської діяльності, еконо-
мічне та інформаційне забезпечення інтер-
культурного розвитку; інтеркультурне плану-
вання й облаштування креативного міського 
простору; привітальна політика міста та куль-
турно-духовні практики громади; етнотуризм 
і краєзнавство [4, с. 89].

Отже, аналіз соціологічного супроводу роз-
витку міської громади в контексті підходів до 
реалізації концепту інтеркультурної моделі 
розвитку міста дає змогу констатувати, що, 
окрім традиційно важливих аспектів соціокуль-
турного розвитку сучасних міст, увага соціоло-
гів дедалі активніше зосереджується на роз-
гляді чинників створення сприятливих умов 
міського повсякдення для креативно-творчої 
діяльності з метою об’єднання соціальних 
спільнот і їх самовираження в репродуктивних 
формах (інноваційні знання, ідеї та технології 
духовного виробництва) [3, с. 40–47].

Оскільки основою дослідження феномена 
інтеркультурного міста є новий підхід, засно-
ваний на виявленні соціокультурного простору 
міста, закономірно предметом соціологічного 
аналізу стає сучасна «спільнота, у якій куль-
турне розмаїття вважається цінною якістю», 
яка розробляє стратегії й політику сприяння 
взаємному збагаченню «домінуючих» і «суб-
культур», класів, релігій, дисциплін і напрямів, 
що слугують джерелом культурної, соціальної, 
громадської та економічної інновації [2, с. 14]. 
Разом із тим здійснення контролю над куль-
турною політикою може бути ефективним 
лише в разі створення досить ефективного 
для задоволення потреб спільноти міського 
інформаційного середовища та відповідних 
рівню складності соціокультурних взаємо-
зв’язків між суб’єктами процесів модернізації 
культурного міського середовища організа-
ційних умов для сталого зворотного зв’язку 
громадськості й органів місцевої влади.

Як стверджує приклад м. Мелітополя, соці-
ологічний супровід цих процесів як маркера 
успішності процесу сьогодні стає необхід-
ною ланкою впровадження передових зразків 
культурної політики сучасного міста [4, с. 90], 
а подальше залучення до цього процесу супро-
воду соціологів дасть змогу якомога повніше 
використати ресурс соціологічних знань як 
одного з найголовніших механізмів залучення 
громади до співпраці, оскільки культурні плани, 
орієнтовані на задоволення потреб територі-

альних, етнічних, творчих та інших спільнот, 
мають стати основою культурної політики, 
метою якої і є підтримка активності мешканців 
міста у сфері культури [4, с. 83; 17; 22].

Матеріали та висновки розглянутих нами 
досліджень дають змогу констатувати значну 
еволюцію соціологічного розроблення інтер-
культурної моделі розвитку сучасного міста 
й міжкультурної комунікації її спільнот як склад-
ної соціальної системи, яка має декілька під-
систем різного рівня, що перебувають у постій-
ній взаємодії [7, с. 27]. Отримані показники 
рівнів взаємовпливу досліджуваних чинників 
виявляють як суперечливість, так і пов’язаність 
стабільності взаємодії та ефективність комуні-
кації в сучасному полікультурному суспільстві, 
а процедура соціологічного супроводу цих 
процесів закономірним чином доповнюється 
системно-мультиплікаційним і системно-про-
грамним (проектним) підходами. Це дає мож-
ливість інтегрувати в процедурі супроводу 
практичні засоби виявлення й вибору смислів 
і смислоутворення єдиного інтеркультурного 
соціального простору, визначення специфіки 
умов міжкультурного спілкування, виявлення 
шляхів досягнення толерантних взаємин різ-
них соціокультурних систем на основі соціоло-
гічних інтерпретацій інтеркультурності як інте-
грованої середовищної характеристики умов 
взаємодії, що формують характер міжкультур-
ної комунікації й визначаються культурними 
цінностями, нормами, традиціями сторін, які 
контактують, і передбачають конкретизацію 
системного підходу до вирішення локальних 
і великих культурних проблем на основі про-
грамно-цільового методу.

Загалом наведений вище аналіз теоретич-
них джерел, результатів соціологічних дослі-
джень і практик супроводу процесів розвитку 
багатоетнічних українських міських громад 
у контексті реалізації європейської страте-
гії інтеркультурності дає змогу констатувати 
значну ефективність цієї моделі для соціокуль-
турного розвитку громади міста Мелітополь 
на цьому етапі. Разом із тим відзначимо зна-
чний потенціал цієї моделі, якомога повніше 
розкриття якої, на нашу думку, має ґрунтува-
тися на комплексному соціологічному підході 
до перспективного моделювання на засадах 
поєднання концепцій суспільного простору 
міста, ресурсної концепції міста, концепції 
соціалізації, соціокультурного капіталу міста, 
концепцій соціокультурної ідентифікації й місь-
кої ідентичності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведений аналіз теоретичних джерел, 
результатів соціологічних досліджень і практик 
супроводу процесів розвитку багатоетнічних 
українських міських громад у контексті реалі-
зації європейської стратегії інтеркультурності 
дає змогу констатувати потребу в поєднанні 
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засад концепцій суспільного простору міста, 
ресурсної концепції міста, концепції соціаліза-
ції, соціокультурного капіталу міста, концепцій 
соціокультурної ідентифікації й міської іден-
тичності.

Чітко виокремлюються стратегії аксіоло-
гічного та діяльнісного підходів у розробках 
моделей модернізації міста, а також виявлено 
й ґрунтовно досліджено специфічні риси місь-
кої культури – мультикультуральність, бага-
тополюсність інтересів, цінностей, потреб 
і можливостей груп населення. Особливо 
значимими чинниками впливу на становлення 
сучасного соціокультурного простору бага-
тоетнічного міста є віртуалізація соціального 
простору та впровадження інформаційно-ко-
мунікативних технологій, які виражають якісну 
відмінність міського населення як одиниці 
соціокультурної стратифікації культури певної 
регіональної спільноти.

У вказаному контексті до перспективних 
напрямів подальшого дослідження соціокуль-
турного регіонального розвитку українських 
багатокультурних міст зараховуємо:

– визначення обґрунтування соціологіч-
них критеріїв дослідження потенційно продук-
тивних секторів розвитку соціокультурного 
міського середовища та чинників активізації 
зацікавлених соціальних груп у контексті реа-
лізації стратегій і завдань концепту інтеркуль-
турності;

– залучення якісних соціологічних інтер-
претацій проблемних ситуацій до інструмен-
тарію перспективного моделювання ефектив-
ності взаємодії різних соціальних груп містян 
у формуванні пакетів поточних і стратегічних 
соціокультурних ініціатив;

– розроблення й апробацію прикладних 
методик соціологічного довготермінового 
прогнозування та контролю ефективності реа-
лізації соціально-культурних проектів модер-
нізації середовища багатокультурних міст на 
засадах концепту інтеркультурності.
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У статті аналізується специфіка застосу-
вання комунікативної концепції конфлікту 
у практиці регулювання конфліктів.
Констатація зростаючої раціональності 
і рефлексивності свідомості і поведінки стає 
вихідною тезою для пошуку робочих інстру-
ментів запобігання конфліктним ситуаціям 
і регулювання конфліктного процесу. 
Сьогодення характеризується перехо-
дом соціальних систем на нову комуніка-
тивну основу – світ глобальної комунікації 
і комп’ютерних технологій. Зростаючий 
потік інформації створює ілюзію ясності, 
але при цьому у кожному акті комунікації 
закладена певна множинність інтерпре-
тації сенсу. Сенс розглядається Н. Лума-
ном як один з ключових моментів функці-
онування комунікації, за допомогою якого 
комунікація впливає на навколишній світ. 
Концептуальні можливості комунікатив-
ної концепції конфлікту (Н. Луман) дають 
змогу по-новому поглянути на процес про-
тікання і регулювання конфліктів. Потен-
ційна конфліктність – атрибутивна риса 
і природний стан усіх соціальних систем. 
Конфлікт є наслідком неадекватної відпо-
віді на комунікативний акт, але сам кон-
флікт є ресурсом комунікативної еволюції 
суспільства. Обов’язковими компонентами 
комунікації є інформація, повідомлення 
і розуміння. Результати комунікації – це 
зміни в знаннях, установках, поведінці 
і рівні взаєморозуміння.
У статті розглянуто моделі, які дають 
змогу знаходити варіанти для розширення 
комунікативного поля в конфліктній ситу-
ації. «Вікно Джохарі» дає змогу знайти 
напрями регулювання конфлікту через усві-
домлення власних конфліктогенів та кон-
фліктогенів іншої сторони. Виявлений кон-
тент сприяє прийняттю конструктивних 
рішень під час регулювання конфлікту.
Комунікативна теорія Ф. Шульца фон Туна 
допомагає прояснити комунікацію, внести 
ясність у повідомлення сторін, які перебу-
вають у конфлікті, і сприяє оптимізації про-
цесу врегулювання конфліктної ситуації.
Таким чином, застосування комунікативних 
технологій у сфері регулювання конфлік-
тних відносин дає змогу мінімізувати нега-
тивний вплив конкретних проявів підвище-
ної соціальної напруги.
ключові слова: комунікація, конфліктний 
процес, комунікативна концепція конфлікту, 

образ конфлікту, вирішення конфлікту, кому-
нікативні моделі.

In the article the specific of application of com-
municative conception of conflict is analyzed in 
practice of adjusting of conflicts.
Establishment of growing rationality and reflection 
of consciousness and behavior becomes an ini-
tial thesis for the search of working instruments 
of prevention of conflict situations and adjusting 
of conflict process.
Present time is characterized by passing of frames 
of society to new communicative basis – world 
of global communication and computer technol-
ogies. The growing stream of information cre-
ates the illusion of clarity from one side, but here 
certain multiplicity of interpretation of sense is 
stopped up in every act of communication. Sense 
is examined (N. Luman) as one of key moments 
of functioning of communication, by means of that 
communication influences on the surrounding 
world. Conceptual possibilities of communicative 
conception of conflict (N. Luman) allow newly look 
at the process of flowing and adjusting of conflicts. 
A potential conflict is an attributive line and natural 
state of all frames of society. A conflict is investi-
gation of inadequate answer for a communicative 
act, but a conflict is the resource of communica-
tive evolution of society. The obligatory compo-
nents of communication are information, report 
and understanding. Results of communication are 
changes in knowledge, options, behavior and lev-
els of the mutual understanding.
Models that allow find variants for expansion 
of the communicative field in a conflict situa-
tion are considered in the article. The “window 
of Dzhogari” allows find directions of adjusting 
of conflict through realization of own conflict 
aspects and conflict aspects of other side. The 
educed content assists the acceptance of struc-
tural decisions at adjusting of conflict. 
A communicative theory (Schulz von Thun F.) 
helps to make clear communication, cast light 
in the reports of parties that are in a conflict 
and assists optimization of process of settlement 
of conflict situation.
Thus, application of communicative technologies 
in the field of adjusting of conflict relations, nega-
tive influence of concrete displays of social over 
voltage allows to minimize.
Key words: communication, conflict process, 
communicative conception of conflict, offenses 
of conflict, decision of conflict, communicative 
models.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
функціонує в ситуації постійно наявних систем-
них проблем, протиріч і внаслідок цього соці-
альних конфліктів (локальних або глобальних, 
латентних або виявлених). Відбувається розши-
рення тематизації конфліктів. Це актуалізує про-
блемне поле щодо причин їх виникнення та існу-

вання, характеру перебігу та можливих шляхів 
урегулювання конфліктів. Пошук і дослідження 
такого механізму взаємодії в конфліктній ситуа-
ції, який сприяє розвитку комунікації конфлікту-
ючих сторін для вирішення соціально значущих 
для них проблем, вимагає свого вирішення як на 
теоретичному, так і на практичному рівнях.
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження соціальних відносин 
у другій половині ХХ століття Л. Козера (1967), 
К. Боулдинга (1963), Р. Дарендорфа (1972; 
1992), Л. Крісберга (1973), Й. Галтунга (1989), 
Д. Сендола (1993) засвідчили, що соціальний 
конфлікт – природна, невід’ємна форма сус-
пільного життя, людської діяльності. За певних 
умов конфлікт здатний виконувати роль пози-
тивного засобу інтеграції і стабілізації соціаль-
них груп, інститутів, соціальних систем. Теорія 
конфлікту звертається до системного рівня 
і концептуалізує конфлікт як джерело суспіль-
ного розвитку, а причиною, що пояснює різні 
сторони реальності, в такому разі виступає 
протиріччя.

Велике поширення і переосмислення кон-
цепцій соціального конфлікту зумовлено тим, 
що у цих концепціях в основі – насущні інте-
реси людей, груп, інститутів.

Кожен підхід передбачає наявність соці-
альної структури, яка ґрунтується на взаємо-
дії індивідів. Теорії, які описують моделі люд-
ської дії, поведінки, базуються на положенні 
про його виборчий (варіативний) характер. 
Соціальний світ являє собою сукупність цілей 
і засобів, спрямованих на їх досягнення. Зна-
чення, в межах яких такі засоби і цілі формулю-
ються і за допомогою яких вони вибираються, 
базуються на стійкій системі цінностей і пере-
конань акторів соціальної дії.

Констатація зростаючої раціональності 
і рефлексивності свідомості і поведінки стає 
вихідною тезою для пошуку робочих інстру-
ментів запобігання конфліктним ситуаціям 
і регулювання конфліктного процесу. Вибір 
тієї чи іншої теоретичної і методологічної бази 
багато в чому визначає вибір методів регулю-
вання конфліктів.

Постановка завдання. У статті аналізу-
ється специфіка застосування комунікативної 
концепції конфлікту у практиці регулювання 
конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Теоретич-
ного забезпечення і практичного вирішення, 
або регулювання конфлікту, вимагають умови 
сучасного світу, який стрімко розвивається 
і змінюється.

Одне із завдань, яке стоїть перед аналі-
тиками конфлікту або тими, хто виступає як 
посередники, – це пошук відповідної форми 
комунікації з метою ухилення від насильниць-
кого вирішення наявних протиріч.

Емпірична реальність сучасного світу 
характеризується поступовим, але швидким 
переходом соціальних систем на нову кому-
нікативну основу – світ глобальної комунікації 
і комп’ютерних технологій. Усе зростаючий 
потік інформації створює ілюзію ясності, але 
при цьому у кожному акті комунікації закла-
дена певна множинність інтерпретації сенсу.

Згідно з Н. Луманом, соціальні системи 
є системами смислової комунікації, причому 
комунікація відтворює саму себе, соціальні 
системи виникають завдяки тому, що почи-
нається комунікація. Комунікація в уявленні 
Н. Лумана є елементарною операцією, що від-
повідає за утворення суспільства [3]. Концеп-
туальні можливості теорії конфліктів і, зокрема, 
комунікативна концепція конфлікту (Н. Луман) 
дають змогу по-новому поглянути на процес 
протікання і регулювання конфліктів.

Никлас Луман констатує продуктивну роль 
конфліктів і протиріч, оскільки вони сприяють 
розвитку, толерантності до конфліктів у суспіль-
стві. Він визначає конфлікт як комунікативну 
відповідь на відхилення і тематизацію цього від-
хилення у рамках соціальних систем [5, с. 288]. 
Конфлікт є наслідком неадекватної відповіді на 
комунікативний акт. Конфлікт – не припинення 
комунікації, а її продовження в певній формі, 
конфлікти служать продовженню комунікації, її 
відкритості. За Луманом, потенційна конфлік-
тність – атрибутивна риса і природний стан усіх 
соціальних систем. Сам конфлікт є ресурсом 
комунікативної еволюції суспільства. Обов’яз-
ковими компонентами комунікації є інфор-
мація, повідомлення і розуміння. Комуніка-
ція розуміється Н. Луманом як «триланковий 
процес відбору. У будь-якому разі йдеться не 
тільки про відправлення і отримання виборчої 
уваги; в набагато більшому ступені вибірковість 
інформації сама є моментом комунікативного 
процесу, тому що лише з її урахуванням можна 
активізувати виборчу увагу» [5, с. 195]. Сенс 
розглядається Луманом як один з ключових 
моментів функціонування комунікації, за допо-
могою якого комунікація впливає на навколи-
шній світ. З позицій представленої концепції 
комунікації можна виявити компліментарний 
характер понять «конфлікт» і «консенсус». 
Істотний телеологічний аспект феномена соці-
ального конфлікту полягає в трактуванні його 
розуміння як зв’язаного з можливістю сказати 
«так» або «ні», а не з однозначною орієнтацією 
на консенсус як найбільш «бажаної» альтерна-
тиві конфлікту [7].

Інформація може впливати на вибір пев-
ного типу дії, коли за допомогою певних пото-
ків інформації створюється образ конфлікту, 
який може бути прийнятий за реальний кон-
флікт (хоча тут може і не бути всіх характерис-
тик конфлікту) [2].

Ясність у розумінні позиції іншого робить 
потенційно конфліктну ситуацію і поведінку 
менш непередбачуваними і ворожими. Н. Луман 
вважав, що конфлікти як негативна форма вза-
ємодії пов’язані не тільки з негативними емоці-
ями, а й з руйнуванням status-quo, з необхідні-
стю якісної трансформації ситуації [5].

У практиці регулювання конфлікту слід про-
аналізувати ситуацію конфлікту та реалістично 
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оцінити його наслідки. Важливим методоло-
гічним орієнтиром може служити адекватна 
понятійна схема досліджуваного явища.

З точки зору структурного підходу аналіз 
можна здійснювати на основі структури конф-
лікту. Основні поняття, за допомогою яких 
описується конфлікт, – це: рівні протікання 
конфлікту, конфліктна ситуація, сторони (учас-
ники) конфлікту, образи конфліктної ситуації, 
цілі сторін, інцидент і можливі дії учасників 
конфлікту, наслідки конфліктних дій, регулю-
вання конфлікту.

Передбачається, що аналітики конфлікту 
і ті, хто виступає як посередники, повинні мати 
певну інформацію про: а) цей конфлікт; б) сто-
рони, що беруть участь у ньому; в) предмет 
конфлікту; г) переслідувані цілі, засоби, за 
допомогою яких збираються домагатися цих 
цілей; ґ) ступінь їх орієнтованості у конфлікті 
й оволодіння конфліктною ситуацією, а також 
д) про навколишнє середовище, в якому від-
буваються ці події [8].

Розрізняють структурний рівень конф-
лікту і рівень взаємодії, тобто безпосередньо 
поведінковий рівень протікання конфлікту. 
Структурний рівень конфлікту передбачає 
положення, що конфлікт закладений у саму 
організаційну систему. У цьому разі управ-
ління конфліктом є необхідною умовою жит-
тєдіяльності і соціального розвитку організа-
ції. Для ефективного управління конфліктним 
процесом необхідно дотримуватися певних 
умов. По-перше, це інституалізація конф-
лікту – під цим мається на увазі встановлення 
чіткої процедури врегулювання. Це можуть 
бути нормативні акти (закони, договори та ін.), 
які визначають взаємини учасників конфлікту. 
По-друге, легітимізація конфлікту, тобто не 
тільки прийняття норм і законів, а й наяв-
ність добровільної згоди, готовності суб’єк-
тів дотримуватися встановленого порядку. 
Іншими словами, якщо більшість потенційних 
учасників конфлікту не схильна виконувати той 
чи інший акт, то він стає недійсним.

Учасники конфлікту характеризуються 
широким набором істотних ознак. Стосовно 
комунікації учасники конфлікту характери-
зуються насамперед цінностями, мотивами, 
цілями, установками тощо.

Під час аналізу процесу конфлікту та пошуку 
виходу з конфліктної ситуації необхідно: а) від-
різнити безпосередній привід конфліктної 
сутички від її причини, яка нерідко не пред’яв-
ляється відкрито для обговорення учасниками 
конфлікту; або не усвідомлюється повною 
мірою; б) з’ясувати суб’єктивні мотиви кон-
фліктуючих сторін. У нагоді можуть стати жит-
тєвий шлях людини, її цінності, переконання, 
основні інтереси і потреби; в) визначити спря-
мованість конкретних дій учасників конфлік-
тів; г) розділити об’єктивну зону конфлікту 

від особливостей особистісних взаємин кон-
фліктуючих сторін. Важливо встановити, якою 
мірою предмет конфлікту стосується взаємо-
дії учасників конфлікту. Це дає змогу одно-
часно і встановити характер міжособистісного 
конфлікту, і локалізувати його сферу.

Зрозуміти позиції і нагальні потреби конф-
ліктуючих сторін неможливо без комунікації, 
без обміну інформацією. Тому необхідно вислу-
хати всіх учасників конфлікту (бути неупередже-
ним, стриманим, не робити ніяких передчас-
них висновків). Характеризуючи комунікацію, 
Н. Луман підкреслює, що «комунікація є само-
стійним, автономним, самореферентно закри-
тим процесом здійснення актів відбору… Вона 
є процес неперервної зміни форми смислових 
матеріалів, перетворення свободи на свободу 
в мінливій зумовленості» [5, с. 207]. Термін 
«комунікація» в цьому разі означає розрізнення 
інформації, повідомлення і розуміння. Без 
єдності цих трьох елементів неможлива комуні-
кація, можливо лише сприйняття.

Функції комунікації зводяться до інформу-
вання одержувача, його спонукання до певних 
дій, збудження в ньому певних почуттів, вста-
новленню і підтримці контакту. Результати 
комунікації – це зміни в знаннях, установках, 
поведінці і рівні взаєморозуміння. Місце і роль 
комунікації в структурі конфліктної взаємо-
дії виражаються двома основними пунктами: 
по-перше, комунікація виступає формою і спо-
собом конфліктної взаємодії, і по-друге, кому-
нікація може бути джерелом конфліктів (через 
комунікативні бар’єри або перешкоди). Виді-
ляються п’ять груп комунікативних бар’єрів: 
смислові, інструментальні, процесуальні, емо-
ційні і перцептивні [2].

У разі регулювання конфліктів важливим 
кроком є проведення аналізу конфліктної 
ситуації, мета якого – створення достатньої 
інформаційної основи для прийняття адек-
ватного рішення. Конфлікт як комунікативний 
процес доцільно також розглядати як процес 
вибору певних схем поведінки, який спира-
ється на смислову інтерпретацію дії, що від-
бувається. Слід зазначити, що для того щоб 
конфліктна ситуація переросла в конфліктну 
взаємодію, необхідно, щоб її учасники усвідо-
мили ситуацію як конфліктну. Виділяють два 
індикатори конфліктності: відчуття учасни-
ками загрози для збереження власної позиції; 
підвищена емоційність учасників конфліктної 
взаємодії. Основний внутрішньоособистіс-
ний сигнал переходу в стан конфліктності – 
це усвідомлення взаємної несумісності своєї 
мети з позицією іншого учасника взаємодії 
за одночасного сприйняття кожним учасни-
ком цієї ситуації як надзвичайно важливої для 
досягнення власної мети [6].

На формування різних образів конфліктної 
ситуації впливають особливості сприйняття як 
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суб’єктами конфлікту, так і третіми сторонами, 
що безпосередньо не беруть участь у кон-
фліктній взаємодії, але впливають на процес 
протікання конфлікту. Луман підкреслював, 
що «там, де люди комунікують один з одним, 
завжди є можливість того, що вони будуть 
орієнтуватися на можливість заподіяння вза-
ємної шкоди і тим самим впливати друг на 
друга» [4, с. 139]. Тобто можна говорити про 
те, що в ситуації, коли люди орієнтовані тільки 
на досягнення власних інтересів, є потенційна 
конфліктність взаємодії.

Шляхи вирішення, або регулювання кон-
фліктів, є важливим елементом аналізу кон-
фліктів. Є багато точок зору на проблему 
розв’язання конфліктів – від невизначено-
сті в послідовності процесу зміни ситуації 
та налагодження відносин між сторонами до 
запропонування конкретних шляхів та кроків 
у цьому напрямі. Більшість авторів розглядає 
можливість успішного розв’язання конфлікту 
із необхідністю зміни сторонами відносин 
один до одного. Наступним кроком є розробка 
варіантів угоди, яка максимально відповідає 
інтересам сторін [2; 6].

Таким чином, можна виділити два можливі 
шляхи вирішення конфлікту: 1) трансформа-
цію об’єктивних чинників, що породили кон-
флікт; 2) перетворення суб’єктивної, психоло-
гічної сторони, ідеальних образів конфліктної 
ситуації, що сформувалися у сторін.

Регулювання конфлікту починається з кому-
нікації між сторонами конфлікту. У такому кон-
тексті розглядаються чотири основні види 
комунікації: діалог, суперечка, дискусія, пере-
говори. В процесі діалогу використовуються 
різні види комунікативної поведінки: агресія, 
підпорядкування, маніпулювання, асертив-
ність. Кращим для підтримки і ведення діалогу 
вважається асертивна поведінка, яка прояв-
ляється в рівній повазі як власних, так і чужих 
прав. Якщо немає можливості прямої комуні-
кації (наприклад, через сильні негативні емо-
ції сторін стосовно один одного), звертаються 
до допомоги посередника. «Практика показує, 
що навіть між самими непримиренними супро-
тивниками є щось об’єднуюче, щось спільне, 
що може бути фундаментом взаєморозуміння 
і вирішення конфлікту» [6, с. 160]. Під час 
розв’язання конфлікту необхідно пам’ятати 
і бути впевненим у тому, що практично будь-
який конфлікт може бути вирішений за допо-
могою переговорів, причому без суттєвих 
жертв для своїх інтересів. Велика увага приді-
ляється уважності та толерантності в процесі 
спілкування між учасниками конфлікту.

Найбільш складним і відповідальним етапом 
у регулюванні конфлікту є розробка та прий-
няття рішення, для цього важливим є аналіз 
конфліктної ситуації, мета якого – створення 
достатньої інформаційної основи для прий-

няття адекватного рішення. Моделлю, що дає 
змогу знаходити варіанти для розширення 
комунікативного поля і комунікативні мож-
ливості для вирішення конфліктної ситуації, 
є «вікно Джохари». Його суть полягає в демон-
страції інформації про нас самих, що доступна 
тільки нам, і усвідомлення того, як сприймають 
нас інші. «Вікно Джохари» складається з чоти-
рьох частин: 1) квадрант 1. «Відкрита зона» 
представляє ту частину особистості людини, 
яка відома як самій людині, так і людям, що 
оточують її. Це такий простір особистості, 
в якому людина демонструє себе оточенню, 
зона самопрезентації. У цій зоні формується 
образ «Я» конкретної людини; 2) квадрант 
2. «Прихована зона» – відповідає тим особли-
востям особистості, про яку знає оточення, 
але про неї не знає сама людина; 3) квадрант 
3. «Приховувана зона» – це частина особис-
тості, що відома самій людині, але невідома 
тим, хто її оточує. З тих або інших причин ці 
дані ховаються людиною від оточення; 4) ква-
дрант 4. «Закрита зона» містить те, що неві-
домо ні самій людині, ні тим, хто її оточує. 
Це дані, що стосуються таких особливостей 
і можливостей людини, які реально проявля-
ються лише в надзвичайних (екстремальних) 
ситуаціях. Під час взаємодії людини з оточен-
ням зазвичай квадранти 1, 2 і 3 збільшуються 
за рахунок квадранту 4. За розвиненої здатно-
сті людини до рефлексії і самоаналізу можна 
ефективно використати «Закриту зону» для 
розвитку психологічного потенціалу, освоєння 
нових знань і навичок. Як правило, «Відкрита 
зона» збільшується в міру зміцнення взаємин 
людини з оточенням. Розширення цієї зони 
може ефективно здійснюватися за рахунок 
зворотного зв’язку у разі взаємодії з іншими 
людьми. Людина має навчитися отримувати 
цей зв’язок і використати його для самоана-
лізу і саморозкриття. Усі зони взаємозалежні: 
зміни в одній – викликають зміни в іншій. Ана-
ліз чотирьох квадрантів «вікна Джохарі» в ситу-
ації конфлікту дає змогу знайти напрями вирі-
шення конфлікту через усвідомлення власних 
конфліктогенів та конфліктогенів іншої сто-
рони. Виявлений потенціал є важливим ресур-
сом особистості і сприяє прийняттю конструк-
тивних рішень у регулюванні конфлікту.

Необхідно пам’ятати, що конфлікт може 
не відбутися, якщо розуміти всю специфіку 
комунікативного процесу. У зв’язку з цим для 
аналізу конфліктної взаємодії скористаємося 
комунікативною теорією Ф. Шульца фон Туна. 
Будь-яке висловлювання містить багато поси-
лань, що містяться в одному повідомленні. Він 
підпорядкував різноманіття посилань у ситуа-
ції комунікації у разі обміну висловлюваннями, 
виділив чотири головні аспекти. Кожне вислов-
лювання в явному або неявному виді включає: 
змістовну інформацію; заклик до певних дій 
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(пропозицію, що робити далі); визначення 
відношення до того, що відбувається або до 
партнера; самопред’явлення, вираження 
своїх емоцій. Використовуючи метафору 
Шульца фон Туна, можна сказати, що «той, хто 
говорить, повідомляє чотири типи інформації 
за допомогою чотирьох різних ротів, а той, хто 
слухає, сприймає їх за допомогою чотирьох 
різних вух» [1, c. 81].

Під час комунікації необхідно враховувати 
всі чотири виміри, які несе в собі будь-яке 
висловлювання. Ці чотири види повідомлення 
у висловлюваннях учасників конфлікту допо-
магають прояснити комунікацію особливо тоді, 
коли висловлювання мають нечіткий, бага-
тозначний, абстрактний характер. Оскільки 
в спілкуванні одночасно задіяні чотири рівні, 
чотири сторони повідомлення, тому необхідно 
грамотно інтерпретувати всі ці сторони, щоб 
уникнути спотворення сенсу повідомлення. 
Виокремлення тільки одного аспекту й ігно-
рування інших веде до комунікативних пору-
шень. Залежно від того, до якої сторони пові-
домлення одержувач повідомлення схильний 
більше прислухатися, мінятиметься сприй-
няття ним інформації, тому важливо вчитися 
сприймати посилання «чотирма вухами». 
Модель комунікативного квадрату допомагає: 
внести ясність у повідомлення обох сторін, які 
перебувають у конфлікті; проаналізувати кон-
флікт, зрозуміти, що відбувається і як можна 
впливати на ситуацію; сприяє оптимізації про-
цесу врегулювання конфліктної ситуації.

Отже, конфлікт може бути керованим про-
цесом, причому керованим таким чином, що 
його негативні наслідки можуть бути мінімі-
зовані, а конструктивні можливості посилені. 
Без якісних змін у свідомості людей, без зміни 
характеру їхньої взаємодії і діяльності вирі-
шення конфлікту неможливе. Засоби, методи 
і форми роботи, орієнтовані на людину, є най-
більш результативними.

Висновки із цього дослідження і подальші 
перспективи в цьому напрямі.

Стабільність функціонування тієї чи іншої 
соціальної структури багато в чому залежить 
від її здатності відповідати вимогам, які вису-

ває соціальний розвиток. Спостерігається 
процес формування нових системно-комуніка-
тивних основ суспільства. Перехід суспільства 
до іншої комунікативної реальності змушує 
шукати нові теорії та експлікативні схеми розу-
міння взаємодії соціальних акторів.

Гносеологічний потенціал комунікативної 
концепції конфлікту Н. Лумана під час дослі-
дження соціальних конфліктів дає змогу роз-
глядати конфлікт як форму відповіді на кому-
нікацію.

Подальші дослідження повинні сприяти 
пошуку практичних засобів вирішення про-
блем конфлікту інтересів на різних рівнях, 
а також показати, як найбільш ефективно 
використовувати комунікативні техніки і техно-
логії у процесі управління конфліктами.

Застосування комунікативних технологій 
у сфері регулювання конфліктних відносин дає 
змогу мінімізувати негативний вплив конкрет-
них проявів підвищеної соціальної напруги.
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Проблема адаптації воїнів ООС до мирного 
життя – це виклик перед українським гро-
мадянським суспільством та державою, 
які виявилися значною мірою неготовими 
належним чином забезпечити успішну соці-
альну інтеграцію бійців ООС. 
Операція Об’єднаних сил нашої держави 
пропускає через себе багатотисячні маси 
молодих людей і після демобілізації повер-
тає їх назад у громадянське суспільство, 
вносячи в нього при цьому всі особливості 
мілітаризованої свідомості і роблячи істот-
ний вплив на подальший розвиток соціуму. 
У низці багатьох наслідків (економічних, 
політичних, соціальних), які будь-яка війна 
несе для суспільства, з’являються соці-
альні, психологічні наслідки для людини, 
особливо для тих, хто брав безпосередню 
участь у бойових діях. Діапазон впливу 
факторів війни на людину надзвичайно 
широкий. При цьому набагато більший 
масштаб мають пом’якшені і відстрочені 
наслідки війни, що впливають не тільки на 
психофізичне здоров’я військовослужбовців, 
а й на їхню соціально-психологічну врівнова-
женість, світогляд, стабільність ціннісних 
орієнтацій тощо. 
У статті розкрито зміст поняття 
«соціальна адаптація учасників воєнних 
конфліктів» як основи успішної інтегра-
ції особистості до нових умов існування 
у суспільстві. Розглядаються різні наукові 
погляди на сутність соціальної напруги 
та причини її виникнення. Сформовано 
елементи технології соціальної адаптації 
учасників воєнних конфліктів щодо попере-
дження соціальної напруги.

ключові слова: соціальна адаптація, соці-
альна адаптація військових, соціальна 
напруга, процес соціальної адаптації.

The problem of adapting the OUF soldiers to 
a peaceful life is a challenge to Ukrainian civil 
society and the state, who have been largely 
unprepared to ensure the successful social inte-
gration of OOS combatants.
Тhe Operation of the United Forces of our state 
passes through itself thousands of young people 
and, after demobilization, returns them back to civil 
society, bringing into it all the features of militarized 
consciousness and making a significant impact 
on the further development of society. Many 
of the consequences (economic, political, social) 
that any war has on society have social, psycho-
logical consequences for the individual, especially 
for those who were directly involved in the fighting. 
The range of effects of war on humans is extremely 
wide. At the same time, the effects of the war, 
which affect not only the psychophysical health 
of servicemen, but also their social and psycholog-
ical balance, outlook, stability of value orientations, 
etc., have a much larger scale.
The article reveals the content of the concept 
of “social adaptation of participants of military 
conflicts” as a basis for successful integration 
of personality to new conditions of existence in 
society. Different scientific views on the essence 
of social tension and reasons of its occurrence 
are considered. Elements of technology of social 
adaptation of participants of military conflicts to 
prevent social tension are formed.
Key words: social adaptation, social adaptation 
of the military, social tension, process of social 
adaptation.

Постановка проблеми. Сучасне україн-
ське суспільство переживає складні трансфор-
маційні процеси, у які залучені широкі верстви 
населення. Війна на Сході країни залишається 
важливим складником соціальних трансфор-
мацій, особливо це відчутно у середовищі 
учасників бойових дій, їхніх сімей та у колек-
тивах, де вони працюють. Адже на кожному 
з таких військових лежить відбиток бойового 
досвіду, що істотно впливає на їхній психо-
фізіологічний стан, соціальну й професійну 
адаптацію, міжособистісні стосунки з їхніми 
рідними та близькими; вони можуть втрачати 
здатність позитивно сприймати соціальну 
дійсність, що призводитиме до зростання 
соціальної напруги. Соціальна напруга – це 
особливий стан суспільної свідомості й пово-
дження громадян, специфічне сприйняття 
й оцінка ними дійсності. Масштаби соціальної 
напруги здебільшого порівнюються з масш-
табами конфлікту й породжують його. Висока 

соціальна напруга у суспільстві унеможливлює 
реалізацію будь-якої соціальної стратегії, веде 
до протистояння різних соціальних верств 
у суспільстві, до величезних матеріальних 
і духовних втрат. Саме тому питанням соці-
альної напруги останнім часом приділяється 
багато уваги. Отже, соціальна адаптація учас-
ників воєнних конфліктів стає актуальною про-
блемою, а розробка технологій попередження 
соціальної напруги – головним чинником соці-
ального спокою.

Однак соціальна адаптація учасників воєн-
них конфліктів як технологія попередження 
соціальної напруги не була в центрі уваги 
дослідників. Соціальна значущість, недо-
статнє теоретичне висвітлення, брак емпірич-
ного вивчення проблеми зумовили актуаль-
ність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Реадаптація та ресоціалізація є двома чинни-
ками змін у поведінці людини на шляху повної 
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соціальної адаптації. Ці зміни відбуваються 
протягом усього життя людини, бо це процес 
повторного включення особи до соціального 
контексту після тривалої втрати попередніх 
соціальних контактів. Тому проблема соціаль-
ної адаптації до мирних умов життєдіяльності 
є нагальною для військових, звільнених у запас 
або у відставку, та учасників бойових дій.

Різні аспекти адаптації описані багатьма 
вченими: теоретичні основи сучасних техно-
логій соціальної роботи з адаптації учасників 
бойових дій були закладені в дослідженнях 
психології стресу (Ф. Василюк, Л. Пельцман, 
Л. Пергаменщік, Г. Сельє та ін.); ґенези пси-
хосоматичних розладів у разі переживання 
стресу (З. Хімчан, Е. Калмикова) [7]; Н. Дми-
трієва, М. Друмова, О. Лазебна, Л. Шесто-
палова розглядали особливості пострав-
матичної реабілітації учасників бойових дій 
[9]; Д. Кобзін, В. Конопльов, А. Москаленко, 
В. Соболєв вивчали професійну адаптацію 
працівників органів внутрішніх справ; про 
психологічні наслідки локальних військових 
конфліктів писали А. Маклаков, В. Стасюк, 
С. Харченко, С. Чермянін, Є. Шустов [7]. Про-
блеми соціальної адаптації учасників бойо-
вих конфліктів (учасників АТО) розглядаються 
у працях А. Горбань, І. Корольової, В. Король-
чук, О. Нaконeчної, І. Пінчук, В. Пономаренко, 
В. Попова та ін.; соціально-психологічну реа-
даптацію інвалідів бойових дій аналізували 
П. Іванов, О. Караяні, Н. Тарабрина [4]; особ-
ливості впровадження системи реадапта-
ції особистості в практику психосоціальної 
роботи визначила Н. Завацька [6].

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися виокремити ключові 
елементи, механізми, стадії соціальної адап-
тації як технології та запропонувати техноло-
гію соціальної адаптації учасників воєнних кон-
фліктів для попередження соціальної напруги.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Найбільш актуальною проблемою як 
для українського суспільства, так і для світової 
спільноти загалом є військовий конфлікт на 
Сході країни. Нині вже значна кількість військо-
вослужбовців повернулися із зони проведення 
Операції Об’єднаних сил і на кожному з них 
лежить відбиток бойового досвіду, що істотно 
погіршує їхній психологічний та психофізіоло-
гічний стан, соціальну й професійну адапта-
цію, міжособистісні стосунки з їхніми рідними 
та близькими тощо.

За інформацією Державної служби у спра-
вах ветеранів війни та учасників АТО ста-
ном на 2019 рік внаслідок військового конф-
лікту на Сході України загинуло близько 
3300 цивільних, 12800–13000 українських 
військовослужбовців, а понад 30 тисяч пора-
нені та 273 670 осіб отримали статус учасника 
бойових дій, що призвело до утворення нової 

верстви населення, яка потребує соціального 
захисту та реадаптації в суспільство [10]. Анти-
терористична операція (АТО) добігла кінця на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях і набрала чинності Опе-
рація Об’єднаних сил (ООС).

Через продовження бойових дій на Сході 
країни кількість ветеранів зростає, питання 
соціальної адаптації військовослужбовців буде 
актуальним до тих пір, доки останній солдат не 
повернеться додому і ще довгі роки після. Адже 
страшні наслідки того, що пережили ветерани, 
можуть нагадувати про себе протягом усього 
їхнього життя. На вирішення цієї проблеми має 
бути спрямована соціальна робота, спільна 
діяльність державних органів влади та місце-
вого самоврядування, волонтерських, добро-
дійних організацій, суспільства загалом.

Після війни ветеранам важко увійти в русло 
мирного життя. Фізичне повернення додому 
не завжди збігається із психологічним. Участь 
у бойових діях може призвести до переорі-
єнтації цінностей. У воїнів ООС (АТО) часто 
трапляються порушення соціальної взаємодії 
та втрата інтересу до суспільного життя, зни-
ження активності, прагнення до соціальної 
ізольованості. Ментально воїн ще перебуває 
у стані війни [4, с. 35].

Коли солдат повертається додому, він 
уявляє, як увійде до рідного дому, яке буде 
його життя після війни, але, на жаль, на нього 
чекають зовсім інші реалії. Особливо яскраво 
це виявляється, коли військовослужбовець 
повертається додому з інвалідністю. Життя 
вдома триває за усталеними нормами, пра-
вилами і звичками, які можуть виявитися 
для нього незрозумілими. У солдата після 
повернення додому може вже й не зберег-
тися цілісного переживання життя близьких 
людей, а залишаються лише роздроблені 
спогади. Переживши досвід військових дій, 
повернувшись додому, боєць має дуже змі-
нене сприйняття суспільства. Він стикається 
із проблемою нерозуміння його іншими чле-
нами суспільства. Те, що для нього раніше 
здавалося нормою, може мати абсолютно 
інший сенс, і він уже по-іншому дивитиметься 
на світ, у якому раніше йому було комфортно 
[4, с. 36].

Соціальна адаптація воїнів ускладнюється 
негативними стереотипами в українському 
суспільстві щодо консультацій різних фахівців: 
соціальних працівників, психологів, юристів 
та інших. Значна частина ветеранів розгля-
дає потребу в допомозі як ознаку слабкості 
та вважає, що час усе вилікує. Внаслідок цього 
військовослужбовці тримають усі проблеми 
та переживання в собі. Крім того, соціальної 
допомоги можуть потребувати родини учасни-
ків бойових дій, які також перебувають у стані 
постійної нервово-психологічної напруги.
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З метою виявлення основних проблем учас-
ників ООС(АТО) та їхніх сімей, дослідження 
основних чинників соціального виключення 
та відторгнення учасників бойових дій членами 
соціологічної лабораторії соціально-психоло-
гічного факультету ХДУ було проведено стан-
дартизоване інтерв’ю.

Респондентами виступили 20 учасників ООС 
(АТО), які погодилися на опитування. Стандар-
тизоване інтерв’ю було проведено протягом 
жовтня–листопада 2018 року у м. Херсоні та с. 
Чернобаївка.

Усі опитані учасники бойових дій – чоло-
віки від 19 до 48 років, які на сьогодні є вій-
ськовослужбовцями за контрактом; половина 
з них уперше проходили службу за мобіліза-
цією, а після повернення з ООС (АТО) стали на 
контрактну службу.

19 учасникам ООС (АТО) було оформ-
лено статус учасника бойових дій, 1 особа на 
момент інтерв’ю оформлювала такий статус 
після повернення з ООС.

На запитання, з якими проблемами зітк-
нулися чоловіки після повернення до мир-
ного життя, здебільшого зазначалися такі (за 
актуальністю): фінансові труднощі; відсут-
ність власного житла; проблеми із власним 
здоров’ям; психологічні/психічні проблеми; 
проблеми з порозумінням у сім’ї; відсутність 
кваліфікованої психологічної допомоги; про-
блеми зі здоров’ям близьких родичів.

11 осіб, які отримали травми під час бойо-
вих дій, не отримали компенсацію; 17 осіб із 
20 опитаних не використали своє право на 
безкоштовне санаторно-курортне лікування 
та реабілітацію, пояснюючи це тим, що їм не 
пропонували або поставили у чергу.

Під час звільнення у запас (7 осіб) тільки 
2 отримали у повному обсязі грошове забез-
печення та виплати; 11 осіб не отримали 
земельну ділянку під забудову або для ведення 
підсобного господарства.

Щодо проблем, які вже вирішені на момент 
інтерв’ю, зазначалися такі: працевлаштування 
(за рахунок контрактної служби в ЗСУ); про-
блеми з житлом; проблеми із власним здо-
ров’ям; навчання.

Серед невирішених проблем у більшості 
залишаються:

– отримання освіти (переважно вищої) – 
12 осіб з 20;

– вирішення психологічних проблем 
(переважно роздратування та депресії);

– медичні проблеми.
На момент проведення інтерв’ю серед 

учасників ООС (АТО) та членів їхніх сімей зали-
шається задоволення таких невідкладних 
потреб, як: отримання безкоштовних медич-
них послуг; працевлаштування за освітою; 
працевлаштування за фактичними навичками; 
отримання освітніх послуг; соціальна адапта-

ція/ресоціалізація; задоволення культурних/
спортивних потреб.

На запитання: «Чи повернулися б ви до лав 
ЗСУ і на яких умовах?» більшість, зважаючи, 
що вони несуть службу за контрактом, зазна-
чили, що повернулися б у місця ведення бойо-
вих дій за умови збільшення заробітної плати 
та виплат.

Стосовно задоволення роботою державних 
установ, до яких зверталися учасники бойових 
дій, третина з них не задоволені послугами 
(7 осіб) або частково задоволені (8 осіб).

Натепер у суспільстві є колосальний розрив 
у забезпеченості різних груп населення еконо-
мічними, соціальними, культурними, кваліфі-
каційними та іншими видами ресурсів. У пев-
ної частини українського населення ці ресурси 
практично відсутні. Серед таких груп насе-
лення на момент проведення інтерв’ю пере-
бувала значна кількість учасників ООС (АТО) 
та їхні родини. У цьому разі можна говорити 
про їх соціальне відторгнення та соціальне 
виключення, яке є важким тягарем і перешко-
дою на шляху розвитку та соціального про-
гресу українського суспільства, а також ство-
рює передумови соціальної напруги.

Соціальна напруга пояснюється незадово-
леністю реалізації різного роду потреб серед 
основної маси населення. При цьому на пер-
ший план висуваються первинні потреби в їжі, 
відпочинку, самозахисті й т. д., а потім соціальні 
й вищі особистісні потреби людини. Необхідно 
зазначити й такі фактори, характерні для прояву 
соціальної напруги в транзитивній економіці, як 
пристосованість до нових соціально-економіч-
них умов [1, с. 45] і відповідний емоційний стан 
суспільства й окремих індивідуумів, а також 
політична орієнтація громадян.

Термін «соціальна напруга» входить до 
категоріального апарату багатьох наук і може 
розглядатися як міждисциплінарне поняття. 
Це соціальне явище, яке має власний механізм 
виникнення об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків та умов, що діють у кожному конкретному 
поєднанні обставин, у певному часопросторі.

Зміст соціальної напруги дослідники розу-
міли по-різному: як соціальну дезінтеграцію 
або відсутність солідарності особистостей 
і груп, що взаємодіють, девіацію (відхилення) 
у відносинах стабільного суспільства, аномію 
(розкладання, відчуженість, апатію) у відно-
синах нестабільного суспільства, втрату соці-
альної ідентичності, депривацію й фрустрацію 
(розчарування, обман) стосовно основних 
потреб особистості, групи, спільності; класову 
боротьбу, міжнаціональні зіткнення й інше 
[3, с. 19]. Найбільш детально термін «соці-
альна напруга» досліджений у Т. Парсонса 
[1, с. 46]. Цей термін він пов’язує з поняттям 
соціальної системи як колективної спільності 
певного типу, що характеризується специфіч-
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ним розподілом соціальних ролей, з одного 
боку, і нормативно-ціннісними установками, 
які виникають у рамках культури, – з іншого.

Е. Шульц, досліджуючи гармонізацію 
суспільства, під соціальною напругою пропо-
нує розуміти реакцію (у тому числі й у психо-
фізичному вимірі) значної частини суспільства 
на дисгармонію в суспільних відносинах, що 
спонукають його членів до відновлення гармо-
нії в цих відносинах усуненням причин її пору-
шення: шляхом зміни умов, адаптації до нових 
умов, поєднання того й іншого [3, с. 19].

Г. Козирєва зазначає: «Cоціальна напруга 
являє собою соціально-психологічний стан 
людей, зумовлений їхнім соціальним положен-
ням і ступенем незадоволеності станом справ 
або ходом розвитку подій».

П. Акінін та С. Рязанцев у своєму дослі-
дженні спираються на такі три визначення 
поняття «соціальна напруга» [1, с. 47]:

– соціальна напруга являє собою інте-
гральний соціальний феномен, що форму-
ється на основі високої незадоволеності 
людей своїм соціальним, економічним і полі-
тичним становищем, що характеризує дина-
міку особливого соціального стану частини 
суспільства і який функціонує під впливом як 
домінантних тенденцій розвитку суспільства, 
так і особливих умов і обставин;

– соціальна напруга – це масовий адап-
таційний синдром, що відображає ступінь 
фізіологічної, психофізіологічної та соціаль-
но-психологічної адаптації різних категорій 
населення до хронічної фрустрації, труднощів;

– соціальна напруга – це відповідна 
реакція на нереалізовані соціально-політичні 
й соціально-економічні потреби та очікування 
людей, що викликає зростання нестабільності 
соціальних зв’язків [1, с. 47].

Таким чином, бачимо чинний поділ факторів 
соціальної напруги на об’єктивні й суб’єктивні. 
До перших варто віднести обмеженість мате-
ріальних і духовних ресурсів, майнове розша-
рування суспільства, обмеженість однієї соці-
альної групи іншою в економічних, соціальних, 
політичних відносинах, розходження соціально- 
політичних позицій, етнонаціональні й релігійні 
відмінності. До других – розходження в цілях 
й уявленнях про цінності, побоювання можли-
вих втрат, у тому числі соціального характеру, 
суперечність у способах поведінки, диферен-
ціація соціально-політичних переваг, відчуття 
своєї обмеженості у галузі освіти, культури, 
мови й т. д.

Участь людей у діяльності, котра відбува-
ється в небезпечних, екстремальних умовах, 
здатна значною мірою змінювати їхню вну-
трішню картину світу, життєві смисли, тран-
сформувати раніше сформовану систему цін-
ностей, актуалізувати комплекс специфічних 
потреб. Гостро виявляються потреби бути 

вислуханим, зрозумілим, оціненим, психоло-
гічно захищеним. Психіка учасників бойових 
подій ніби оголюється, стає особливо чут-
ливою до фальші, брехні, несправедливості, 
легко вразливою. Якщо перераховані тенден-
ції та особливості психічного життя ветеранів 
війни не будуть враховані в роботі з ними, то 
це загрожує виникненням складних психоло-
гічних і соціальних наслідків та призведе до 
соціальної напруги [4, с. 37].

Соціальна адаптація є необхідною для тих 
осіб, що раптово з певних об’єктивних або 
суб’єктивних причин змінили навколишнє 
середовище та змушені знову адаптуватися 
і відтворювати втрачені або припинені соці-
альні зв’язки. Соціальна адаптація є етапом 
гострих психічних реакцій «виходу», завер-
шальний етап психічної напруги. Що тривалі-
ший термін перебування в незвичних, зміне-
них умовах, то довше і складніше відбувається 
соціальна адаптація до звичайних умов життя. 
Завершальний етап напруги зумовлений очі-
куванням повернення до звичайного життя 
і часто тривожними думками щодо потенцій-
ного настання екстремальних ситуацій. З’яв-
ляється знервованість, тяжкі емоційні пере-
живання, уповільнення течії часу, а також інші 
порушення [9, с. 111].

Багато в чому успішність процесу соціаль-
ної адаптації залежить від того, якою мірою 
ставлення суспільства до своїх воїнів відпові-
дає їхнім особистісним уявленням про спра-
ведливість. Пройшовши через полум’я війни, 
вони очікують особливої уваги до своїх про-
блем, соціального захисту та підтримки з боку 
суспільства.

Головна мета соціальної адаптації – повер-
нути людину з аномії військової ситуації до 
соціальної норми, стабілізувати соціальний 
статус, спрямувати особистісні ресурси на 
активне конструювання соціальної реальності, 
середовища проживання.

Процес соціальної адаптації в сучасній 
науці розглядається двояко: або як докорінна 
перебудова функціональних систем особис-
тості в екстраординарних обставинах, або ж 
як перехід зі стану адаптації в звичних умовах 
у стан адаптації в нових умовах, що відрізня-
ються від попередніх умов життя і діяльності. 
Однак чимало вчених уважають, що цей процес 
пов’язаний насамперед зі змістовною перебу-
довою цінностей, цілей, норм і потребово-мо-
тиваційної сфери особистості [11, с. 92].

У вітчизняній психолого-педагогічній 
і соціально спрямованій літературі є різні 
погляди на зміст поняття «соціальна адапта-
ція». М. Лукашевич, І. Мигович розкривають 
сутність цього терміна як процес освоєння 
та засвоєння індивідом суспільних відносин, 
норм поведінки й системи цінностей, що 
наявні у певному суспільстві завдяки мате-
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ріальним і духовним компонентам середо-
вища [8, с. 101]. О. Безпалько розкриває 
зміст поняття «соціальна адаптація» як про-
цес пристосування індивіда до умов соціаль-
ного середовища, формування адекватної 
системи стосунків із соціальними об’єктами, 
інтеграцію особистості в соціальні групи, 
діяльність щодо освоєння стабільних соці-
альних умов, прийняття норм і цінностей 
нового соціального середовища. Також слід 
підкреслити, що соціальна адаптація одно-
часно виступає процесом і станом. Процес 
адаптації розглядається як входження особи 
в певну групу, засвоєння нею норм, відносин 
та займання певного місця у структурі відно-
син між членами групи. Стан соціальної адап-
тації – це характеристика людини, групи із 
зовнішнім середовищем, яке слугує виразом 
успішності адаптації як процесу [2, с. 25].

Процес соціальної адаптації проходить 
декілька стадій.

1. Підготовча стадія має місце в тому разі, 
коли людина знає про зміни чи передбачає їх 
з певним ступенем ймовірності. У цій ситуації 
вона накопичує певну інформацію про сере-
довище, в якому їй потрібно буде жити і діяти, 
створюючи таким чином інформаційне поле, 
яке стане одним із джерел формування адап-
таційних механізмів.

2. Стадія стартової психічної напруги – 
пусковий момент у дії механізму переадапта-
ції. Стан людини при цьому можна порівняти 
з переживаннями перед спортивними зма-
ганнями, виходом на сцену тощо, коли відбу-
вається мобілізація психічних і особистісних 
ресурсів.

3. Стадія психічних і особистісних реакцій 
входу (первинна дезадаптація) – стадія, на 
котрій особистість починає відчувати на собі 
вплив психогенних факторів змінених умов 
існування [11, с. 98].

Соціальна адаптація (пристосування) 
передбачає організоване соціальне «повер-
нення» військовослужбовців у звичайні умови 
життєдіяльності після виконання спеціаль-
них, складних завдань військової діяльності, 
що супроводжується травматизацією їхньої 
психіки. Метою такої діяльності є досягнення 
плавного, безкризового, нетравмуючого 
«повернення» учасників екстремальної діяль-
ності в систему повсякденних зв’язків і відно-
син, відновлення та зміцнення їхнього особи-
стісного та соціального статусу.

 Тому на все зазначене вище ми пропону-
ємо таку модель технології соціальної адап-
тації учасників воєнних конфліктів для попе-
редження соціальної напруги, яка охоплює 
шість етапів соціальної допомоги відповідно 
до виявів дезадаптації військовослужбовців – 
учасників бойових дій.

Відповідно до рис. 1 «Технологія соціальної 
адаптації учасників воєнних конфліктів» вклю-
чає такі напрями роботи за визначеними ета-
пами, як:

1. Діагностика синдрому соціально-пси-
хологічної дезадаптації у військовослужбовця 
(психоемоційного стану у цивільному житті, 
використовуваних стратегій адаптації, пове-
дінки) за допомогою різних соціальних мето-
дик, тестів, психологічних, різних соціоло-
гічних анкет та інше. На підставі результатів 
діагностики особистісно-психологічних рис 

Допомога в професійному самовизначенні, профорієнтація 
в цілях перенавчання та подальшого працевлаштування

Соціальні тренінги з метою підвищення адаптивності 
військовослужбовця та його особистісного розвитку

Навчання саморегуляції

Психокорекційна робота

Соціальне консультування (індивідуальне та сімейне) 

Діагностика синдрому соціально-психологічної 
дезадаптації у військовослужбовця (психоемоційного 

стану у цивільному житті)
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Рис. 1. Технологія соціальної адаптації учасників воєнних конфліктів
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військовослужбовця слід розробити індивіду-
альні плани соціального супроводу та реалі-
зувати за допомогою мультидисциплінарної 
команди фахівців.

2. Соціальне консультування (індивідуальне 
і сімейне). У індивідуальних бесідах необхідно 
дати військовослужбовцям можливість висло-
вити все наболіле, виявляючи зацікавленість 
їхньою розповіддю. Потім доцільно роз’яснити, 
що переживаний ними стан – тимчасовий, він 
властивий усім, хто брав участь у бойових діях. 
Дуже важливо, щоб вони відчули розуміння 
і побачили готовність допомогти їм з боку не 
лише фахівців, але і близьких, рідних. Потужним 
засобом соціальної адаптації є щирий прояв 
розуміння і терпіння до проблем осіб, що пере-
жили психотравматичні військові умови. Відсут-
ність такого розуміння і терпіння з боку близьких 
призводить іноді до трагічних наслідків.

3. Психокорекційна робота. Психологічна 
корекція, або психокорекція – це діяльність 
з виправлення (коригування) тих особливос-
тей психічного розвитку, які за прийнятою сис-
темою критеріїв не відповідають оптимальній 
моделі (нормі). Кваліфікована психотерапе-
втична допомога потрібна тим військовослуж-
бовцям, у яких відзначаються різко виражені 
і запущені порушення адаптації (депресія, 
алкоголізм, девіантна поведінка і т. д.).

4. Навчання саморегуляції (прийомів 
зняття напруженості за допомогою релаксації, 
аутотренінгу й інших методів).

5. Соціально-психологічні тренінги 
з метою підвищення адаптивності військовос-
лужбовця і його особистісного розвитку.

6. Допомога в професійному самовизна-
ченні, профорієнтація в цілях перенавчання 
і подальшого працевлаштування.

Важливою також є розробка цілісної моделі 
соціальної адаптації військовослужбовців, що 
брали участь у бойових діях, в якій повинні 
знайти своє місце всі працюючі з учасниками 
бойових дій організаційні структури, такі як:

– військові комісаріати, основним завдан-
ням яких є постановка на облік, створення 
комп’ютерної бази даних, систематичне інфор-
мування структур, що займаються питаннями 
соціальної адаптації цієї категорії осіб;

– органи соціального захисту, що займа-
ються питаннями матеріального забезпечення 
(грошових виплат, пільг) і правового захисту 
учасників бойових дій і їхніх сімей;

– органи охорони здоров’я, основним 
завданням яких має бути медична реабіліта-
ція ветеранів бойових дій і організація роботи 
медико-відновлювальних центрів для учасни-
ків воєнних дій;

– фахівці, що забезпечують соціальну 
і психологічну реабілітацію учасників бойових 
дій (психологи і психотерапевти) і діють у тіс-
ній співпраці з медиками;

– служба зайнятості, до компетенції якої 
входить вирішення питань професійної під-
готовки і перепідготовки колишніх військово-
службовців, а також сприяння їм у працевлаш-
туванні;

– організації самих учасників воєнних дій, 
що вирішують передусім проблему моральної 
підтримки ветеранів і членів їхніх сімей.

Висновки з проведеного дослідження. 
Соціальна адаптація виступає важливим 
складником комплексної підтримки та допо-
моги учасникам бойових дій, оскільки вона 
забезпечує корекцію деформованих ціннісних 
орієнтацій, зняття негативних психічних ста-
нів особистості, сприяючи тим самим само-
ствердженню учасників бойових дій у соціумі 
з емоційно сприятливої позиції. Аналіз соці-
альної адаптації як технології, її основних еле-
ментів, етапів та соціальної напруги як явища, 
яке виникає у військових внаслідок відтор-
гнення від життя у соціумі після повернення 
з умов війни, дав змогу сформувати свою 
модель технології соціальної адаптації учас-
ників воєнних конфліктів для попередження 
соціальної напруги.
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У статті розглядається роль іміджу у фор-
муванні репутації та місця жінки у діловому 
полі сучасного українського суспільства. 
Здійснено аналіз жіночого соціуму як 
суб’єкта підприємницької діяльності, який 
стикається з особливим класом соціальних 
проблем: конфлікти ролей, які відбуваються 
у суспільному і приватному житті, призво-
дять до того, що жінки менш активно ніж 
чоловіки включаються у нові ринкові гос-
подарські форми (підприємництво, бізнес, 
самозайнятість). Розглянуто включення 
ділової жінки в активне економічне, соціаль-
но-політичне, духовно-ідеологічне життя як 
частини соціологічної системи. Обґрунто-
вується, що імідж ділової жінки – це складне 
створення неповторного, органічного, ціліс-
ного і гнучкого образу, постійна підтримка 
та привертання уваги до нього. Будучи 
одним з потужних засобів соціального 
впливу, імідж одночасно з цим виконує і функ-
цію самовираження, самовиявлення відобра-
жуваного в ньому суб’єкта, а також тісно 
пов’язані з ним функції самопізнання, само-
розвитку, самовдосконалення. Здійснюючи 
продуктивну діяльність зі створення свого 
іміджу, людина не тільки демонструє свої 
найпривабливіші індивідуальні, особистісні 
і професійні якості, а й навчається бачити 
себе начебто «з боку», усвідомлювати свої 
слабкості і недоліки, співвідносити свої 
об’єктивні характеристики з еталонним 
станом індивіда, особистості, професіо-
нала. У статті підкреслюється, що сучасна 
ділова жінка повинна постійно «тримати 
руку на пульсі» з огляду на зміни, фіксуючи 
та засвоюючи нові тенденції і вимоги, про-
гнозуючи інтереси і потреби майбутнього. 
Імідж сприймається людьми як деяка цін-
ність, що асоціюється з успішністю тієї чи 
іншої діяльності – індивідуальної або колек-
тивної. Усвідомлення цінності вдалого іміджу 
оформлюється в соціальне замовлення, 
стає особливою соціальною практикою, яка, 
з одного боку, являє цікавий і багатогранний 
об’єкт дослідження для соціальної психології 
та соціології, а з іншого боку, сама потребує 
теоретичної підтримки у формі відповідних 
наукових рішень і досягнень.
ключові слова: імідж, репутація, соціальні 
стереотипи, конфлікт ролей, бізнес, профе-

сійна діяльність, кар’єрне просування, авто-
ритет.

The article examines the role of image on 
the influence of women’s reputation and place 
in the business field of modern Ukrainian soci-
ety. The analysis of the women’s society as 
a subject of entrepreneurial activity, which faces 
a special class of social problems: role con-
flicts performed in public and private life, which 
leads to the fact that women are less active 
than men are included in new market economic 
forms (entrepreneurship, business, self-employ-
ment). The inclusion of the business woman 
in the active economic, socio-political, spiritual 
and ideological life as part of the sociological 
system is considered. It is substantiated that 
the image of a business woman is a complex 
creation of unique, organic, holistic and flexible 
image, constant support of attention to him. 
Being one of the powerful means of social 
influence, the image simultaneously performs 
the function of self-expression, self-expression 
of the subject displayed in it, as well as closely 
related functions of self-knowledge, self-devel-
opment, self-improvement. In carrying out pro-
ductive activities to create its image, a person 
not only demonstrates her most attractive indi-
vidual, personal and professional qualities, but 
also learns to see himself “from the outside”, 
to realize his weaknesses and shortcomings, 
to correlate her objective characteristics with 
the reference image of the individual, person-
ality, professional. The article emphasizes that 
a modern business woman must constantly 
“keep her heart on the pulse” in the face 
of change, catching new trends and demands, 
anticipating the interests and needs of tomor-
row. Image is perceived by people as some 
value, associated with the success of a partic-
ular activity, individual or collective. Awareness 
of the value of a good image is drawn up into 
a social order, becoming a particular social prac-
tice, which, on the one hand, is an interesting 
and multifaceted object of study for social psy-
chology and sociology, on the other hand, itself 
requires theoretical support in the form of appro-
priate scientific decisions and achievements.
Key words: image, reputation, social stereo-
types, role conflict, business, professional acti-
vity, career advancement, authority.

Постановка проблеми. Становлення 
приватного бізнесу, самозайнятості жінок 
у сучасній Україні відбувається досить 
повільно, натрапляючи на широкий спектр 
юридичних, економічних і соціальних бар’є-
рів. Жіночий соціум як суб’єкт підприєм-
ницької діяльності стикається з особливим 
класом таких соціальних проблем, як: конф-
лікти ролей, що виконуються в суспільному 
і приватному житті, масова свідомість, 
деформована у бік патріархату, сексизм 

та багато інших, що призводять до того, 
що жінки менш активно ніж чоловіки вклю-
чаються у нові ринкові господарські форми 
(підприємництво, бізнес, самозайнятість). 
Включення ділової жінки в активне еконо-
мічне, соціально-політичне, духовно-іде-
ологічне життя як частини соціальної сис-
теми спричинило появу вагомих підстав 
щодо розробки теоретичних і методоло-
гічних аспектів вивчення та соціологічного 
дослідження особистості сучасної жінки.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Нині вже є велика кількість робіт зару-
біжних і вітчизняних учених, в яких розкрито 
окремі аспекти іміджу як соціально-психоло-
гічного феномена. Серед зарубіжних авто-
рів, що займаються дослідженнями і прак-
тичними розробками в сфері формування 
іміджу особистості, можна назвати таких 
учених, як П. Берд, С. Блек, Ф. Буар, Вейл П., 
Т.Д. Сван, М. Спиллейн, Р. Хофф, П. Чісхольм, 
Б. Швальбе та ін.

Серед вітчизняних авторів, які займаються 
дослідженням питання ділового іміджу, – 
С. Бочарова, О. Землянська, Ф. Кузін, А. Матя-
щук, О. Михайлова, А. Панфілова, Г. Почепцов, 
Т. Хомуленко, В. Шепель, О. Ярош та ін.

Але фундаментальна цілісна соціально-пси-
хологічна концепція іміджу, що охоплює все 
різноманіття конкретних проявів цього соці-
ально-психологічного феномена і одночасно 
з цим створює науково-методологічне обґрун-
тування для розробки гуманітарних техноло-
гій, спрямованих на оптимізацію іміджу, особ-
ливо «ділової жінки», поки що не створена.

Постановка завдання. У своїй роботі 
ми намагалися обґрунтувати необхідність 
соціально-психологічних досліджень іміджу 
та залежної від нього репутації ділової жінки 
на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства. Це зумовлено сутнісними про-
тиріччями між «жіночим» бізнесом, який 
міцно увійшов у соціальну практику сучасного 
суспільства і швидко розвивається та зро-
стає, і необхідністю теоретичного осмислення 
використання жінкою іміджу для просування 
кар’єрними сходами, а також між розвитком 
іміджеформуючої діяльності та необхідністю 
уточнення теоретико-практичного зв’язку 
цього процесу з розвитком особистісних 
структур, компетентності й професіоналізму 
жінки та її комунікативних здібностей.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Демократичні перетворення, що 
здійснюються в нашій країні, привели до від-
мови від старих методів управління. На зміну 
їм прийшли нові методи, засновані на інших 
засобах соціально-психологічного впливу. 
Серед цих засобів важливе місце посідає 
імідж керівника, фахівця, державного служ-
бовця. У зв’язку з підвищенням ролі жінки як 
господарюючого суб’єкта, її ролі в управ-
лінні організацією й державою, розширення 
простору міжкультурних комунікацій відбу-
вається збільшення значущості інтерсуб’єк-
тної взаємодії, підвищується й роль викорис-
тання та соціальної цінності іміджу в різних 
сферах соціальної дійсності. Будучи одним 
з потужних засобів соціального впливу, імідж 
одночасно з цим виконує і функцію самови-
раження, самовиявлення відображуваного 
в ньому суб’єкта, а також тісно пов’язані з ним 

функції самопізнання, саморозвитку, самов-
досконалення [8]. Здійснюючи продуктивну 
діяльність зі створення свого іміджу, людина 
не тільки демонструє свої найпривабливіші 
індивідуальні, особистісні і професійні якості, 
а й вчиться бачити себе «з боку», усвідомлю-
вати свої слабкості і недоліки, співвідносити 
свої об’єктивні характеристики з еталонним 
станом індивіда, особистості, професіонала.

Ми живемо у світі стереотипів. Жодна 
людина не може прожити без «автоматизмів» 
у сприйнятті та мисленні. Стереотипи мають 
стійкість і є невід’ємними компонентами інди-
відуальної та масової свідомості. Одні стере-
отипи мають тенденцію до змін або модифі-
кацій, інші залишаються досить стійкими, як 
наприклад ґендерні стереотипи [4]. 

Імідж привертає увагу саме тому, що не 
є суто психологічною категорією, а перебу-
ває на перехресті інтересів психолога, сти-
ліста, дизайнера, фахівця з PR та соціолога. 
Імідж (у перекладі з англійської мови image 
означає «образ») – це цілісне уявлення про 
образ, який залишається у свідомості людей, 
в їхній пам’яті.

Імідж пов’язаний як із зовнішнім виглядом 
людини, так і з її внутрішнім змістом, його риси 
відповідають запитам суспільства. Теоретики 
іміджу включають у нього не тільки природні 
властивості особистості, а й спеціально ство-
рені. Імідж – це безпосередньо або навмисно 
створене візуальне уявлення, враження про 
особистість чи соціальну структуру. Саме вра-
ження, а не оцінка як раціональний факт діяль-
ності свідомості [8].

Нині вже не секрет, що без позитивного 
ділового іміджу стає неможливим серйозне 
кар’єрне просування і придбання належного 
авторитету у ділових колах. 

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

1. Відповідність вимогам каналу масо-
вої комунікації (ТБ, преса, Internet: Youtube 
Instagram та ін.). Це аудіо- і візуальна інформа-
ція: манера одягатися, говорити. Це – зачіска, 
погляд, поза, жести, міміка, тобто 69% інфор-
мації про людину, яка не дублюється в словах. 

2. Характеристики, які ділове оточення 
вважає важливими: стиль мислення, інтелект, 
інтереси, цінності, хобі, тезаурус понять і ідей. 
Це – професіоналізм, довіра, авторитет. Тобто 
особові характеристики, що оцінюються ото-
чуючими позитивно [1].

Імідж – поняття, що залучає не тільки його 
зовнішні ознаки, тому і самих професіона-
лів і фахівців цікавить питання про структуру 
й особливості формування іміджу. Як ми вже 
відзначили, не повністю визначено, за якими 
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законами імідж формується і існує, доте-
пер у психології немає точного визначення, 
що таке імідж і з яких складових частин він 
складається. Ми розглядаємо імідж як образ 
людини-професіонала загалом, тобто як вона 
сприймається іншими людьми. Це комплек-
сне уявлення оточуючих про зовнішній вигляд, 
внутрішній світ, людські та ділові властивості, 
життєвий та професійний досвід фахівця [5].

Діловий імідж – це публічне «Я» людини, 
яке досить часто може відрізнятися від його 
внутрішнього «Я». Це портрет, який нада-
ється на огляд діловому оточенню. Його осно-
вне завдання – працювати на ділову людину, 
а не проти неї. Тому під час його створення зі 
всього набору особових характеристик необ-
хідно пред’являти лише ті, які матимуть пози-
тивну оцінку ділового світу, це так звані сильні 
сторони особи [3, c. 124].

Максимальному використанню сильних 
сторін особи ділової жінки допомагає стильна 
зовнішність. Є ціла низка вимог, що вису-
ваються до зовнішності ділової жінки: воло-
діння діловим іміджем є істотною особистіс-
ною і професійною характеристикою сучасної 
жінки. Формуючи імідж діловій жінці з метою 
успішного кар’єрного просування у сфері її 
професійних інтересів, необхідно орієнтува-
тися на певну послідовність вибудовування 
власного іміджу, а саме: 

1) чітку постановку конкретних цілей 
і завдань; 

2) облік певних умов, характерних для кон-
кретної ситуації створення іміджу;

3) творчий підхід до створення образу 
і його актуальність;

4) орієнтацію на індивідуально-психоло-
гічні характеристики адресата; 

5) пред’явлення створеного іміджу;
6) формування уявлень про передбачува-

ний результат;
7) встановлення зворотного зв’язку 

з адресатом;
8) аналіз отриманого результату; 
9) виявлення причин розбіжності перед-

бачуваного й отриманого результату в разі 
неспівпадіння [1].

Поєднання всіх перерахованих вище про-
цесів забезпечує успішне здійснення про-
фесійної діяльності ділової жінки і створює їй 
гідну репутацію у ділових колах. Таким чином, 
жінка-підприємець, що володіє інваріантами 
іміджу, а також навичками самопрезентації, 
формує привабливий імідж бізнес- леді у будь-
якому виді діяльності. Такий імідж сприяє 
створенню довірливих стосунків бізнес-леді 
з партнерами, клієнтами і призводить, як 
наслідок, до досягнення успіху у бізнесі.

Суб’єктивно будь-яка людина незалежно 
від професії завжди прагне здаватися сформо-
ваним фахівцем, інтелігентним, знаючим свою 

справу працівником. І це становить значну 
частину іміджу. Діловий імідж – це образ, який 
фахівець створює сам про себе як зовнішнє 
відображення своєї особистості і як показник 
його ділових, професійних, суто людських яко-
стей [6]. Проблема іміджу особистості профе-
сіонала – це проблема змін, нових підходів до 
бачення самого себе і, як наслідок, нових ідей. 

Структура особистісного іміджу вклю-
чає насамперед зовнішні смислостворюючі 
ознаки, тобто ті цінності, що людина хоче 
показати світові й оточуючим. 

1. Зовнішній вигляд ділової людини, тобто 
її портретні характеристики, на думку фахівців, 
зазвичай включає: 

– фізичні дані (зріст, фігура); 
– костюм (одяг, взуття, аксесуари);
– зачіску і манікюр; 
– манеру поведінки і мови; 
– жести та пози;
– погляд та міміку; 
– запах, що йде від людини [5]. 
2. Соціально-рольові характеристики: 
– репутацію (суспільну думку про людину, 

що базується на історії її життя, особистих 
досягненнях і заслугах); 

– амплуа (соціальну роль, що програється); 
– легенду (історію життя людини, пред-

ставлену в іміджі); 
– місію (соціально важливі цілі, корисність 

для суспільства).
Ділова людина мусить орієнтуватися на 

потреби й інтереси тієї соціальної групи, думка 
якої є важливою для неї у разі просування 
іміджу [2]. Сучасна ділова жінка має постійно 
«тримати руку на пульсі» з огляду на зміни, 
уловлюючи нові тенденції і вимоги, прогнозу-
ючи інтереси і потреби майбутнього.

3. Символіка іміджу:
– ім’я; 
– особисті символи (колір, числа, герб, 

логотип, марка); 
– особиста атрибутика (деталі, які повто-

рюються, й ознаки зовнішнього вигляду); 
– соціальні символи або символи соціаль-

ного престижу (гроші, становище в суспільстві, 
професія, обіймана посада, марка машини, 
вид спорту, який домінує). 

Фахівці вважають, що імідж є особистим 
посланням світові, яке зашифроване мовою 
символів. 

4. Індивідуально-особистісні властивості: 
– професійно важливі якості; 
– індивідуальні характеристики, які домі-

нують;
– стиль взаємин з людьми; 
– ідеї, які пропагуються; 
– базові цінності. 
Фахівці відзначають, що індивідуально-осо-

бистісні характеристики особистості є вкрай 
стійким і незмінним компонентом іміджу. Вони 
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пов’язані з ідеологіями, що не змінюються 
десятиліттями, а також із ще більш постійними 
культурними архетипами. Інакше кажучи, 
є якийсь постійний набір рис і якостей, що 
обов’язково повинна демонструвати ділова 
людина [2]. 

Соціальний успіх, стійкість феномена 
«жіночий бізнес» неабиякою мірою залежить 
від того, з якою установкою приходять жінки 
у сферу підприємництва: чи є це справою 
їхнього життя або носить випадковий, а то 
і вимушений характер.

У діловому житті жінка стикається з тим, що 
практично всі норми, прийняті у суспільстві, – 
чоловічі. Чоловіки, що займають керівне поло-
ження, підсвідомо вважають, що бути діловою 
людиною означає бути чоловіком. На цій основі 
і формується «скляна стеля» – перешкода, яка 
не дає жінці просуватися по службових сходах 
відповідно до своїх здібностей.

Ті культурні, моральні, родинні й особи-
сті ресурси зумовили прихід жінок у бізнес, 
їх професійну ідентифікацію і задоволення 
від цієї діяльності. Самоопис суб’єктів пока-
зує, що для багатьох відкриття своєї справи 
було наслідком давніх, глибинних психологіч-
них мотивацій і потреб, частково і духовного 
розвитку як потреби зростання, ідентифіка-
ції себе в новій якості [10]. Навіть ті з жінок, 
хто серед причин називав несприятливі чин-
ники – безробіття, розлучення, розтрату, 
загрозу з боку кримінальних структур та ін., 
що підштовхнули їх у бізнес, проте, всі вони 
виявилися психологічно підготовленими до 
цієї діяльності попереднім досвідом життя, 
зокрема родинним вихованням. Їхній про-
фесійний сценарій включав опору на якусь 
традицію, нова діяльність подавалася не 
як принципово інша, а наче та, що «продов-
жує» вже якісь події, що існували у минулому, 
а також життєві досягнення. З одного боку, 
таку ситуацію можна інтерпретувати як пошук 
ґендерних ресурсів «зовні», несвідому спробу 
зазирнути у минуле, на прецедент легітиму-
вати своє «успішне» сьогодення; з іншого 
боку, вибір подібної стратегії може означати 
відмову жінки від дискретного бачення своєї 
життєвої і професійної дороги, прагнення 
упорядкувати вже відомі події так, щоб зазна-
чити між ними якийсь «ланцюговий» зв’язок, 
навіть у разі їх вельми віртуальної взаємо-
залежності. Слід зазначити також певні про-
галини, що існують між подіями, які реально 
передували і зумовили відкриття своєї 
справи, і моделювання позитивного образу 
«себе у бізнесі», яке може ґрунтуватися на 
символічних фактах, «уявній» (у термінології 
Ж. Лакана), особистій і родинній історії [9]. 
У цьому контексті звертаємо увагу, що:

1) майже половина жінок мала «родинну 
легенду», головною дійовою особою якої 

виступав предок жіночої статі, тобто жінки 
володіли (або конструювали) позитивною 
моделлю про жіночу професійну (соціальну) 
активність; 

2) часто згадувався факт власної відмін-
ності, несхожості на інших, відзначений ще 
у дитинстві, або на рівні потужнішого інтелекту, 
або більш вольового характеру, або екстра-
сенсорних здібностей, або творчих талантів, 
відсутніх у одноліток; 

3) всі, без винятку, жінки володіли висо-
кою самооцінкою і різного роду досягненнями 
у своєму минулому – у спорті, у мистецтві або 
художній діяльності, у суміжному бізнесі, що 
полегшувало їм прийняття своєї «успішності» 
у підприємництві; 

4) ні особлива «ґендерна» пихатість, ні 
протиставлення себе чоловікам (своєму чоло-
віку) не характерні для соціального/шлюбного 
сценарію цих жінок, хоча у низці випадків саме 
подружні (романтичні) невдачі підштовхнули їх 
відкрити власний бізнес; у цих випадках ділова 
зайнятість виконувала функції стратегії не 
лише економічного, але і морально-психоло-
гічного «виживання».

Психологи виділяють цілу низку чинників, 
що впливають на розвиток кар’єри жінки. Це – 
соціально-психологічні й особистісні чинники 
(задоволеність професійною діяльністю, під-
тримка батька, мотив уникнення краху, моти-
вація досягнення цілей). Це – структурні чин-
ники (оцінка професійної діяльності, ґендерні 
стереотипи, доступність рольових моделей 
і досвідчені наставники). 

Одна з необхідних умов успішної кар’єри – 
це опанування методів самомаркетингу, тобто 
систематичного підвищення ринкової вар-
тості себе як важливого продукту, наслід-
ком якого є здобуття бажаної роботи, при-
скорення кар’єрного просування, перехід на 
нову роботу або розширення поля професій-
ної діяльності [7].

Це також імідж, який представляє фахівця 
у вигідному світлі. Імідж – це створення люди-
ною власного образу, що відображає її зов-
нішні індивідуально-особові характеристики 
і ділові якості. 

Через міцні укорінені соціальні норми, пере-
важаючі на різних етапах історичного розвитку 
суспільства, жінки впродовж тривалого часу 
не мали можливості показати свою індивіду-
альність, розкрити себе як особистість. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Останніми роками поняття «імідж» міцно 
увійшло в обіг у періодичній пресі, телеба-
ченні, рекламі, проникло у побутову мову. Як 
правило, імідж сприймається людьми як деяка 
цінність, асоціюючись з успішністю тієї чи іншої 
діяльності, індивідуальної або колективної. 
Усвідомлення цінності гарного іміджу оформ-
люється в соціальне замовлення. Відповіддю 
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на нього стає стрімкий розвиток іміджмей-
кінгу – професійної діяльності зі створення 
і перетворення іміджу. Не буде помилкою ска-
зати, що виробництво іміджів є, принаймні 
у сучасну епоху, особливою соціальною прак-
тикою, яка, з одного боку, являє цікавий і бага-
тогранний об’єкт дослідження для соціальної 
психології та соціології, а з іншого боку, сама 
потребує теоретичної підтримки у формі від-
повідних наукових рішень і досягнень.
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Статтю присвячено аналізу сутності 
абсентеїзму як соціального феномена 
в сучасних умовах. У статті розглянуто 
інтерпретації сутності абсентеїзму, що 
здійснено через дихотомію із феноменом 
політичної участі, колективної/індивіду-
альної дії, крізь призму декількох концепцій 
та концептів, що дало змогу здійснити 
зважену оцінку абсентеїзму як соціаль-
ного феномена та уникнути спрощеної 
та стереотипної, переважно негативної 
конотації. Представлені інтерпретації 
сутності абсентеїзму дали змогу окрес-
лити демотивацію до політичної участі, 
що пов’язано зі ставленням до політики, 
сприйняттям її значущості, кризою довіри 
до політики як соціального інституту, 
трансформацією ідентичності (громадян-
ської, політичної тощо), нонконформізмом 
тощо. Розгляд абсентеїзму крізь призму 
концепції політичного ритуалу демон-
струє, що абсентеїзм стає показником 
трансформації ритуалу легітимації влади, 
індикатором деритуалізації політичного 
життя та десакралізації влади, порушен-
ням формування символічної ідентичності, 
групової приналежності та солідарності. 
Крізь призму теорії ігор розглянуто сут-
ність абсентеїзму як однієї зі страте-
гій поведінки гравців у «політичній грі», 
в якій результат залежить від поведінки 
всіх гравців. У такому ракурсі абсентеїзм 
є протестом проти чинних правил гри чи 
відмовою від участі у грі, що, відповідно, 
передбачає зміну правил або вирахування 
стратегій гравців для того, щоб «полі-
тична гра» відбулася. Проблематику 
абсентеїзму розглянуто крізь призму про-
цесів глобалізації, міграції, модернізації, що 
окреслює трансформації форм легітимації 
влади, довіри до політичних інститутів, 
кризу ідентичності та ціннісних тран-
сформацій, які зумовлюють зниження рівня 
залученості громадян до політичних про-
цесів. Розглянуто появу альтернативних 
форм політичної участі (співвідношення 
політичних традицій та політичних інно-
вацій), окреслено потенціал нових форм 
політичних інтернет-комунікацій щодо 
зниження рівня абсентеїзму, адже з’явля-
ються нові форми політичної участі online.

ключові слова: абсентеїзм, політична 
участь, політичний ритуал, політичні тра-
диції, політичні комунікації.

The article is devoted to the analysis 
of the essence of absenteeism as a social phe-
nomenon in modern conditions. Interpretations 
of the essence of absenteeism are considered 
in the article, which are carried out through 
a dichotomy with the phenomenon of political 
participation, collective/individual action, through 
the prism of several theories and concepts, which 
made it possible to carry out a balanced assess-
ment of absenteeism as a social phenomenon 
and avoid a simplified and stereotypically, mainly 
negative connotation. The presented interpreta-
tions of the essence of absenteeism permitted 
to outline demotivation for political participation, 
which is connected with the attitude to politics, 
the perception of its significance, the crisis of trust 
to politics as a social institution, the transforma-
tion of identity (civil, political, etc.), non-conform-
ism, etc. The contemplation of absenteeism 
through the prism of the concept of political 
ritual shows that absenteeism is an indicator 
of the transformation of the ritual of legitimizing 
of power, an indicator of the derationalization 
of political life and desacralization of power, 
a contravention of the formation of symbolic 
identity, group affiliation and solidarity. Through 
the prism of game theory, the essence of absen-
teeism is considered as one of the behavior 
strategy of players in a “political game”, in which 
the result depends on the behavior of all play-
ers. The issue of absenteeism is considered 
through the prism of the processes of globaliza-
tion, migration, modernization, which determine 
the transformation of the forms of legitimization 
of power, trust to the political institutions, the crisis 
of identity and value transformations that cause 
a decrease in the level of citizen involvement in 
political processes. The appearance of alterna-
tive forms of political participation (the correlation 
between political traditions and political innova-
tions) is considered, the potential of new forms 
of political Internet-communications to reduce 
absenteeism is determined, as a new forms 
of political online-participation is appearing.
Key words: absenteeism, political participation, 
political ritual, political communications, political 
traditions.

Постановка проблеми. Нині політична 
участь є важливою складовою частиною здійс-
нення демократичного врядування та стриж-
невим елементом забезпечення функціону-
вання представницької демократії. Однак, 
коли ми говоримо про політичну участь, треба 
розуміти, що існує і неучасть, рівень якої нині 
зростає, що окреслюється терміном «абсен-
теїзм». Абсентеїзм – ухилення від участі 
у виборах та від участі у політичних подіях 
загалом (у більш широкому тлумаченні), апа-
тія та байдужість до соціально-політичних 

процесів. Це призводить до деформації функ-
ціонування демократичних інститутів та хитко-
сті легітимності влади. Переважно склалося 
спрощене сприйняття абсентеїзму як нега-
тивного феномена, одного з прикладів деві-
антної поведінки, феномена, який підриває 
основи демократії та демократичного вря-
дування. Проте як політична участь є правом 
(за сутністю – добровільна участь) та формою 
вираження підтримки влади (обрання вибор-
них представників чи підтримка певного курсу 
розвитку держави), так і абсентеїзм є правом 
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не підтримувати владу чи вибраний державний 
курс, пасивним протестом та формою вира-
ження «вотуму недовіри» владі. Тому абсен-
теїзм можна вважати об’єктивним та законо-
мірним процесом розвитку і функціонування 
політичної системи, проте необхідно врахо-
вувати рівень його коливання, що дає змогу 
визначити ставлення громадян до політичних 
інститутів, ступінь напруженості у суспільстві 
та готовність переходу від пасивного спосте-
реження політичних процесів до радикальних 
дій щодо їх трансформації. Необхідний відхід 
від негативного маркування абсентеїзму, зва-
жена оцінка абсентеїзму як соціального фено-
мена з аналізом його причин та наслідків.

Тому у науковому дискурсі є полеміка сто-
совно оцінки абсентеїзму. Частина науковців 
вважає абсентеїзм симптомом деформації 
політичних та громадянських інститутів, індика-
тором низької політичної культури та передві-
сником соціальної напруженості внаслідок 
порушення солідарності та самоізоляції від 
політичного життя суспільства. З іншого боку, 
абсентеїзм є провісником соціально-політич-
них трансформацій, адже замість традиційних 
форм участі у політичному житті можуть з’яв-
лятися нові форми політичної участі та нові 
форми легітимації влади, тобто абсентеїзм 
є перехідною ланкою до політичних інновацій, 
елементом розвитку політичної системи через 
кризу та трансформацію традиційних форм 
політичної активності. 

Відповідно, виникає питання щодо оцінки 
та сприйняття абсентеїзму, його ролі у полі-
тичних процесах та трансформації в умовах 
глобалізації та в цифрову епоху, що, своєю 
чергою, трансформує форми політичної участі. 
Науковий інтерес являє визначення сутності 
абсентеїзму, аспектів, які його зумовлюють, 
окреслення того, що лежить в основі абсен-
теїзму і які загрози несе для функціонування 
демократії та суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці політичної участі приділяють 
увагу науковці у різних сферах соціогуманітар-
ного знання – соціології, політичних наук, соці-
альних комунікацій, права та інших.

Політичну участь та абсентеїзм уперше 
почали досліджувати в рамках електораль-
ної соціології та електоральних досліджень 
представники Чиказької школи – Ч. Мерріам 
та Г. Госснел, надалі цю проблематику крізь 
призму електоральних процесів та електо-
ральної поведінки досліджували П. Лазарс-
фельд, Г. Лассуел, С. Верба, Н. Най та ін.

Політичну участь у різних аспектах 
досліджували різні вчені (П. Бурдьє, Е. Вятр, 
Р. Даль, Р. Дарендорф, Й. Шумпетер та ін.), 
проте можна виділити дві ключові концепції 
стосовно інтерпретації сутності політичної 
участі – демократію участі та концепцію демо-

кратичного елітизму. Прихильники першої 
концепції (К. Макферсон, К. Пейтман, Б. Бар-
бер, П. Бахрах, Ф. Нашольд та ін.) обґрунто-
вують необхідність активного залучення гро-
мадян до політичних процесів як стрижневої 
характеристики демократичного врядування, 
а також наділення громадян повноваженнями 
контролю за втіленням прийнятих рішень, до 
того ж це знижує імовірність «тиранії меншо-
сті» (еліти). Послідовники елітаристської кон-
цепції (Й. Шумпетер, Дж. Сарторі, Р. Берель-
сон, У. Корнхаузер, К. Мангейм, Дж. Рекс, 
Р. Мілібанд та ін.) виступають за обмежену 
участь громадян у політичному житті, що пояс-
нюється низьким рівнем компетенцій та осві-
ченості громадян, ірраціональністю дій грома-
дян під дією різних факторів.

Серед сучасних соціологічних теорій нау-
ковий інтерес являють концепції американ-
ського соціолога Д. Халфмана (теорія інсти-
туційної політики) та італійського соціолога 
та політолога Д. Делла Порти (теорія парти-
сипаторної демократії та концепція політич-
ного консьюмеризму), які окреслюють нові 
концептуальні рамки для аналізу політичної 
участі. Концепція політичного консьюмеризму 
дає можливість аналізувати політичну участь 
як елемент політичного споживання та демон-
страційної поведінки, а також визначати фак-
тори, які впливають на неї (групова прина-
лежність, демонстрація певного образу життя 
та стилю поведінки, гедонізм тощо). Також 
Д. Делла Порта приділяє увагу особливостям 
виникнення соціальних рухів та її складни-
кам (формуванню ідентичності, солідарності, 
колективних дій), що також стосується і полі-
тичної участі [13]. Американський соціолог 
Д. Халфман концентрує увагу на аналізі полі-
тичного контексту, описуючи структурні еле-
менти функціонування політичної системи, 
що створює сприятливі чи ні умови для залу-
ченості громадян у політичні процеси, а також 
розглядає інструменти мобілізації громадян 
до соціальних рухів, що можна застосовувати 
і для політичних процесів (наприклад, гротеск 
як «естетична зброя») [14]. Більш детально 
особливості застосування зазначених кон-
цепцій до аналізу політичної участі розглянуто 
у роботі «Політична участь та мотивація до неї: 
евристичний потенціал соціологічних концеп-
цій Донателли Делла Порти і Дрю Халфмана 
(порівняльна характеристика)» [7].

Хоча абсентеїзм тісно пов’язаний із політич-
ною участю, проте цій проблематиці приділено 
значно менше уваги науковців, дослідження 
та напрацювання стосуються переважно при-
чин абсентеїзму.

Проте у західній науці можна виділити 
3 підходи до трактування сутності абсенте-
їзму. У рамках першого підходу абсентеїзм 
трактується з точки зору теорії раціональ-
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ної дії та розрахунку голосування (А. Даунс), 
другий підхід трактує абсентеїзм як вид 
девіантної поведінки (К. Кон, Р. Метрон, які 
розглядали абсентеїзм як нонконформне 
та абберантне відхилення), в рамках третього 
підходу абсентеїзм інтерпретується як показ-
ник, який свідчить про стабільність соціальної 
системи, адже високий рівень активності гро-
мадян не свідчить про стабільність соціальної 
системи, що пов’язано з якістю голосування, 
освіченістю, рівнем політичної культури тощо 
(Р. Вілсон, Д. Рісман, С. Хантінгтон, Г. Алмонд, 
С. Верба, Р. Роуз).

Серед українських соціологів Є. Голо-
ваха звертає увагу на менталітет байдужості, 
а І. Бекешкіна – на психологію конформізму, 
що лежить в основі абсентеїзму і характерна 
для пострадянських країн.

У науковому дискурсі здебільшого розгля-
дають причини абсентеїзму та наслідки, пере-
важно без поглибленого аналізу особливостей 
трактування сутності цього феномена. Саме 
цьому аспекту і буде присвячена ця стаття. 

Постановка завдання. М етою цієї статті 
є аналіз сутності абсентеїзму як соціального 
феномена в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У той момент, коли демократичні 
права стали загальними та закріпленими, 
політична участь стала невід’ємним правом 
і перейшла зі сфери обов’язку до сфери віль-
ного вибору (користуватися своїми правами 
чи ні). Так, нині є низка країн, де участь у вибо-
рах є конституційним обов’язком громадян 
і ухиляння від участі у виборах (абсентеїзм) 
передбачає накладання санкцій – Аргентина, 
Австралія, Бразилія, Кіпр, Еквадор, Ліхтен-
штейн та ін., загалом 12 держав. Ще у 13 кра-
їнах політична участь є обов’язковою (Бель-
гія, Болівія, Коста-Ріка, Конго, Домініканська 
Республіка та ін.), але за неучасть санкції не 
застосовуються. Проте у більшості держав 
політична участь є конституційним правом гро-
мадян, а неучасть ніяк юридично не відобра-
жається, тобто перебуває у сфері особистого 
вибору та відповідальності. Нині можемо спо-
стерігати поступове збільшення частки тих, 
хто апатично ставиться до соціально-політич-
ного життя та уникає участі у ньому. Це пов’я-
зано із трансформацією сприйняття політичної 
участі. У період обмеженого доступу, можли-
вості голосування лише для «обраних» (відпо-
відно до статі, кольору шкіри, статусу тощо) 
та першого запровадження загального рів-
ного виборчого права політична участь сприй-
малася як привілей, проте поступово стала 
буденністю та усталеною практикою демо-
кратичного врядування. Тому абсентеїзм стає 
показником усвідомленої відмови від політич-
ної участі як привілею, зникнення сприйняття 
привілейованості політичної участі, зниження її 

значущості та цінності для індивіда. Можливо, 
така апатія та байдужість пов’язані із недо-
статнім рівнем політичної культури та сприй-
няттям індивідів себе як суб’єктів політичного 
процесу (нерозуміння значення політики для 
суспільного життя, значущості активного гро-
мадянства та залученості громадян до демо-
кратичного врядування).

Для розуміння сутності та специфіки абсен-
теїзму варто співвіднести його зі сприйняттям 
сутності політичної участі. У суб’єктивному 
сприйнятті політичну участь можна інтерпре-
тувати у різних аспектах, зокрема, як:

– обов’язок: юридичний обов’язок грома-
дянина брати участь у виборах представників 
влади, обов’язок громадянина перед дер-
жавою для забезпечення її демократичного 
функціонування;

– моральне зобов’язання: зобов’язання 
брати участь у колективному прийнятті рішень 
для досягнення загального блага, моральний 
обов’язок громадянина перед іншими пред-
ставниками громадянського суспільства;

– право: демократичне право висловлю-
вати свою політичну позицію, вибирати пред-
ставників для керування країною тощо;

– необхідність: політична активність через 
моральні, етичні, релігійні чи інші переконання; 

– можливість: наявність сприятливих 
умов для впливу на політику і прийняття полі-
тичних рішень; 

– благо: загальне, колективне чи інди-
відуальне благо, яке є показником демокра-
тичності та загальної рівності, що дає рівні 
можливості для висловлення своєї політичної 
та громадянської позиції;

– цінність: цінність політичної участі як 
можливості самореалізації, самовираження 
відповідно до цінностей і світогляду;

– публічна демонстративність: демон-
страція своєї активної позиції та участі у полі-
тичних процесах держави; 

– традиція: усталені зразки поведінки 
щодо відтворення політичних відносин, які 
передаються із покоління в покоління; полі-
тичні традиції можуть відтворюватися на 
макрорівні (на рівні держави), мезорівні (на 
рівні різних соціальних інститутів), мікрорівні 
(традиції політичної участі, які склалися у сім’ї);

– ритуал: стандартизоване повторення 
політично значущих дій, ідеологічно (міфоло-
гічно) та символічно санкціонованих для під-
твердження і відтворення соціально-політич-
ного порядку;

– один з інструментів конструювання 
політичної нації (шляхом колективних та сим-
волічних дій);

– один з інструментів формування грома-
дянської ідентичності: ідентифікація з групою, 
окреслення групової приналежності та солі-
дарності;
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– привілей: політична участь як «обме-
жена можливість», яка дуже цінується, оскільки 
має певні обмеження (наприклад, тільки гро-
мадяни країни мають право брати участь 
у виборах або тільки ті, хто має прописку, що 
ускладнює політичну участь тих, хто є вимуше-
ними переселенцями);

– конформний тип політичної поведінки: 
поведінка «як усі», «так прийнято».

Якщо політичну участь інтерпретувати як 
політичну можливість, то абсентеїзм можна 
вважати «втраченою можливістю» (втрачені 
можливості продемонструвати своє волеви-
явлення, вплинути на вибір влади, курс май-
бутнього розвитку держави тощо). Якщо полі-
тичну участь інтерпретувати, за Х. Макклонксі, 
як почуття залученості та загалом процес 
залученості, то абсентеїзм можна визначити 
як відстороненість та процес відчуження від 
політики та прийняття політичних рішень.

Різне сприйняття політичної участі визна-
чає відповідне ставлення до проблеми абсен-
теїзму, аналізу його сутності та оцінки. Відпо-
відно, абсентеїзм можна інтерпретувати як:

– ухилення від виконання своїх обов’яз-
ків: ухилення від виконання громадянських 
обов’язків, особливо за умови обов’язкової 
участі у виборах;

– байдужість до політичних процесів: 
втрата моральної відповідальності за ті про-
цеси, що відбуваються у державі; 

– артикуляція власної позиції через мов-
чання – «пасивний протест»: демонстрація 
того, що політики порушують неактуальні про-
блеми на порядку денному;

– знецінення політики як сфери саморе-
алізації людини: абсентеїзм як індикатор зни-
ження значущості політики для індивіда;

– публічна демонстративність: абсенте-
їзм як пасивний протест внаслідок небажання 
легітимізувати владу і т.п.;

– відмова від громадянської чи політичної 
ідентифікації: відсутність формування групо-
вої приналежності та ідентифікації із групою на 
основі політичних факторів, що є перешкодою 
для утворення політичної нації;

– право: право брати чи не брати участь 
у політичних процесах; 

– нонконформна поведінка: відмова від 
участі у політичних подіях «як усі» або тому що 
«так прийнято»;

– свобода – свобода вибору та свобода 
волі (свобода участі у суспільних та політичних 
процесах, свобода вибору формату підтримки 
влади чи, навпаки, вираження своєї політичної 
позиції через ухилення від участі у політичних 
процесах).

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму політичного ритуалу. 
Політична участь як комплекс дій щодо виборів 
представників влади та впливу на формування 

державної політики (прямо чи опосередко-
вано) є певною усталеною послідовністю сим-
волічних дій, порядком дій для обрання пред-
ставників влади. Це, зокрема, символічна дія 
для легітимації влади, що передбачає:

– групову взаємодію та формування пев-
ної солідарності для здійснення цього ритуалу 
(забезпечення процедури проведення виборів 
та сама участь у них);

– встановлення певного емоційного 
зв’язку між його учасниками (згода, моральна 
єдність або, навпаки, протестні настрої тощо);

– концентрацію уваги на одному об’єкті 
або цільовій дії, тобто формування взаємного 
фокусу уваги.

У такому ракурсі політичну участь можна 
розглянути крізь призму теорії ритуалів вза-
ємодії, або теорії інтерактивних ритуалів (за 
Р. Коллінзом). У рамках цієї теорії участь у вибо-
рах являє собою певний ритуал, що перед-
бачає формування почуття спільності та при-
належності до групи (почуття солідарності), 
де ключовими складниками для виникнення 
почуття солідарності є висока частота взає-
модій, зосередження уваги на групі і загальні 
емоції. Тобто ритуали взаємодії можна вважати 
соціальною технологією з формування груп 
солідарності. У такому ракурсі вибори явля-
ють собою ритуали солідарності, які генеру-
ють сильну емоційну прихильність і підтримку 
символічних вірувань, «священних» для кож-
ної окремої групи [5, с. 463], що проявляється 
у солідарності із групою (референтною групою, 
групою однодумців, демонстрацією своєї гро-
мадянської позиції) або солідарності із полі-
тичної силою (прихильність певній політичній 
силі або, наприклад, голосування на певного 
лідера навіть за умов впевненості, що його очі-
кує поразка). Абсентеїзм, відповідно, являє 
собою процес деритуалізації, що призводить 
до відсутності умов (політичного контексту) 
для формування почуття спільності та групової 
приналежності, порушує групову солідарність, 
перешкоджає формуванню груп солідарності 
на основі емоційного зв’язку та спільних сим-
волічних вірувань та дій.

Соціологи розглядали ритуали у декількох 
аспектах. Е. Дюркгейм визначав ритуали як 
конфігурацію людей, які концентрують свої тіла, 
увагу та емоції певним чином [6, с. 233]. Про-
довжуючи традицію Е. Дюркгейма, У. Л. Уорнер 
звертав увагу на те, що важливим елементом 
ритуалу є церемонії, завдяки яким збира-
ється співтовариство і з’являється символічна 
ідентичність, встановлюються узи мораль-
ної солідарності [6, с. 228]. Прикладом таких 
ритуальних церемоній є будь-які патріотичні 
церемонії як ритуальні інструменти класового 
панування, адже вони підкреслюють групову 
єдність та імпліцитно надають легітимність 
тому класу, який очолює ритуали і формує їх 
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культурні артефакти. У такому ракурсі вибори 
(сам день проведення виборів) можна вважати 
церемонією легітимації влади шляхом прове-
дення ритуалу обрання виборних представни-
ків. Особлива ритуальність такої дії характерна 
для авторитарних держав, де вибори мають 
лише «церемоніальний» характер, ілюзію 
виборів та демократичності, що, наприклад, 
характерно для Північної Кореї, коли на пар-
ламентських виборах у 2019 році явка склала 
99,99%, а списки у бюлетенях були фактично 
безальтернативними. Відповідно, абсентеїзм 
являє собою деконструкцію ідентичності, руй-
нування моральної солідарності та групової 
єдності, нівелювання патріотичних церемоній 
та підрив легітимності влади через нівелю-
вання ритуальності процедури її легітимації.

Динамічні ритуали та ритуали солідарності 
описував американський соціолог І. Гоф-
ман, розглядаючи їх як вистави, які потре-
бують певних ресурсів (символічних та куль-
турних), матеріальних якостей і культурних 
навичок, а також мають важливі соціальні 
наслідки – створюють ідеальні образи самої 
людини, встановлюють соціальні зв’язки, які 
контролюють інших. Ці ритуали утримують 
суспільство разом, що реалізується через 
стратифікацію: «Ритуали – це знаряддя, які 
стверджують і перегруповують класову струк-
туру» [6, с. 232]. На думку І. Гофмана, повсяк-
денні ритуали створюють Я, тобто формують 
ідентичність, а також забезпечують встанов-
лення контактів, соціальних зв’язків. У такому 
контексті абсентеїзм як процес деритуаліза-
ції сприяє деформації ідентичності та форму-
вання Я, обмежує розширення мережі соці-
альних зв’язків.

Американський соціолог Р. Коллінз вико-
ристовує поняття «мережа ритуальних вза-
ємодій» для демонстрації, як мікроінтеракції 
складаються в класову структуру сучасного 
суспільства [6, с. 247]. Ритуали взаємодії ство-
рюють культури різних соціальних класів (мова, 
особливості поведінки, культурний та символіч-
ний капітал, світогляд тощо). Мережі, що вини-
кають з таких повторюваних ритуальних взає-
модій, становлять реальність більших структур, 
що складаються у стратифікацію. Це прояв-
ляється, наприклад, у ритуалах влади. Так, 
віддача і прийом розпоряджень – це ритуал, 
який породжує класи, які приймають розпоря-
дження, і класи, які їх надають, і їх символічні 
погляди відповідно. Відповідно, певні напрями 
емоцій і уваги людей конституюють ритуали, 
які ведуть до узів членства в суспільстві/певних 
групах і формування символів, які їх представ-
ляють. Формуються «колективні репрезента-
ції», які визначають напрями взаємодії індивідів 
та утримують від інших. Це можна застосувати 
для характеристики процесу участі у виборах, 
а також абсентеїзму. 

Отже, участь у виборах як ритуал являє 
собою формування певної ідентичності (гро-
мадянської, політичної, регіональної тощо), 
окреслює кордони солідарності з певною 
групою та відповідну емоційну прив’язку, 
публічну демонстрацію своєї політичної пози-
ції та групової приналежності. Формується 
певна традиційність та ритуальність участі 
у виборах (нерефлексована участь, оскільки 
«так прийнято», «так було завжди»). Абсенте-
їзм, своєю чергою, є показником деритуаліза-
ції соціальної взаємодії, трансформації риту-
алу легітимації влади. Зникає солідарність 
щодо участі у виборах представників влади, 
що є показником втрати значущості політики 
для частини громадян, деритуалізації повсяк-
денного життя та трансформації усталених 
форм політичної участі. Також абсентеїзм 
стає індикатором десакралізації влади. Якщо 
розглядати сакральність як простір особливої 
концентрації уваги, то абсентеїзм – процес 
десакралізації політики, зменшення уваги до 
політики та обрання представників влади, зни-
ження значущості власної участі у політичних 
процесах, знецінення політики як такої. Також 
абсентеїзм руйнує кордони солідарності із 
групою та основи громадянської ідентичності 
(основи політичної нації у разі відчуження інди-
віда від будь-яких форм участі у політичному 
житті суспільства). 

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму теорії ігор. Теорію ігор, 
зокрема, розглядають як математичний метод 
вивчення оптимальних рішень у рамках побу-
дови стратегій і тактик у т.зв. «ігрових ситуа-
ціях», коли є декілька гравців і результат гри 
залежить від їх вибору [12]. І хоча це мате-
матична модель, проте її можна застосувати 
і в гуманітарних науках для визначення страте-
гії поведінки учасників у різних соціально-по-
літичних процесах, зокрема щодо політичної 
участі та абсентеїзму. Крізь призму теорії ігор 
вибори являють собою «політичну гру», яка 
має такі складники, як:

– певна кількість гравців: електорат, різні 
електоральні групи; 

– невизначеність поведінки учасників, 
оскільки кожний з них володіє декількома 
варіантами дій (взяти участь у виборах чи ні, 
зіпсувати бюлетень, проголосувати проти всіх 
тощо);

– розбіжність інтересів учасників: кон-
флікт інтересів, що може стосуватися як 
вибору кандидатів, так і ставлення до виборів 
та влади – бажання чи небажання легітимізу-
вати владу; 

– взаємна пов’язаність поведінки учас-
ників: результат залежить від двох сто-
рін – наприклад, за мажоритарної виборчої 
системи абсолютна більшість виборів будуть 
вважатися дійсними (кандидат буде обраним), 
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якщо участь у них взяли 50% +1, тобто резуль-
тат виборів залежить ще й від кількості тих, хто 
не з’явився на вибори; 

– наявність правил поведінки, які знають 
усі учасники: процедура виборів та їх технічні 
особливості, правила участі у виборах (грома-
дянство, вік та ін.), вид виборчої системи та її 
різновиди, обов’язковість участі у виборах чи 
ні тощо). 

У такому контексті політична участь являє 
собою деяку «політичну гру» за встановле-
ними правилами, результат якої – обрання 
виборних представників чи спільне прийняття 
суспільно важливих рішень (шляхом рефе-
рендуму), тоді як абсентеїзм – відмова від 
встановлених правил гри чи навіть відмова 
від участі у грі, що може призвести не лише 
до простого зменшення кількості учасників 
гри, але і до неможливості здійснення цієї 
гри (наприклад, за умови необхідності 50% 
+1 голосу), зміни правил гри в умовах зроста-
ючої кризи та конфлікту інтересів (наприклад, 
зміна типу виборчої системи з абсолютної 
більшості на відносну більшість, мажоритарної 
виборчої системи на пропорційну), неприй-
няття результатів гри (виборів представників 
влади) тими, хто не брав участь у грі тощо. 
В такому разі чи можна вважати абсентеїзм 
загрозою «політичній грі»? Ми вважаємо, що 
це один із варіантів поведінки «гравців», яку 
необхідно враховувати, розраховувати коли-
вання його рівня для того, щоб гра відбулася 
і був досягнутий «рівноважний результат» (з 
урахуванням ймовірності певного % участі 
громадян у виборах).

Отже, теорія ігор окреслює новий ракурс 
для дослідження політичної участі та абсен-
теїзму, надає нові грані для інтерпретації сут-
ності абсентеїзму як відмови від політичної 
гри, незадоволеності правилами гри чи суб’єк-
тами, які беруть участь у грі або її модерують. 
Відповідно, крізь призму теорії ігор науковий 
інтерес являє дослідження коливання рівня 
абсентеїзму та його вплив на здійснення гри, 
чому сприяє, зокрема, проведення соціологіч-
них опитувань та дослідження електоральної 
ситуації напередодні проведення виборів.

Політичну участь та абсентеїзм можна 
розглядати крізь призму концепту довіри як 
основи виникнення та існування соціальних 
взаємозв’язків. Політична участь (активна 
залученість громадян до політичних процесів, 
виборів, референдумів тощо) є показником 
довіри до політики як соціального інституту: 
чим вищий рівень довіри до влади, тим вищий 
рівень політичної участі (як показник підтримки 
влади та згоди її легітимізувати). Абсентеїзм 
є показником низького рівня довіри до полі-
тики. Так, за останніми соціологічними дослі-
дженнями, проведеними Інститутом соціо-
логії НАН України, 48,8% опитаних вважають, 

що серед наявних в Україні політичних партій 
та рухів немає таких, яким можна довірити 
владу, 49,3% вважають, що немає політичних 
лідерів, які здатні ефективно керувати краї-
ною [10, с. 421]. Відповідно, таке ставлення 
призводить і до викривленого сприйняття 
індивідом себе як суб’єкта політичних проце-
сів, зниження політичної активності, зняття 
з себе громадських зобов’язань щодо легі-
тимації влади тих, до кого немає довіри. Це 
стосується і досить низької явки на виборах 
Президента України-2019 – 37,2% українців не 
взяли участь у виборах [2], а також на виборах 
до Верховної Ради України-2019 – 50,2% не 
взяли участь у виборах [1], на проміжних вибо-
рах в ОВО № 179 на вибори не прийшло 72,6% 
виборців [9]. Така ситуація – індикатор дефор-
мації інституту виборів та провісник необхід-
ності його модернізації.

Отже, фіксація високого рівня абсенте-
їзму або поступового зниження рівня полі-
тичної участі є індикатором виникаючої про-
блеми довіри у суспільстві, зміни ставлення 
до політики як соціального інституту та полі-
тичних лідерів, що також актуалізує про-
блему легітимації, що може виникнути внас-
лідок кризи довіри.

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму дихотомії колективної/
індивідуальної соціальної дії. Якщо політична 
участь передбачає формування групової солі-
дарності, що може бути як на мікро-, так і на 
макрорівні, то відмова від участі – це особиста 
позиція, яка може сформуватися на основі осо-
бистих переконань та ставлення до політики/
політиків або під впливом малої соціальної 
групи (сім’я, друзі, колектив тощо). Абсенте-
їзм – це порушення колективних дій та фор-
мування індивідуальної траєкторії політичної 
дії в умовах індивідуалізованого суспільства, 
чи це нова форма колективної дії, що приймає 
форму пасивного протесту як вотум недовіри 
чинній владі та небажання її легітимізувати?

Отже, в умовах індивідуалізованого 
суспільства абсентеїзм можна розглядати як 
індивідуалізований тип політичної поведінки, 
що, по суті, є наслідком відходу від традиціо-
налізму та деритуалізації політичного життя, 
індикатором порушення колективних дій 
та традиційних колективних форм соціальної 
взаємодії.

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму концепту стереотипів, які 
транслюються різними каналами комунікації 
та створюють фрейми сприйняття політики, 
що, зокрема, зумовлює і власну залученість до 
політичних процесів.

Абсентеїзм може виникати на різних підста-
вах: стереотипи щодо політики та політиків, 
які транслюються через ЗМІ, освіта, цінності, 
вплив батьків, вплив референтної групи тощо. 
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Чому відбувається втрата довіри до політики 
як до соціального інституту? Як зазначав Е. Гід-
денс, «довіра до систем приймає форму безо-
собистісних зобов’язань, у яких віра підтриму-
ється шляхом функціонування знання, у якому 
проста людина здебільшого не розбирається» 
[3, с. 217]. Це стосується політичної культури 
та громадянської освіти, оскільки, наприклад, 
більшість молоді не знає свої політичні права, 
не розбирається у повноваженнях президента 
або прем’єр-міністра тощо. Відповідно, від-
сутня громадянська відповідальність та розу-
міння громадянського обов’язку, формується 
викривлене сприйняття політики, до того ж 
люди без достатнього рівня громадянської 
освіти легко стають жертвами маніпулювання 
та популізму.

Отже, внаслідок трансляції стереотипів 
формується спрощене уявлення про політику 
та значущість залученості до політичних про-
цесів. Це стосується і освіти, оскільки, наприк-
лад, саме у школах закладаються основи 
громадянської освіти та громадянського акти-
візму. Так, сприятливими умовами для розу-
міння значення політики та власної політичної 
участі є наявність шкільного самоврядування 
та проведення виборів президента школи, 
що є за сутністю мікромоделлю демократич-
ного врядування, яке відбувається на рівні 
держави. Відповідно, наявність таких пози-
тивних практик у школах сприяє виникненню 
активного громадянства та громадянського 
виховання, і гіпотетично здатна знизити рівень 
абсентеїзму серед певної категорії громадян, 
сформувати відповідальне ставлення до участі 
та прийнятті політичних рішень тощо.

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму теорії глобалізації. Ще 
Е. Гідденс описував «парадокс демократії», 
який проявляється у тому, що демократія нині 
поширюється по всьому світу, проте водно-
час у зрілих демократичних державах зро-
стає розчарованість у демократичних проце-
сах, зменшується рівень довіри до політики 
та кількість людей, які беруть участь у виборах 
[4, с. 86]. Зростає рівень абсентеїзму, зміню-
ється ставлення до політики та її значущість 
(втрата довіри до політики як соціального 
інституту), з’являються нові форми легіти-
мації влади та нові форми політичної участі 
(феномен «електронної демократії» тощо). 
Так, вибори є традиційною формою легітима-
ції влади, проте в умовах динамізму, космо-
політизму, втрати сталості та визначеності, 
високого рівня міграції вони втрачають свою 
значущість. Е. Гідденс вважає, що нині відбу-
вається «відмирання» старих форм легітима-
ції влади, які стають неефективними в умовах 
глобалізації [3]. Р. Інглхарт зазначав, що про-
сті форми політичної участі (вибори, голосу-
вання) втрачають свою дієвість, повинні бути 

замінені на більш складні механізми забезпе-
чення політичної участі. Проте, говорячи про 
«відмирання» традиційних форм легітимації 
влади, ні Е. Гідденс, ні Р. Інглхарт не описують 
альтернативні форми, які сприятимуть більшій 
залученості громадян до виборів. Так, е-голо-
сування – це лише диджіталізований формат 
традиційних виборів, він не здатний подолати 
ті причини, які лежать в основі абсентеїзму 
(якщо це розчарованість у політиці, її знеці-
нення, зневіра у можливості вплинути на полі-
тичні процеси у суспільстві та ін., то форма 
голосування – електронна чи паперова – не 
змінить ставлення громадян до самого про-
цесу). Відповідно, проблема постає у визна-
ченні того, що лежить в основі абсентеїзму, які 
загрози це несе для функціонування демокра-
тії та яким чином ці загрози можна нівелювати.

Також процеси глобалізації, інтерналіза-
ції та інформатизації викликають кризу іден-
тичності (особистісної, громадянської, націо-
нальної, державної). Це також є фактором 
впливу на рівень участі у політичному житті, 
оскільки трансформує самосприйняття осо-
бистості, цінності, життєві орієнтири. Якщо 
індивід перестає відчувати себе повноцінним 
громадянином своєї держави, відмежовується 
від неї, то втрачає мотивацію до участі у полі-
тичному та громадському житті, громадянську 
відповідальність та обов’язки. Або у людини 
формуються інші життєві цінності та орієнтири, 
до яких політика не належить, тому вона зни-
кає з її фокуса уваги. Тому можна зазначити, 
що абсентеїзм є відмовою від символічної 
ідентичності, від ідентифікації себе із певною 
політичною спільнотою.

З іншого боку, громадянська ідентичність 
буде мотивувати брати участь у виборах на 
національному та місцевому рівнях, проте мож-
лива ситуація, коли людина не вірить у спро-
можність вплинути на політику на макрорівні, 
проте бере участь у місцевих виборах (адже 
бачить результати дії влади на місцях), участь 
у виборах представників місцевого самовряду-
вання тощо. Це показник існування регіональ-
ної ідентичності. Чи можна у такому разі гово-
рити про абсентеїзм і як його оцінювати?

Отже, в умовах глобалізації та інформа-
тизації трансформуються форми політичної 
участі та легітимації влади (е-голосування – 
один з альтернативних варіантів), а абсенте-
їзм може бути зумовлений як перехідним ета-
пом від традиційних до нових форм політичної 
участі, так і кризою ідентичності та ціннісними 
трансформаціями, що характерне для сучас-
ного суспільства.

Політичну участь та абсентеїзм можна роз-
глядати крізь призму концепту міграції. Мігра-
ційні процеси тісно пов’язані з глобалізацією 
і також зумовлюють високий рівень абсенте-
їзму, особливо серед молоді. За досліджен-
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ням КМІС 2018 р., 7% українців хочуть виїхати 
з України за кордон (збираються найближчим 
часом) [8]. Відповідно, якщо молода людина, 
наприклад, після завершення навчання пла-
нує виїхати за кордон (стажування, тимчасова 
робота або на постійне місце проживання), то 
в неї немає мотивації до участі у політичних 
процесах у країні, яку вона збирається змі-
нити. Локальна залученість трансформується 
у взаємодію на відстані (за термінологією 
Е. Гідденса), що вилучає із фокусу уваги полі-
тику, оскільки не несе цінності для індивіда, не 
відповідає потребам та інтересам, що є зако-
номірним та об’єктивним процесом.

Політична участь трансформується і зав-
дяки модернізації інформаційних технологій, 
які укорінюються у повсякденному житті. Так, 
вірогідно, традиційні форми політичної участі 
замінюються або доповнюються альтерна-
тивними, які реалізовуються шляхом інтер-
нет-комунікацій. Так, можливо, нині індивіду 
досить висловити свою політичну позицію 
шляхом обговорення у групах, коментування 
публікацій чи участі в онлайн-опитуваннях, що 
замінює традиційну участь у виборах (проте 
це більш характерно для молоді). Тут варто 
говорити про співвідношення політичних тра-
дицій та політичних інновацій [11], перспек-
тиви та роль політичних інтернет-комунікацій 
та технологій: наскільки застосування інтер-
нет-технологій сприяє залученості громадян 
до політичної участі? чи з’являються нові чи 
альтернативні форми політичної активності 
і як вони трансформують політичну участь 
оффлайн? чи зможе е-голосування сприяти 
активізації політичної участі, особливо серед 
молоді? Це ті питання, які нині потребують 
пошуку відповіді, особливо в умовах інформа-
ційного суспільства.

Отже, процеси глобалізації, міграції, інфор-
матизації, модернізації, диджіталізації впли-
вають на абсентеїзм, що пов’язано з кризою 
ідентичності, трансформацією цінностей 
та життєвих орієнтирів, а також появою нових 
комунікативних технологій, які сприяють 
виникненню нових форм політичної участі, 
у т.ч. у вебпросторі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у статті представлені інтерпре-
тації сутності абсентеїзму крізь призму дихо-
томії політична участь/абсентеїзм, колек-
тивний/індивідуальний, а також крізь призму 
концепції політичного ритуалу, теорії ігор, 
теорії глобалізації, концептів довіри, стерео-
типів та міграції.

Розуміння сутності абсентеїзму у співвід-
ношенні із розумінням політичної участі дає 
змогу окреслити мотивацію та демотивацію до 
політичної участі. Зокрема, мотивація до полі-
тичної участі зумовлена довірою до політики 
як соціального інституту та політичних лідерів 

(згода висловити підтримку владі в «обмін» 
на представлення та захист своїх інтересів), 
сприйняттям політики та політичної участі як 
цінності, активною громадською позицією, 
можливістю реалізації своїх громадянських 
прав, звичкою та традицією брати участь 
у виборах, конформізмом тощо. Своєю чергою 
демотивація до політичної участі зумовлена 
знеціненням політики для індивіда, розчаро-
ваністю у функціонуючій політичній системі, 
недовірою до політиків та інституту виборів 
(політика – «брудна справа», а вибори – «фік-
ція»), вираженням своєї громадянської позиції 
(абсентеїзм як форма бойкоту, «вотум недо-
віри» владі), зневірою у власній спроможності 
впливати на політику, традиціями політичної 
неучасті, яка склалася у сім’ї або під впливом 
друзів, нонконформізмом (небажання бути 
та діяти «як усі») тощо.

Розглянуті концепції щодо інтерпретації 
політичної участі та абсентеїзму відкрива-
ють нові аспекти розуміння не тільки того, що 
лежить в основі абсентеїзму, але і до яких соці-
окультурних наслідків він може призвести. Так, 
абсентеїзм крізь призму концепції політичного 
ритуалу виступає індикатором деритуаліза-
ції політичного життя та десакралізації влади, 
трансформації традиційних форм політичної 
участі та легітимації влади, порушення основ 
формування символічної ідентичності, групо-
вої приналежності та моральної солідарності. 
Крізь призму теорії ігор абсентеїзм може бути 
інтерпретований як один з варіантів поведінки 
гравців «політичної ігри», що може призвести 
до неможливості здійснення гри, зміни пра-
вил, зміни поведінки інших гравців або пере-
структурування кола гравців.

Також аналіз абсентеїзму крізь призму 
глобалізації, міграційних процесів, інформа-
тизації та модернізації дав змогу окреслити 
аспекти, які зумовлюють абсентеїзм. До них 
можна віднести кризу ідентичності в умовах 
глобалізації, кризу довіри до політичних інсти-
тутів, трансформацію цінностей та життєвого 
світогляду, трансформацію традиційних форм 
політичної участі та появу нових, наприклад, 
«електронної демократії» та е-голосування, 
диджіталізації та політичних інтернет-комуні-
кацій, які створюють альтернативний комуні-
кативний простір та нові можливості для полі-
тичної участі online. Є гіпотетичне припущення, 
що нові технологічні можливості, зокрема, 
е-голосування, здатні сприяти активізації 
залученості громадян до політичних процесів. 
Проте здебільшого це зміна формату, але не 
сутності, оскільки в основі абсентеїзму лежить 
криза довіри до політичних інститутів, розча-
рованість у чинній політичній системі, «пасив-
ний протест» проти влади, небажання її легіти-
мізувати тощо, тому нові технології не змінять 
ставлення до самого процесу.
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Відповідно, аналіз сутності абсентеїзму 
дає змогу здійснити його зважену оцінку як 
соціального феномена, уникнути спрощеної 
та стереотипної, переважно негативної коно-
тації, визначити не тільки причини, які зумов-
люють виникнення абсентеїзму, але і загрози, 
які несе абсентеїзм для політичної системи 
та суспільства, та можливості нівелювання цих 
загроз (доцільність та комунікативні техно-
логії нівелювання). Саме це є перспективним 
напрямом подальшого дослідження пробле-
матики абсентеїзму.
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Постановка проблеми. Ураховуючи спе-
цифіку технологізації та інформатизації соці-
ально-комунікативної сфери життя людей, 
політичні сили активізують комунікативні 
й маніпулятивні практики (такі як character 
assassination – очорнювання репутації), що 
водночас є способом збереження й досяг-
нення ними вигідних позицій, можливістю реа-
лізації вибудовування двостороннього зв’язку 
між ними й електоратом. Вихоплення та фік-
сація таких маніпулятивних практик у політич-
ному просторі дає змогу давати прогнози 
й розмежовувати саме електоральне поле, 

виявлення політичних настроїв. Утім вагомим 
залишається питання не лише відмежування 
маніпулятивних практик, а й комунікативний 
характер їх використання, що дасть змогу 
також виявити особливості застосування 
специфічних комунікативних стратегій і так-
тик, покликаних заподіювати шкоду репута-
ції суб’єкта. Очорнювання репутації існує як 
«інструмент на практиці», однак концептуаль-
них розробок з погляду наукових (й особливо 
соціологічних) засад украй мало, тому постає 
запит на розуміння того, як саме технологія 
очорнювання діє, до яких наслідків призво-
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У статті розглядається візуальний підхід 
до аналізу соціальної технології очорню-
вання репутації. Викладаються теоре-
тичні основи дослідження – роботи вчених, 
які досліджували комунікативну взаємо-
дію, маніпулятивний характер соціальних 
технологій, концепти політичного поля 
та електорального простору, методоло-
гію візуального аналізу загалом і дотичних 
до нього методів, власне, сам концепт 
очорнювання репутації. Проведене авто-
ром дослідження стосується безпосе-
редньо вивчення технології очорнювання 
у сфері політики з фокусом на здатності 
фіксації та деталізації цього концепту за 
допомогою візуального підходу, що базу-
ється на методах обґрунтованої теорії, 
власне, методів візуального аналізу й кон-
тент-аналізу. Основна увага приділяється 
періоду президентських виборів 2016 року 
в США, де в боротьбу вступили два клю-
чові кандидата – Д. Трамп і Х. Клінтон, чиї 
передвиборчі ролики і стали матеріалами 
для аналізу. У результаті дослідження вияв-
лено сам факт використання кандидатами 
технології очорнювання, розкрито харак-
тер і механізм апеляції до певних соціаль-
них і політичних категорій, обґрунтовано 
висновок про використання конкретної 
стратегії очорнювання репутації. Підхід, 
використаний для аналізу очорнювання 
репутації, може бути актуалізований у рам-
ках як попередніх, так і наступних виборчих 
кампаній, зокрема президентських вибо-
рів-2020 у США, даючи можливість просте-
жувати динаміку у використанні конкрет-
них прийомів розглянутої технології.
ключові слова: очорнювання репутації, 
політична репутація, соціальні технології, 

виборча кампанія, електоральний процес, 
політична реклама, агітація.

The article deals with the visual approach to 
the analysis of social technology of character 
assassination. Theoretical basis of the study – 
works of scientists who investigated communi-
cative interaction, manipulative nature of social 
technologies, the concepts of the political field 
and electoral space, the methodology of visual 
analysis in general and methods tangent to 
it, and the concept of character assassination 
itself, – are presented. The research conducted 
by the author relates directly to the study of tech-
nology of character assassination in the field 
of politics with a focus on the ability to capture 
and detail this concept through a visual approach 
based on the methods of grounded theory, 
visual analysis itself and content analysis. The 
focus of the study is the period of the 2016 U.S. 
presidential election, where two key candidates, 
namely D. Trump and H. Clinton, joined the political 
race, and whose election campaign ads became 
the materials for analysis. The research revealed 
the fact of the usage of character assassination by 
candidates, demonstrated the nature and mech-
anism of appellation to certain social and politi-
cal categories, and substantiated the conclusion 
about the use of a specific strategy of character 
assassination. The approach used to analyze 
character assassination may be actualized in both 
previous and future election campaigns, particu-
larly the U.S. 2020 presidential election, allowing 
to see the dynamics of the use of particular tech-
niques of the named technology.
Key words: character assassination, political 
reputation, social technologies, election cam-
paign, electoral process, political advertising, 
agitation.
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дить, як саме її можна «вихопити» з інфор-
маційного простору, описати й деталізувати. 
Оскільки очорнювання часто відображається 
в площині образів, пропонується варіант візу-
ального підходу до фіксації та аналізу цього 
концепту. Для наочної демонстрації застосу-
вання такої методології та з наближенням дня 
американських виборів-2020 обраний нині 
актуалізований період президентської вибор-
чої кампанії-2016 у США.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аспект комунікативної взаємодії на різних 
рівнях досліджувався в працях Ю. Хабермаса, 
Е. Гофмана, У. Шрамма, Ф. Сіберта, Г. Лас-
суелла, Ч. Осгуд, Е. Ноель-Нойман, С. Хола, 
Д. МакКуейла, Н. Лумана, Е. Тофлера, М. Гон-
чарова, А. Соловйова, Н. Костенко. Комуніка-
тивний і маніпулятивний характер соціальних 
технологій розглядається в працях К. Поппера, 
М. Вебера, О. Іссерс, Г. Почепцова, І. Панар’їна, 
М. Григор’єва, С. Кара-Мурзи. Розробленням 
концептів політичного поля та електораль-
ного простору займалися Т. Парсонс, Д. Істон, 
Г. Алмонд, П. Бурдьє, Дж. Коулман, К. Дойч, 
Р. Дарендорф, С. Хантінгтон, Л. Пай, О. Виш-
няк, Ж. Тощенко. Власне концепт очорнювання 
репутації введений Дж. Девісом і розвинутий 
Е. Фелпсом, вивчався й продовжує вивчатися 
представниками Лабораторії вивчення руй-
нування репутації та репутаційної політики 
Університету Джорджа Мейсона (Character 
Assassination and Reputation Politics Research 
Lab) Дж. Смартом, Е. Шираєвим, С. Самой-
ленко, М. Ікксом, Дж. Кохейн.

Постановка завдання. М ета статті – роз-
криття сутності, фокусу та способів застосу-
вання технології очорнювання репутації за 
допомогою соціологічного методу візуального 
аналізу на основі матеріалів президентської 
виборчої кампанії 2016 року в США.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Очорнювання репутації (англ. 
character assassination, дослівно «вбивство 
персонажа») є «навмисним, сталим зусиллям, 
що здійснюється з метою заподіяти шкоду 
репутації чи підірвати довіру до індивіда» [1]. 
Очорнювання має технологічний характер, 
що в праці доводить А. Леденьова, прово-
дячи паралель із «політичними технологіями» 
та «чорним PR», доводячи зміст концепту – 
зсув громадської думки [2].

Опираючись на класифікацію методів очор-
нювання, виділених у праці американськими 
дослідниками М. Ікксом та Е. Шираєвим, що 
включає анонімну брехню (фальсифікація біо-
графічних фактів); неправильне цитування 
(опускання деталей із контексту цитат); заглу-
шення («стирання» опонента з колективної 
пам’яті); акти вандалізму (виконуються на 
об’єктах, що символізують жертву); обзивання 
(застосування коротких негативних міток); 

апеляцію до психічних захворювань (стигма-
тизація психологічних розладів); сексуальні 
відхилення (звинувачення в неадекватній сек-
суальній поведінці) [1], варто зазначити, що ці 
типи очорнювання можуть підлягати емпірич-
ній фіксації за допомогою арсеналу соціоло-
гічних методів. Очорнювання репутації реа-
лізується за допомогою «нападок» у формі як 
вербальних, так і невербальних атак, серед 
яких – специфічні фігури мови, наклеп, поши-
рення чуток, малюнки-карикатури, замовні 
статті, листівки тощо.

Доцільно розглядати можливість фіксації 
очорнювання репутації через призму реклам-
них практик (у роботі це більшою мірою пред-
ставлено через візуальні методи аналізу, 
а також через обґрунтовану теорію). Відпо-
відно, відбувається категоризація та субкате-
горизація очорнювання репутації за змістом 
відповідей на дослідницькі питання: У якій 
сфері відбувається очорнювання? Хто/що 
є метою очорнювання репутації? До чого апе-
лює повідомлення? Що саме є причиною для 
атаки? Тощо.

Візуальний аналіз (за П. Штомпкою) являє 
собою аналітичний підсумок на декількох рів-
нях поглиблення в аналізований об’єкт [3]:

– дискурсивний аналіз (ситуація);
– герменевтичний аналіз (інтерпретація 

авторства, громадської позиції, мети, упере-
джень, стереотипів, застосованих сфер тощо);

– герменевтика самого образу (герої, 
ставлення до автора, дії);

– семіотичний аналіз (зовнішній і внутріш-
ній, видимий і прихований);

– структурний аналіз (норми, правила, 
ідеї, цінності тощо).

Такий підхід дає змогу окремо проаналі-
зувати кожен із візуальних матеріалів очор-
нювання та зробити загальний висновок 
про наповнення таких матеріалів на певну 
тематику.

Оскільки підґрунтям очорнювання є кон-
цепт «негативних кампаній», доцільно також 
зазначити, що емпіричними показниками фік-
сації цього концепту є визначення належності 
матеріалів до виду реклами:

– агресивна реклама (що конкретно спря-
мована на підрив репутації);

– контрастна реклама (для висвітлення 
певного індивіда в «хорошому» світлі на фоні 
негативу опонента-жертви) [4].

У контексті, наприклад, Сполучених Шта-
тів теми негативних кампаній і реклам-атак 
не рідкість. Значно менша кількість академіч-
них досліджень зосереджено на зв’язку очор-
нювання репутації політичних лідерів із сус-
пільством, до того ж мало уваги приділяється 
соціальному контексту, що постає викликом, 
у відповідь на який проведене авторське 
дослідження.
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Його новизна – у концептуалізації фено-
мена очорнювання репутації як страте-
гії, особливо концептуалізації не тільки як 
політичного явища, а й на рівні соціальної 
комунікації у вигляді передавання посилу, 
а також у реалізації порівняльного аналі-
тичного дослідження використання інстру-
ментів очорнювання репутації проти полі-
тичних лідерів.

Фокус проведеного дослідження поля-
гає в описі, оцінюванні й аналізі феномена 
очорнювання репутації в соціально-політич-
ній сфері, що розкривається шляхом оціню-
вання ступеня, у якому одна політична сила 
використовує репутаційні атаки проти своїх 
опонентів, засновані на аналізі висловлювань 
і рекламних роликів, випущених політичними 
силами під час передвиборчої кампанії, і виді-
ленні супровідних гіпотез щодо ймовірного 
соціального впливу та прогнозуванні наслідків 
таких дій.

Аналізу підлягли 2 відеозаписи, що містили, 
відповідно 10 і 19 (із яких підходящих – 15) 
роликів двох ключових кандидатів (Д. Трампа 
й Х. Клінтон), представлених під час елек-
торальної кампанії президентських вибо-
рів у США у 2016 році. Усі ролики віднайдені 
методом пошуку на сайті Youtube.com. У полі 
пошуку почергово введено запити «Hillary 
against Trump ads» і «Trump against Hillary ads». 
Обидва пошуки видали першими результати 
компіляції «найбільш сильних» роликів одного 
з кандидатів, спрямованих проти опонента 
(іншого кандидата), завантажені на YouTube 
користувачем political observer. Тому аналізу 
підлягли відеозаписи «Most Powerful Political 
Ads against Donald Trump/Hillary Clinton» 
і «Trump’s HILARIOUS Political Ads against Hillary 
Clinton» відповідно. Обидва відеозаписи три-
вають близько 10–11 хвилин (10:44 і 10:06), 
складаються з передвиборчих роликів, що 
розміщені на офіційних YouTube-каналах і/або 
персональних сайтах досліджуваних політич-
них сил (кандидатів), що додатково переві-
рено. Один із роликів оплачений не від самої 
персони Д. Трампа, а від Республіканського 
національного комітету, також узятий до уваги, 
адже репрезентував позицію політичної сили, 
висуванцем якої є Д. Трамп.

Так, ці (анти)агітаційні відео часто не міс-
тять прямої мови самого кандидата, точково 
спрямованої на опонента, а супроводжуються 
закадровим голосом оповідача й текстуальним 
супроводженням, проте кожне із цих повідо-
млень починається чи завершується словами 
«I’m Hillary Clinton/Donald Trump and I approve 
this message» або має підпис «Paid/Approved 
by Hillary (Clinton)/Donald J. Trump», відповідно, 
указуючи на офіційність позиції, висловленої 
в ролику, і причетність, «співучасть» кандидата 
до повідомлення, що передається.

Щодо підходів до формування вибірки, то 
використано критеріальний підхід (критерії: 
1) наявність повідомлення «проти опонента»; 
2) офіційність ролику – підпис, підтвердження) 
та інтенсивний підхід (аналізовано те, що знай-
дено), так підвищуючи репрезентативність 
досліджуваного матеріалу.

Серед методів аналізу даних виділено такі:
– обґрунтована теорія [5; 6] – для аналізу 

транскриптів сказаного у відеороликах;
– аналіз візуальних даних (відеоро-

ликів) [3] – для додаткового поглиблення 
у візуальний ряд ролику, дослідження того, що 
лишилося не(до)сказаним;

– відступ до візуального контент-аналізу – 
для виявлення тематичної різниці характеру 
аналізованих реклам-атак.

Описані методи в жодному разі не суперечать 
одне одному, а, навпаки, доповнюють за допо-
могою більш повного розгляду роликів з погляду 
відео-, аудіо- (транскрипту) і контексту.

Згідно з обраними методами, основними 
одиницями аналізу були:

– цитата (з транскрипту ролика);
– сцена або перехід (transition) – кілька 

сцен, що переходять одна в одну, які зафіксо-
вані як кадр.

У межах дослідження висунуто такі гіпо-
тези:

1. Кожен із кандидатів використовує очор-
нювання репутації опонента в передвиборчих 
роликах, спрямованих проти цього опонента.

2. В очорнюванні репутації опонента кан-
дидати використовують різні категорії й апе-
ляції до супротивника, проте в суміжних полях 
(політики й характеру/поведінки особистості).

3. Обидва кандидати під час очорнювання 
опонента у сфері політики фокусуються на 
нетерпимості до певної групи людей.

4. Кожен із кандидатів під час очорню-
вання опонента у сфері особистості (харак-
теру та поведінки) фокусується на нещирості 
опонента.

5. Обидва кандидати використовують 
виключно контрастну стратегію очорнювання.

Очорнювання репутації опонента було 
й залишається вагомим рушієм зміни суспільно- 
політичної думки щодо дискурсу, котрий 
створюють політичні сили. До того ж очорню-
вання репутації виходить за межі суто «націо-
нальних атак» усередині держави, охоплюючи 
світове політичне поле, за умови публічності 
й інтересу світової громади до конкретних 
політичних агентів.

На прикладі рекламних (анти)агітаційних 
роликів, що показувалися електорату під час 
передвиборчої гонки в США у 2016 році, ці 
факти були ще раз доведені. До того ж зро-
блено низку конкретних змістовних виснов-
ків і порівнянь щодо реалізації очорнювання 
репутації.
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Так, гіпотезу 1 підтверджено, адже оби-
два з аналізованих кандидатів (Х. Клінтон 
і Д. Трамп) у рекламних роликах одне проти 
одного застосовували очорнювання репутації, 
проте стратегії й тактики застосування мають 
значні тематичні відмінності, хоча й сфери 
застосування (політика та поведінка/харак-
тер) залишалися спільними.

Гіпотеза 2 також підтвердилася, оскільки 
очорнювання опонентів відбувалося у двох 
однакових площинах: сфері політики як такої 
та сфері характеру й поведінки кожного кан-
дидатів (із невеликим відступом у Х. Клінтон, 
категоризованим як «Інше»).

Щодо 3 та 4 гіпотез фокусування на 
«недоліках кандидатів» як у випадку сфери 
політики, так і у випадку особистісної сфери 
відбувалося на різних категоріях (доклад-
ніше див. рис. 1), тому ці гіпотези не підтвер-
дилися.

Ролики, створені командою Д. Трампа проти 
персони Х. Клінтон, сфокусовані на збільшенні 
податків і витрат, провокуванні загрози націо-
нальної безпеки, підтримки корупції й виступів 
проти робітничого класу. Щодо самої Х. Клін-
тон, то її звинувачували в обмані, нестабіль-
ності політичних поглядів, необережності, 
нерозсудливості. В одному з випадків була 
навіть апеляція до злочинів, що вимагають від-
правити її до в’язниці.

Ролики, створені командою Х. Клінтон проти 
Д. Трампа, фокусувалися на його персоні, зви-
нувачуючи його в нетерпимості до меншин, 
расизмі, прагненні диктатури, агресії, нещи-
рості, нестабільності характеру. Політика ж 
виходила на дальній план, де критикувалася 
провальна економіка, орієнтація тільки на 
вищий клас, агресивність рішень і заохочення 
дискримінації.

Гіпотеза 5 також не підтвердилася, адже 
обидва кандидати по-різному використо-
вували стратегії очорнювання (рис. 2. 
та рис. 3).

Команда Д. Трампа приблизно рівномірно 
використовувала агресивні (конкретно спря-
мовані на руйнування репутації) і контрастні (з 
демонстрацією різниці між «хорошим» канди-
датом і «поганим» опонентом) ролики, тоді як 
ролики від команди Х. Клінтон проти Д. Трампа 
були майже завжди виключно агресивні й не 
засновані на порівнянні сил. Основними стра-
тегіями очорнювання репутації в обох випад-
ках були стратегії «обзивання», а за нею «ано-
німної брехні» та «неправильного цитування».
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10%

Проти Клінтон Проти Трампа

Агресивна Контрастна

Рис. 2. Агресивна й контрастна «реклама»
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Рис. 3. Використання  
стратегій очорнювання

Рис. 1. Структура очорнювання сфери «політика», характеру й поведінки
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Отже, проаналізувавши дані, можемо 
констатувати, що дослідження допомогло 
виявити тенденції, які побутували на полі полі-
тичної битви в США у 2016 році, і розглянути 
розмаїття способів очорнювання за допомо-
гою відеороликів, а також апробувати засто-
сування вищевказаних методів у наочному 
аналізі та «схопленні» технології очорнювання 
репутації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Очорнювання репутації є «навмисним, сталим 
зусиллям, що здійснюється з метою заподіяти 
шкоду репутації чи підірвати довіру до інди-
віда». Ця технологія активно використовується 
в рамках політичних кампаній і може бути 
зафіксована й проаналізована за допомогою 
візуального підходу (зі зверненням до методів 
обґрунтованої теорії, власне методів візуаль-
ного аналізу та контент-аналізу). За результа-
тами авторського дослідження це продемон-
стровано на прикладі передвиборчої гонки 
в США у 2016 році, де виявлено, що обидва 
аналізовані кандидати (Х. Клінтон і Д. Трамп) 
у рекламних роликах одне проти одного засто-
совували очорнення репутації, проте стратегії 
й тактики застосування мали значні тематичні 
відмінності, хоча сфери застосування (політика 
й поведінка/характер) залишалися спільними. 
Ролики, створені командою Д. Трампа проти 
персони Х. Клінтон, сфокусовані на збільшенні 
податків і витрат, провокуванні загрози націо-
нальної безпеки, підтримки корупції й виступів 
проти робітничого класу. Щодо самої Х. Клін-
тон, то її обвинувачували в обмані, нестабіль-
ності політичних поглядів, необережності, 
нерозсудливості. Ролики, створені командою 
Х. Клінтон проти Д. Трампа, фокусувалися на 
його персоні, звинувачуючи в нетерпимості до 
меншин, расизмі, прагненні диктатури, агре-
сії, нещирості, нестабільності характеру. Полі-
тика ж виходила на дальній план, де критикува-
лася провальна економіка, орієнтація тільки на 
вищий клас, агресивність рішень і заохочення 
дискримінації. Команда Д. Трампа приблизно 
рівномірно використовувала агресивні (кон-
кретно спрямовані на руйнування репутації) 

і контрастні (з демонстрацією різниці між 
«хорошим» кандидатом і «поганим» опо-
нентом) ролики, тоді як ролики від команди 
Х. Клінтон проти Д. Трампа були майже 
завжди виключно агресивні й не засновані 
на порівнянні сил. Основною стратегією 
очорнювання репутації в обох випадках 
була стратегія «обзивання», а за нею – 
стратегії «анонімної брехні» та «неправиль-
ного цитування».

Концепт очорнювання репутації потребує 
подальшого аналізу й розроблення чіткої мето-
дології емпіричної фіксації, адже це складне 
соціальне явище має на меті маніпуляцію гро-
мадською свідомістю задля реалізації его-
їстичних інтересів політичних сил, а перед-
бачення та виявлення такої маніпулятивної 
поведінки дасть змогу протистояти їй і про-
гнозувати подальші її наслідки. Запропонова-
ний підхід особливо актуалізується в рамках 
майбутніх виборів, зокрема президентських 
виборів-2020 у США, що дасть змогу спогля-
дати ймовірні зміни в застосуванні технології 
очорнювання та аналізувати їх у динаміці.
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Постановка проблеми. Структурні 
системні зміни, які останнім часом відбува-
ються в українському суспільстві, охоплю-
ють не лише політичну та економічну сис-
теми, а й такий просторово-територіальний 
складник, як місто. Реформи в галузі децен-
тралізації сприяють тому, що сучасні міста 
формують базис економічної та політичної 
могутності країни, а також виробляють у собі 
матеріальні, духовні й інформаційні ресурси, 
які забезпечують суспільні потреби. Тран-
сформаційні імпульси реалізуються в містах 
і конвертуються в нові форми життєдіяльності 
міської спільноти, які потребують вивчення. 
Громадянська активність, участь є тими фор-

мами, що потребують постійного моніторингу, 
а на його основі наукового аналізу. Зокрема, 
ідеться про визначення тенденцій їх розвитку, 
змін видів і форм, а також чинників, які вплива-
ють на демократію на місцях.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У дослідженнях, присвячених громадян-
ській активності, можна виділити два напрями: 
вивчення цього феномена через вплив соці-
альної політики (праці А. Арсеєнка, Г. Голеу-
сової, В. Жукова, О. Куценко, М. Лукашевича, 
Ю. Саєнко, В. Скуратівського, В. Судакова, 
М. Туленкова та ін.) і з’ясування психологіч-
них механізмів, умов, шляхів її формування 
(праці К. Альбуханової-Славської, Д. Ель-
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У статті проаналізовано основні підходи 
до розуміння громадянської активності 
та її видів, співвідношення індивідуального 
й загального. Традиційно цей феномен 
вивчається через зв’язок особистості з сус-
пільством, де останнє домінує над індивіду-
альними.
Інший підхід розглядає активність як можли-
вість реалізації особистістю власних інте-
ресів, поєднуючи індивідуалізм із різними фор-
мами солідарності й взаємодопомоги. Такий 
конструктивний погляд відповідає принци-
пам субсидіарної демократії та розширює 
поле громадянської участі.
Громадянська активність визначається 
як система ціннісних орієнтацій людини, 
які мотивують її до свідомих дій, спрямо-
ваних на втілення в життя культурних, 
соціальних, політичних і громадянських цін-
ностей, за розумного співвідношення особи-
стих і суспільних. В умовах інформаційного 
суспільства оформилися нові форми актив-
ностей, як дискусії та пропаганда власної 
позиції в соціальних мережах, мобілізаційна 
участь тощо.
Процеси децентралізації оптимізували 
сферу громадянської активності в місцевих 
громадах, змінюючи її види та форми. Вони 
потребують ретельного вивчення, оскільки 
визначають тенденції соціальних змін.
Результати соціологічного дослідження 
громади міста Мелітополя свідчать, що 
найбільш значимими для її мешканців є наці-
онально-патріотичні, екологічні, доброчинні 
й волонтерські організації. Проте участь 
у таких об’єднаннях здебільшого ситуа-
тивна, а не постійна. Водночас навіть такі 
активності є показником готовності до кон-
структивної взаємодії в межах муніципальної 
громади. Більшість опитаних бере участь 
у їхній діяльності свідомо та добровільно. 
Громадські об’єднання формують почуття 
довіри, солідарні зв’язки, соціальну відпо-
відальність, громадянський патріотизм, 
і в такий спосіб примножується соціальний 
капітал на мікро- й мезорівнях.

ключові слова: громадянськість, довіра, 
солідарні відносини, мережі підтримки, гро-
мадянська участь.

The article analyzes the main approaches 
to understanding civic activity and its types, 
the ratio of individual and general. Traditionally, 
this phenomenon is studied through the con-
nection of the individual with society, where 
the latter dominates the individual. Another 
approach considers activity as an opportunity 
for a person to realize his interests, combining 
individualism with various forms of solidarity 
and mutual assistance. This constructive view 
is consistent with the principles of subsidiary 
democracy and expands the field of civic par-
ticipation.
Civic activity is defined as a system of value 
orientations of a person that motivates him to 
conscious actions aimed at the implementation 
of cultural, social, political and civic values, with 
a reasonable ratio of personal and social. In 
the information society, new forms of activity took 
shape, namely: discussions and propaganda 
of one’s own position in social networks, mobi-
lization participation. Decentralization processes 
optimized the sphere of civic activity in local com-
munities, changing its types and forms. They 
require careful study, as they identify trends in 
social change.
The results of a sociological study of the city 
of Melitopol indicate that the most significant for 
its residents are national-patriotic, environmental, 
charitable and volunteer organizations. However, 
participation in such associations is mostly situ-
ational, and not permanent. At the same time, 
even such activities are an indicator of readiness 
for constructive interaction within the framework 
of the municipal community.
Most of the respondents participate in their activ-
ities consciously and voluntarily. Public associa-
tions form a social responsibility, civic patriotism, 
and thus social capital is multiplied at the micro 
and mesoscale levels.
Key words: citizenship, trust, solidarity, support 
networks, civic participation.
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коніна, А. Петровського). Ті чи інші аспекти 
громадянської активності досліджували 
Д. Акімов, М. Бабкіна, О. Базалук, Т. Безверха, 
М. Боришевський, В. Головенько, Є. Дьоміна, 
О. Ємельяненко, О. Кіндратець, О. Лотюк, 
А. Москальова, Т. Наливайко, Н. Розіка, Т. Сав-
расова-В’юн, О. Усік, О. Шамич, М. Черкаса; 
особливості формування громадянського 
суспільства – В. Степаненко, Л. Четверікова 
та ін. Останнім часом актуальності набули 
розвідки, пов’язані з розвитком активностей 
місцевих громад (С. Возний, К. Степанович, 
І. Костенок), що зумовлено процесами децен-
тралізації органів місцевого самоврядування. 
Разом із тим, незважаючи на величезний полі-
тичний досвід сучасних демократій і значні 
досягнення в цій царині, у сучасних соціальних 
науках однією з найбільш дискусійних зали-
шається проблема пояснення мотивів участі 
громадян у процесах управління й прийняття 
рішень або, навпаки, відчуження від цього 
процесу, що негативно впливає на форму-
вання солідарних моделей поведінки, інсти-
туту довіри тощо. Такі тенденції породжують 
негативні форми соціального капіталу міста.

Постановка завдання. У роботі ми нама-
галися дослідити рівень громадянської актив-
ності та її види в контексті накопичення соці-
ального капіталу міста.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи цю проблематику, пере-
дусім варто звернутися до такої соціально-пси-
хологічної якості, як «громадянськість», що, на 
нашу думку, є квінтесенцією громадянської 
участі. Визначаючи базові умови життєдіяль-
ності громадянського суспільства, М. Бичков 
і В. Кавка зазначають, що йому притаманні 
«високий рівень соціального, інтелектуального, 
психологічного розвитку особистості, її вну-
трішньої свободи і здатності до повної самоді-
яльності при включенні в той чи інший інститут 
громадянського суспільства» [2, с. 11].

На думку І. Костенок, «це – активна життєва 
позиція, високий рівень соціальної відпові-
дальності й небайдуже ставлення до того, що 
відбувається у суспільстві (як в країні зага-
лом, так і в найближчому оточенні), готовність 
до активної взаємодії, колективних рішень 
і загальних справ» [5]. Активна життєва пози-
ція передбачає сукупність високорозвинених 
моральних якостей суб’єкта: зрілість полі-
тичної та правової свідомості; почуття патрі-
отизму, соціальну відповідальність, відчуття 
причетності до історичної долі Батьківщини; 
усвідомлення себе як повноправного грома-
дянина своєї країни. Отже, громадянськість – 
ціннісна система людини (інтереси, принципи, 
переконання, ідеали), яка спонукає до дії 
в системі особистість-суспільство-держава.

Дискусійним у сучасних наукових студіях 
залишається й сам феномен активності (civic 

engagement) та участі (civic participation). 
Немає чіткого поділу між видами й сферами 
їх прояву, співвідношенням індивідуального 
й суспільного. Ці аспекти досліджувалися 
переважно в політичній, соціально-культурній 
і психологічній площині. Наприклад, у тради-
ційній теорії демократії участь трактується як 
громадянській обов’язок, як кращий метод 
урахування індивідуальних інтересів у полі-
тичному процесі. Ця традиція втілює ідеальну 
модель «людини політичної» – людини, яка 
виступає як громадянин у сфері публічних 
інтересів [6, с. 28–29].

Досліджує активність суб’єкта в його 
зв’язку із суспільним цілим (суспільством, 
соціальними спільнотами) О. Плига. Він виді-
ляє громадянську активність як одну з форм 
суспільної активності, спрямовану на реа-
лізацію інтересів соціальних груп у сфері 
суспільних відносин і громадського життя, яка 
регулюється правовими нормами держави. 
До форм громадянської активності включає 
участь у виборах, в об’єднаннях, у місцевому 
самоврядуванні, громадянську ініціативу, акти 
громадянської непокори, громадянські слу-
хання [9]. Н. Курилюк акцентує увагу на цінніс-
них орієнтаціях особистості, яка, «ураховуючи 
цінності суспільства та правові норми й вимоги 
держави, направляє діяльність, поведінку, 
спілкування як представника соціального 
на створення світу громадянських відносин 
і відображає характер інституціональної взає-
модії з владою» [7, с. 138]. Ці автори наголо-
шують на пріоритеті суспільних інтересів над 
індивідуальними, розглядаючи активність як 
прояв соціальності людини.

Водночас у сучасній науковій думці склався 
й дещо інший підхід, прихильники якого наго-
лошують на тому, що громадянська активність 
у сучасному значенні повинна враховувати 
як готовність і бажання громадян виконувати 
свої права й обов’язки перед державою і сус-
пільством загалом, так і можливість реалізу-
вати власні духовні та матеріальні потреби, 
інтереси й цілі. Цей підхід акцентує увагу на 
визнанні не лише суспільних інтересів у реалі-
зації громадської активності, а й на пріоритеті 
інтересів кожної окремої особистості.

Е. Геллнер у праці «Умови свободи: гро-
мадянське суспільство та його суперники» 
зазначає, що те, що ми називаємо громадян-
ським суспільством, з’явилося на світ як про-
дукт діяльності особливого типу особистості 
«модулярної людини» («modular man»), яка 
поєднувала індивідуалізм з різними формами 
солідарності та взаємодопомоги й входила 
(не органічно, а коли їй того хотілося) до різно-
манітних добровільних асоціацій, що плекали 
дух кооперації та взаємодопомоги індивідуа-
лістично налаштованої, автономної, сувере-
нної людини [16, с. 22]. Н. Авер’янова пов’язує 
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громадянську активність із правами та сво-
бодами особистості та її самореалізацією, які 
виступають як вільне розкриття індивідуаль-
ності в процесі її багатогранної діяльності [1]. 
На нашу думку, цей підхід є досить конструк-
тивним, оскільки розглядає особистість не 
як пасивного виконавця групових норм, а як 
суб’єкта, який може використовувати можли-
вості впливу на процес прийняття рішень і для 
задоволення власних інтересів. Домінуюча 
роль групи поєднується з визнанням індивіду-
альних прагнень людини, що розширює поле 
громадянської ініціативи і творчості, обмежує 
всевладдя еліт, гармонізує суспільні відно-
сини. Ці фактори є необхідною умовою фор-
мування субсидіарної демократії.

Отже, громадянська активність являє 
собою доволі складне багаторівневе явище 
суспільної дійсності, у якому можна виділити 
такі складники: по-перше, високий рівень 
громадянської свідомості й культури людини, 
яка втілюється в активній участі в суспільному 
житті; по-друге, соціальну відповідальність як 
перед державою, так і спільнотою (міською, 
регіональною, національною); по-третє, реалі-
зація власних інтересів у напрямі розширення 
доступу до матеріальних і культурних благ.

Громадянська активність – це спосіб жит-
тєдіяльності суб’єкта, який полягає у свідомій 
спрямованості його діяльності на перетворення 
соціальних умов згідно з нагальними потре-
бами, інтересами, цілями й ідеалами, у вису-
ненні та реалізації соціальних ініціатив, участі 
у вирішенні актуальних суспільних завдань.

Сферами її прояву є соціально-комуні-
кативна, політична, культурна, громадська, 
інформаційна тощо. До її форм можна зараху-
вати участь у демонстраціях, мітингах, акціях 
тощо, написання листів, петицій, членство 
в різних асоціаціях, обговорення й розро-
блення політичних, соціально-економічних, 
культурних програм і проектів, висунення іні-
ціатив на місцевому рівні, збори громадян, 
публічні слухання, правотворча ініціатива. Ці 
традиційні форми участі залишаються акту-
альними й у постмодерному суспільстві, але 
нового вираження в епоху інформаційних 
і цифрових технологій отримали активності 
в соціальних мережах і мобілізаційна участь. 
У зв’язку із ціннісно-смисловими змінами, які 
спричинені процесами глобалізації, В. Степа-
ненко стверджує: «Громадянська активність, 
нові мережеві громади та солідарності дедалі 
частіше не пов’язані з формальними критері-
ями належності/членства громадян в неуря-
дових організаціях чи партійно-політичних 
афіліаціях, а визначається спонтанністю участі 
та мобілізаційною залученістю, дедалі більше 
орієнтованої на потреби розв’язання конкрет-
них соціальних проблем» [12, с. 8]. О. Резнік, 
старший науковий співробітник, завідувач від-

ділу соціально-політичних процесів Інституту 
соціології Національної Академії наук України, 
зазначає, що найбільш поширеними є диску-
сійні практики: ведення дискусій із друзями, 
близькими та знайомими – 22,8%, обгово-
рення громадсько-політичних проблем у соці-
альних мережах – 12,5% [10]. Тому активність 
у найбільш широкому сенсі характеризується 
сьогодні як «ситуативна практика», що реа-
лізується в рамках певного територіального 
й соціального простору з властивими (цьому 
простору) політичними, соціальними, культур-
ними та історичними особливостями. Умовою 
її виникнення є суспільний інтерес [4]. Участь 
може бути реалізована окремим індивідом 
у формі відстоювання власних прав, свобод, 
публічного висловлювання думок, пропа-
ганди позиції в соціальних мережах, висту-
пів і коментарів в інформаційному просторі. 
Водночас структурованого характеру вона 
набуває, коли громадяни об’єднуються в різ-
номанітні асоціації, групи й через колективну 
постійну кропітку роботу досягають спільного 
результату. Саме суспільні об’єднання спри-
яють формуванню горизонтальних соціаль-
них зв’язків. Громадянські асоціації надають 
динаміки суспільному простору, виховують 
солідарні зв’язки, почуття довіри, соціальної 
відповідальності, громадянський патріотизм, 
сприяють формуванню певних моделей пове-
дінки в суспільстві.

Якщо люди з різних соціальних страт, 
об’єднані в асоціацію, працюють на досяг-
нення спільної мети, то в такий спосіб примно-
жується соціальний капітал. П. Бурдьє зазна-
чає, що, окрім економічного та культурного 
капіталів, деякі соціальні простори, найбільш 
замкнені, найбільш «обрані», вимагають також 
соціального капіталу, який вони можуть забез-
печити лише за допомогою «ефекту клубу», 
котрий випливає зі стійкого об’єднання в над-
рах одного й того ж простору людей і речей, 
що схожі один на одного за тим, що їх вирізняє 
серед інших [14]. Ці асоціації можуть бути не 
лише політичного спрямування, а продукувати 
діяльність у будь-якій сфері: культурній, еко-
логічній, релігійній, інформаційній тощо.

Р. Патнам висловлює думку, що не має 
потреби, щоб головна мета асоціації була 
політичною: участь у хорових товариствах або 
клубах нагляду за птахами може привчити 
до самодисципліни й прищепити любов до 
радощів успішної співпраці [8, с. 113]. Його 
погляди збігаються з позицією Н. Розенблюм: 
головним є не тип асоціацій і не їх відповідність 
вимогам лібералізму, а організаційна багато-
манітність, відкритість, змінюваність членства, 
практика вільних переходів членів однієї орга-
нізації в іншу [11, с. 24].

Громадська активність, участь у різнома-
нітних об’єднаннях формують солідарні від-
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носини й норми, довіру, мережі підтримки. Ці 
якості є індикаторами соціального капіталу. 
Теоретик сучасного розуміння соціального 
капіталу Дж. Коулмен уважає, що добровільну 
співпрацю легше підтримувати в тій спіль-
ноті, яка має значні накопичення соціального 
капіталу у вигляді норм взаємності й мережі 
громадської активності. Соціальний капітал, 
як й інші види капіталу, є продуктивним. Він 
дає можливість досягти певної мети, якої не 
можна досягти за його відсутності. Особли-
вого значення тут набуває інститут довіри. 
Скажімо, група людей, що виявляють довіру 
один до одного й доводять, що їм можна дові-
ряти, буде здатна ефективніше працювати, 
ніж така сама група людей, якій бракує довіри 
[15, с. 300–321]. Соціальний капітал має здат-
ність накопичуватися й конвертуватися: щільні 
соціальні зв’язки та громадянська участь 
утворюють мережі підтримки, що сприяє 
поширенню довіри й солідарності. Р. Патнем 
розуміє під мережами переважно мережі гро-
мадської залученості, намагається вичлену-
вати «дух спільноти», що виникає як наслідок 
участі в добровільних об’єднаннях [17, с. 37].

Місцеві громадські об’єднання формують 
почуття міської ідентичності та громадянсько-
сті, які є складниками загальнонаціональної 
ідентичності. Діалектика полягає в тому, що 
людина, яка виявляє бажання бути корисною 
своєму місту, водночас приносить користь 
і нації загалом. І, навпаки, міська громадян-
ськість не може сформуватися без міцної 
національної. У такий спосіб відбувається вза-
ємовплив соціального капіталу: локального, 
регіонального та національного.

З метою виявлення чинника громадянської 
участі в накопиченні соціального капіталу міста 
Мелітополя як типового міста Південного 
Сходу України Центр соціологічних досліджень 
МДПУ імені Богдана Хмельницького провів 
соціологічне опитування (вибіркова сукупність 
(n) – 1200 респондентів, Δ±3, Р=95%; вибірка 
багатоступенева, гніздова, квотна; термін 
12.11.2019–16.11.2019) [3].

Результати опитування свідчать, що лише 
невелика частина мешканців – 17,7% – вияв-
ляє інтерес до міських проблем, залучаючись 
до їх вирішення, 68,7% – цікавляться міськими 
проблемами, але не беруть участі в їх вирі-
шенні, 13,6% – узагалі ними не цікавляться. 
Найбільші активності виявляються мешканці 
25–55 років, тоді як молодь – лише 7%.

Найбільш значимими для містян є націо-
нально-патріотичні об’єднання, у діяльності 
яких постійно беруть участь 14,3% опитаних, 
іноді – 18,20%; екологічні: постійно – 15,7%, 
іноді – 31,6%; благодійні: постійно – 16,7%, 
іноді – 37,2%; волонтерські: постійно – 10,1%, 
іноді – 44,4%. Найменший інтерес містяни 
виявляють до релігійних і політичних органі-

зацій. Такий стан зумовлений не тільки пасив-
ністю громадян, а й трансформаційними 
процесами в державі. Для країн із нестабіль-
ною демократією громадянська активність не 
є поширеною, порівняно з політичною.

Порівняно з попередніми роками громадян-
ська активність збільшилася за рахунок участі 
у волонтерських, доброчинних і національ-
но-патріотичних організаціях, що пояснюється 
осмисленням подій Революції Гідності та росій-
ською військовою агресією, які викликали 
сплеск громадської активності на загальнона-
ціональному рівні. Волонтерські об’єднання 
користуються в місті високою довірою, що 
позитивно впливає на формування соціальних 
мереж, розширює простір суспільної довіри 
й ініціатив. Навіть ситуативна участь у діяль-
ності громадських об’єднань може створити 
«неформальні норми, що сприяють співпраці 
поміж двома або більшою кількістю індивідів» 
[18, с. 26], у такий спосіб примножувати соці-
альний капітал на мезо- й мікрорівнях.

Проте половина містян ніколи не брала 
участі в будь-якому виді громадської діяль-
ності. Отже, міське співтовариство виявилося 
амбівалентним: частина мешканців виявляє 
готовність до конструктивного самоусвідом-
лення й самовизначення, відчуває себе актив-
ними суб’єктами міської громади, які прагнуть 
у ній якісно жити та працювати. Інша ж частина 
демонструє пасивність, у сукупності ці люди 
створюють негативну форму соціокультурного 
капіталу міста, що проявляється в соціальному 
міському відчуженні.

Всеукраїнські соціологічні опитування, про-
ведені Фондом «Демократичні ініціативи» ім. 
І. Кучеріва, Програмою «Долучайся» взимку 
2020 року, засвідчують, що кожен третій укра-
їнець (32,8%) із певною регулярністю бере 
участь у житті своєї громади, тоді як до діяль-
ності громадських організацій долучається 
трохи менша частка громадян (16,9%).

Щодо різних форм демократичної участі 
респонденти в основному залучені до роботи 
в громадських комітетах (8,1%), участі в гро-
мадських слуханнях (6,4%) і мирних зібраннях 
(4,4%), готові подавати скарги стосовно інф-
раструктурних питань (5,2%) та ініціювати чи 
підписувати електронні петиції (4,2%) [13].

Отже, мелітопольці виявляють рівень гро-
мадянської активності, що відповідає загаль-
ноукраїнськими тенденціям. Навіть ситуативна 
або непостійна участь у громадських об’єд-
наннях є показником готовності до соціальних 
змін, бажанням змінити власними силами своє 
життя в межах муніципальної громади. У такий 
спосіб продукується позитивний соціальний 
капітал на мікро- й мезорівнях.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні форми громадянської активності 
можна охарактеризувати як «ситуативні прак-
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тики», які спрямовані на вирішення нагальних 
проблем суспільства. Такі практики грома-
дяни можуть реалізовувати як індивідуально, 
так й інституційно, через участь у різноманіт-
них об’єднаннях та асоціаціях. Саме останні 
вибудовують горизонтальні соціальні зв’язки 
громадянського суспільства і продукують 
накопичення соціального капіталу. Чим щіль-
ніші взаємодії між індивідами та соціальними 
групами в місті, тим більший обсяг соціаль-
ного капіталу. Аналіз емпіричних даних дає 
підстави зробити висновок, що міська спіль-
нота міста Мелітополя володіє певним ресур-
сом громадянської участі, який має потенціал 
розширення як кількісно, так і змістовно. За 
таких умов обсяг соціального капіталу може 
збільшуватися й бути продуктивним.
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Постановка проблеми. Останніми роками 
в Україні інтенсифікувалися міграційні про-
цеси, особливо гостро відчувається проблема 
зовнішніх трудових міграційних процесів, які 
відбуваються в одному напрямі. Такий вектор 
міграційних процесів завжди спрямований 
у напрямі периферія – цент, країни, що роз-
виваються, – країни з високим економічним 
розвитком. Суб’єктами трудових міграційних 
процесів частіше є молодь із високим рівнем 
людського капіталу (люди з вищою й постуні-
верситетською освітою). Відтік працездатної 
молоді з країни призводить до зниження трудо-
вого та культурного потенціалу країни донора. 
Оскільки молодь є головним суб’єктом трудо-

вих міграційних процесів, то діагностика їхніх 
професійних планів, орієнтованість на працев-
лаштування в країни з високим економічним 
розвитком дають змогу окреслити траєкторію 
змін соціально-економічного та культурного 
розвитку регіону й країни загалом. Звідси – 
наше зацікавлення тим, планує молодь вищих 
навчальних закладів залишитися й працювати 
надалі у своїй країні чи мігрувати з неї, повер-
нутися чи не повернутися взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі процес трудової міграції 
людей із високим рівнем людського капіталу 
фігурує під назвою «міграція еліт» і має на увазі 
масову міграцію висококваліфікованих спеціа-

еміГраційні настроЇ молоді центральноЇ – сХідноЇ ЄвроПи

EMIgrATION MOOdS Of yOuTh CENTrAl – EASTErN EurOPE

УДК 316.4
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.15

варга н.і.
к.соціол.н., доцент, доцент кафедри 
соціології та соціальної роботи
Ужгородський національний університет
Гвоздецька Б.Г.
к.соціол.н., доцент кафедри 
правознавства, соціології та політології
Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка
нікон н.о.
к.соціол.н., доцент кафедри психології 
та соціальної роботи
Одеський національний політехнічний 
університет

Стаття присвячена дослідженню й аналізу 
еміграційних настроїв студентів вищих 
навчальних закладів Центральної – Східної 
Європи як важливого чинника їхньої жит-
тєвої перспективи. Країни, які зацікавлені 
в «припливі мізків» і знають їх економічну 
ціну, ведуть активну та цілеспрямовану 
міграційну політику щодо залучення висо-
кокваліфікованих спеціалістів з країн, що роз-
виваються, адже в таких країнах фасадний 
демократичний режим, загальна неефек-
тивність економік, зниження рівня культури 
й освіти в суспільстві, корупція, криміналь-
ний капіталізм, «олігархічна» концепція 
управління – усе це стає виштовхувальними 
факторами (push-factors), які зумовлюють 
міграційні настрої чи від’їзд молоді з вищою 
й постуніверситетською освітою. Резуль-
тати міжнародного дослідження базуються 
на вибірковій базі даних опитаних студен-
тів у 2018/19 навчальному році Централь-
но-Східних регіонів вищої освіти Європей-
ського простору. Дослідження проводилося 
у вищих навчальних закладах п’яти країн 
(Словаччина, Румунія, Україна, Сербія, Угор-
щини). Згідно з результатами дослідження, 
чим більш економічно розвинена країна, тим 
нижчий рівень еміграційних настроїв молоді 
або ж вони планують покинути країну на 
короткий термін з метою навчання, здо-
буття досвіду роботи. Більше ніж половина 
студентів Угорщини, Словаччини та майже 
половина студентів України виконує опла-
чувану роботу, тоді як більшість студен-
тів Румунії займається волонтерством. 
Виконувана робота українських студентів 
найчастіше пов’язана з їхньою сферою нав-
чання, тоді як угорські студенти станов-
лять найбільшу частку тих, чия робота не 
пов’язана з навчанням. Виходячи з результа-
тів дослідження, спостерігаємо, що траєк-
торія професійних планів респондентів 
спрямована в напрямі зовнішньої трудової 
міграції, що негативно позначиться на еко-
номічному розвитку регіонів у зв’язку з утра-
тою перспективного трудового ресурсу.
ключові слова: студенти, еміграційні 
настрої, підробіток, оплачувана робота, 

волонтерство, Україна, Угорщина, Румунія, 
Словаччина, Сербія.

The article is devoted to the research 
and analysis of the emigration moods of stu-
dents of higher education institutions of Central 
and Eastern Europe as an important factor in 
their life prospects. Countries that are inter-
ested in “brainstorming” and know their eco-
nomic cost, are pursuing an active and focused 
migration policy to attract highly qualified spe-
cialists from developing countries. After all, in 
these countries: the facade of the democratic 
regime, the general inefficiency of economies, 
the decline in the level of culture and educa-
tion in society, corruption, criminal capital-
ism, the “oligarchic” concept of governance, 
all of which become the push factors driving 
migration or departure. young people with 
higher and post-university education. The 
results of the international study are based 
on a sample database of students surveyed 
in the 2018/19 academic year of the Cen-
tral and Eastern European Higher Education 
Regions. The study was conducted in institu-
tions of higher education in five countries (Slo-
vakia, Romania, Ukraine, Serbia, Hungary). 
According to the research, the more economi-
cally developed a country is, the lower the level 
of emigration sentiment among young people, 
or they plan to leave the country for a short time 
in order to train them to gain work experience. 
More than half of the students in Hungary, Slo-
vakia and almost half of the students in Ukraine 
do paid work, while most Romanian students 
volunteer. The work done by Ukrainian stu-
dents is most often related to their field of study, 
while Hungarian students make up the largest 
proportion of those whose work is not related 
to study. Based on the results of the study, we 
observe that the trajectory of the respondents' 
professional plans is directed towards external 
labor migration, which will negatively affect 
the economic development of the regions due 
to the loss of promising labor resources.
Key words: students, emigration sentiment, 
part-time, paid work, volunteering, Ukraine, Hun-
gary, Romania, Slovakia, Serbia.
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лістів, що пов’язана зі збільшенням ролі тран-
снаціональних корпорацій і, відповідно, змен-
шенням ролі національної економіки в умовах 
світової економіки [2, с. 120].

Вагомий внесок у дослідження теорії 
і практики міжнародної трудової міграції зро-
били В. Євтух, Е. Лібанова, О. Малиновська, 
І. Прибиткова, М. Шульга. Еміграційні настрої 
донині не привернули значної уваги сучасних 
дослідників, проте ця проблематика наявна 
в низці розвідок із міграційної тематики 
таких авторів: Є. Красинця, Ю. Платонова, 
Т. Юдіна. Роботи О. Дейнеко, Г. Остроухової, 
Л. Сокурянської, Р. Шейко, Г. Щерби присвя-
чені еміграційним настроям пострадянського 
студентства, соціально-економічним наслід-
кам міграції молоді з України.

Постановка завдання. М етою статті 
є порівняльний аналіз еміграційних настроїв 
молоді Центральної – Східної Європи як важ-
ливих чинників їхніх життєвих перспектив.

Дослідження проводилося за допомогою 
методу анкетування студентів другого курсу 
денної форми навчання у 2018/19 навчальному 
році у вищих навчальних закладах Східного 
регіону Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії 
(при співпраці Центру досліджень і розвитку 
вищої освіти університету Дебрецена (CHERD-
Hungary)) та України. Результати дослідження 
отримані з великої вибіркової бази даних опи-
таних студентів у 2018/19 навчальному році 
(PERSIST 2019, n = 2315). Угорський зразок 
(n = 934) заснований на квотах, що репрезен-
тує факультети та сферу навчання студентів. 
У транскордонних установах використовува-
лися вибірки ймовірності, зверталися до сту-
дентів у групи на курси університетів/коле-
джів, де вони проходили повне опитування 
(n = 1381). Аналіз даних проводився за допо-
могою програмного забезпечення SPSS 22. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Питання зовнішньої трудової мігра-
ції серед молоді сьогодні стоїть надзвичайно 
гостро особливо для України. У наявних соці-
ально-економічних і політичних обставинах 
кількість осіб, які залучені в трудову міграцію, 
невпинно зростає, остання криза та події, які 
нині відбуваються в Україні, ще більше акти-
візували процеси економічного біженства, 
еміграції молоді. Також істотному зростанню 
кількості трудових мігрантів України останніми 
роками сприяло розширення ЄС, що відбу-
лося за рахунок країн Центральної та Східної 
Європи, відкриття кордонів між ними, безві-
зовий режим між Україною та Європейським 
Союзом – статус, що дозволяє громадя-
нам України вільно перетинати міждержавні 
кордони країн. До того ж різке скорочення 
народжуваності й старіння населення в краї-
нах ЄС на тлі розширення виробництва також 
стимулює міграцію молоді.

Отже, серед основних причин міграції 
молоді варто виокремити економічні, фінан-
сові, соціально-культурні тощо. Виходячи 
з результатів аналізу міграційних потоків 
молоді України (К. Брензович), зазначимо, що 
72% респондентів не бачать хорошого май-
бутнього для себе і своєї сім’ї в Україні, 44% 
респондентів основною причиною міграції 
визначили те, що в Україні за роботу мало пла-
тять, 41% – немає можливості повноцінно реа-
лізуватися як професіонал, 34% – існує неста-
більна політична ситуація, 33% заявили, що за 
кордоном можна нормально заробляти, навіть 
маючи непрестижну роботу [1].

Зовнішня трудова міграція в Україні харак-
теризується виїздом за кордон молодих висо-
кокваліфікованих фахівців з обов’язковим 
бажанням легалізувати свій офіційний статус 
у країні-роботодавцеві. Українські експерти 
зараз констатують, що за час кризи навіть 
значно збільшилася кількість наших співвітчиз-
ників-заробітчан за кордоном [5, с. 132]. Так, 
41% трудових мігрантів молодші за 35 років 
порівняно з 34% у загальній чисельності насе-
лення. Це ще більше виражено в Польщі, де 
47% українських трудових мігрантів молодші 
за 35 років [3]. Відповідно, ці форми міграції 
можуть бути ідентифіковані як «відтік мізків» 
(brain drain), тому що передбачають від’їзд із 
країни соціальної еліти на довгий термін.

На думку А. Бозокі, найбільш талановиті 
люди часто виїжджають, тому що соціальна 
еліта в їхній рідній країні сформувалася в умо-
вах перехідного періоду, який уражений коруп-
цією та кримінальним капіталізмом. Створена 
«олігархічна» концепція управління державою 
не може бути достатньо привабливою для 
нормального життя [6, с. 106]. 

Згідно з експертними оцінками, міграція 
осіб із високим рівнем соціального капіталу 
визначається не тільки соціальними, еконо-
мічними проблемами, які характерні для країн 
транзитивної економіки, а й політичними, 
а деколи ще й культурними чинниками. Часто 
еміграція соціальної еліти є відповіддю на 
більш системну кризу, у якій перебувають кра-
їни в процесі демократичного становлення. 
Фасадний демократичний режим, загальна 
неефективність економік, зниження рівня куль-
тури й освіти в суспільстві, а також відсутність 
явних перспектив – усе це стає виштовхуваль-
ними факторами (push-factors), які визнача-
ють від’їзд осіб. Найчастіше особи з високим 
рівнем людського капіталу вибирають країни 
Північної Америки та Європейського Союзу, 
що стає для них своєрідною фінансовою інвес-
тицією й пов’язано з планами постійного про-
живання за кордоном.

Наприклад, у державах Європи на сучас-
ному етапі привабливим для трудових мігран-
тів є високий рівень соціально-економічного 
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розвитку та матеріального благополуччя насе-
лення; підвищені показники старіння насе-
лення регіону й відповідне збільшення на кон-
тиненті кількості непрацездатних громадян; 
наявність вакансій на непопулярні та низь-
кооплачувані для європейського населення 
види робіт; порівняно сприятливі умови для 
працевлаштування й нелегального виконання 
певних видів робіт; прийнятні умови праце-
давців для іноземних заробітчан і можли-
вість отримувати готівкою оплату за виконану 
роботу; прийом на роботу в приватному сек-
торі без облікового контролю та державного 
реєстру; спрощені можливості для іноземців 
відкрити свою справу й отримати певні пре-
ференції, включаючи офіційне право набуття 
європейського громадянства, освіту, житло 
тощо. Так, виникають передумови для появи 
масових неконтрольованих трудових міграцій 
у європейські країни, які інколи в публіцистиці 
називають економічними біженцями. За офі-
ційним експертним висновком Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) та її аналітичним 
висновком 2000–2007 рр., Європа останніми 
десятиріччями перетворюється на конти-
нент людей похилого віку, трудових мігрантів 
і шукачів притулку [4, с. 78].

Основні наслідки еміграції для країни вияв-
ляються в низці негативних соціальних явищ, 
таких як депопуляція або «зненаселення» тери-
торій; злочинність і корупція (торгівля людьми), 
транзит нелегалів; соціальне сирітство або 
проблема дистантних сімей; «відтік мізків», 
тобто міграція людей із вищою освітою.

Варто зазначити, що під еміграційними 
настроями в соціологічній перспективі варто 
розглядати поєднання бажання до виїзду зі 
ступенем готовності його реалізації. У дослі-
дженні ми аналізуємо еміграційні настрої 
молоді Центрально-Східної Європи в контексті 
можливої еміграції.

Результати дослідження показали, що 
українські студенти становлять найвищу частку 
респондентів, які планують працювати за кор-
доном, більше ніж дві третини респондентів 
хотіли б працювати за кордоном, а частка тих, 
хто готовий працювати не за спеціальністю, 
надзвичайно висока (33,8%). Угорські та сло-
вацькі студенти становлять найбільшу частку 
тих, хто не планує виїжджати за кордон узагалі 
(58,0% і 56,2%). Частка українських і серб-
ських студентів, які хочуть виїхати з країни, 
надзвичайно велика: серед українських сту-
дентів такі плани мають кожен четвертий рес-
пондент і серед сербських студентів – кожен 
п’ятий респондентів (таблиця 1). 

Трудова міграція молоді України характе-
ризується ознакою безповоротності, особ-
ливо через те що знайти роботу вдома із 
заробітком, який вони отримали в Європі, 
практично неможливо. Проблема трудової 

міграції молоді посідає вагоме місце в Україні, 
адже, окрім міграційних процесів, тут відбува-
ється жахливий демографічний спад. Хотілося 
б звернути увагу, що міграція молоді може 
бути як позитивним, так і негативним яви-
щем. Позитивним вона є в тому випадку, коли 
молодь з-за кордону повертається додому, 
отримавши там хорошу європейську освіту, 
досвід життя й досвід роботи. Негативним 
явищем вона є тоді, коли молодь не поверта-
ється з-за кордону, країна втратить освічену, 
мобільну та активну верству населення.

Після закінчення навчання 22,6% угорських 
і 22,0% румунських студентів хотіли б працю-
вати деякий час за кордоном. 25,8% україн-
ських студентів і 21,5% сербських студентів 
узагалі хочуть переселитися (таблиця 1). 

Таблиця 1
Розподіл планів і видів роботи  
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Чи плануєте в майбутньому  
працювати закордоном?

Так, за профе-
сією 28,3 33,4 34,2 28,1 36,2

Так, але не за 
професією 13,7 16,4 33,8 15,7 17,0

Ні 58,0 50,2 32 56,2 46,8
Чи плануєте після отримання диплома  

працювати закордоном?
Так, хочу пере-
селитися 7,6 9,4 25,8 5,7 21,5

Так, на тривалий 
термін, але жити 
не хочу там

12,9 16,4 16,3 18,7 7,5

Так, на короткий 
термін 22,6 22 12,8 13,8 16,1

Однозначно не 
хочу 19,5 17,1 18,5 16,3 22,6

Не знаю 37,4 35,1 26,6 45,5 32,3
*Джерело: PERSIST 2019; **Виділені значення вказу-
ють на те, що в цій комірці таблиці розміщено наба-
гато більше, ніж можна було б очікувати у випадковому 
макеті.

У міжнародному соціологічному дослі-
дженні один із блоків запитань анкети при-
свячений вивченню думок студентів щодо 
зайнятості, підробітків (оплачуваної роботи 
чи волонтерства) під час навчання в універ-
ситеті, що в майбутньому має певний зв’я-
зок з еміграцією. Основними завданнями 
тимчасової зайнятості можуть бути такі еле-
менти, як залучення до праці, отримання 
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професійного досвіду, що може допомогти 
з майбутнім визначенням професії та сфери 
діяльності, розширення сфери послуг, що 
надаються молодими людьми на ринку праці, 
і підвищення якості цих послуг, дає можли-
вість адаптуватися до трудового колективу 
й навчитися нести відповідальність за роботу, 
зайняти час молодим людям, провести його 
з користю, отримуючи за це ще й матеріальну 
винагороду.

Результати дослідження показують, що 
оплачувану роботу найчастіше виконували 
словацькі студенти (30,9%), але кожен п’ятий 
угорський студент також працював щотижня 
(таблиця 2). У Словаччині та Угорщині також 
занадто велика кількість людей, які працю-
ють щороку, улітку за зарплату (майже кожен 
третій респондент). Щомісячна регулярність 
найбільш поширена серед студентів в Україні 
й Угорщині (14,7% і 13,4% відповідно). Біль-
шість молодих людей ніколи не працюють 
у Румунії (майже 70%), Сербії (дві третини) 
та Україні (56,3%) (таблиця 2). Отже, більше 
ніж половина студентів Угорщини, Словач-
чини та майже половина України має тимча-
сову зайнятість – оплачувану роботу, тоді як 
близько 70% студентів Румунії та Сербії не 
працюють за оплату.

Волонтерство є найменш розповсюдже-
ним серед угорських та українських студентів 
(63,0% і 64,2% ніколи не займаються добро-
вільністю), причому найвища частка румун-
ських і словацьких студентів щорічно займа-
ються добровільністю (33,8% і 36,4%), утім 
румунські студенти займаються волонтер-
ством як щомісяця, так і щотижня (таблиця 2). 
Ми також вивчили, якою мірою оплачувана 
та добровільна робота пов’язана зі сферою 
навчання студентів. Хоча українські студенти 
мають меншу частку оплачуваної роботи, най-
частіше це роблять ті, хто працює у своїй галузі 
(10,1%) (таблиця 2). Причиною цього є еко-
номічна еміграція, спричинена економічним 
спадом, який триває вже багато років, унас-
лідок чого значна частина населення працює 
за кордоном (головним чином у Польщі, Чехії, 
Словаччині та Угорщині). Унаслідок цього 
дефіцит робочої сили в багатьох випадках 
зменшується через зайнятість студентів, які 
ще не закінчили навчання. Частка угорських 
студентів, робота яких не пов’язана з нав-
чанням, є найвищою (78,6%). Що стосується 
румунських студентів, ми можемо побачити, 
що не тільки найвища частка добровольців 
буває періодично й регулярно, а й серед тих, 
хто завжди (18,4%) і в основному (34,1%) 
пов’язаний із навчанням. Серед угорських 
та українських студентів найбільший відсоток 
припадає на тих, чия добровільна праця не 
пов’язана з їхнім навчанням (75,2% і 71,1%) 
(таблиця 2).

Таблиця 2
Частота й фон оплачуваної  

та добровільної роботи по країнах (%)
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Працюєте за оплату
Ніколи 38,8 69,3 56,3 29,3 66,7
Щороку 28,2 14,5 19,7 29,3 17,2
Щомісяця 13,4 5,9 14,7 10,6 4,3
Щотижня 19,8 10,4 9,3 30,9 11,8

Працюєте добровільно
Ніколи 63,0 39,6 64,2 50,0 52,2
Щороку 26,4 33,8 14,4 36,4 18,5
Щомісяця 6,8 16,2 11,9 10,2 13
Щотижня 3,7 10,5 9,5 3,4 16,3

Якщо працювали, це було пов’язано  
з Вашою сферою навчання?

Так, завжди 4,3 8,8 10,1 3,4 10,8
Так, переважно 17,1 20,1 16,6 25 18,9
Ні 78,6 71,1 73,3 71,6 70,3

Якщо працювали добровільно, це було  
пов’язано з Вашою сферою навчання?

Так, завжди 8,4 18,4 8,7 7,6 11,3
Так, переважно 16,5 34,1 20,2 31,4 27,5
Ні 75,2 47,5 71,1 61 61,3

* Джерело: PERSIST 2019. ** Виділені значення вказу-
ють на те, що в цій комірці таблиці розміщено наба-
гато більше, ніж можна було б очікувати у випадковому 
макеті.

Оплачена робота передусім мотивується 
фінансуванням витрат на навчання та прожи-
вання, хоча може бути цільовий спосіб заро-
бітку, але може статися, що студент бере 
на себе оплачувану роботу через підтримку 
батьків [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Запорукою розвитку й добробуту будь-якої 
країни є високий рівень людського капіталу 
(молодь із вищою й постуніверситетською 
освітою). У статті ми проаналізували чинники 
життєвих перспектив – еміграційні настрої 
та тимчасову зайнятість студентів під час 
навчального процесу, які мають вагомий вплив 
на те, залишиться завтра досвідчена молодь 
удома чи покине свою країну назавжди, що 
стане причиною зниження рівня життя й потен-
ційних можливостей до розвитку.

Так, питання трудової міграції молоді є акту-
альним в Україні, має характер «економічного 
біженства». Дослідження свідчать, що більше 
ніж половина молодих людей із вищою освітою 
має намір покинути Україну, отже, ці форми 
міграції можуть бути ідентифіковані як «відтік 
мізків» (brain drain). Сьогодні загальними соці-
ально-економічними причинами транскор-
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донної трудової міграції в Україні є економічна 
криза й невизначеність шляхів виходу з неї, 
високий рівень безробіття, істотна різниця 
в умовах життя й рівні оплати праці між Укра-
їною та країнами-реципієнтами українських 
трудових мігрантів.

Порівняльний аналіз еміграційних 
настроїв студентів свідчить про зацікавле-
ність студентів тематикою своєї майбут-
ньої зайнятості й трудової міграції. Згідно 
з результатами дослідження, українські сту-
денти становлять найвищу частку респон-
дентів, які планують працювати за кордоном, 
надзвичайно висока частка серед україн-
ських студентів тих, хто готовий працювати 
не за спеціальністю (33,8%). Частка україн-
ських і сербських студентів, які хочуть виї-
хати з країни назавжди, надзвичайно велика: 
серед українських студентів такі плани має 
кожен четвертий респондент і серед серб-
ських студентів – кожен п’ятий респондент. 
Угорські та словацькі студенти становлять 
найбільшу частку тих, хто не планує виїж-
джати за кордон узагалі (58,0% і 56,2%).

Отже, проаналізувавши життєві перспек-
тиви студентів Центральної та Східної Європи, 
ми охарактеризували міграційні настрої в кон-
тексті можливої еміграції, виявили й порівняли 
передумови та мотиви оплатної та добровіль-
ної (волонтерської) роботи студентів, виявили 
зв’язок сфери навчання студентів із видом 
їхньої праці. І можемо стверджувати, що траєк-
торія професійних планів наших респондентів 
спрямована в напрямі зовнішньої трудової 
міграції, що негативно позначиться на еконо-
мічному розвитку регіонів у зв’язку з утратою 
перспективного трудового ресурсу. У дослі-
дженні окреслюється лише один із аспектів 
такої значної проблеми, як трудова еміграція 

та працевлаштування молоді, вона вимагає 
подальших дисциплінарних розвідок, у яких 
будуть залучені спеціалісти різних наукових 
сфер, тільки спільні дослідження дадуть змогу 
розробити соціально-економічні технології 
з регулювання міграційних процесів. 
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Постановка проблеми. З огляду на про-
цеси глобалізації та взаємодії, що зростає, 
у сучасному світі (як поміж суспільствами, так 
і всередині них), актуальність дослідження 
концепту міжкультурної компетенції на тео-
ретичному й методологічному рівнях зро-
стає в рази, позаяк ефективність низки груп, 
організацій, інституцій і, зрештою, окремих 
індивідів щоразу більше залежить і, вочевидь, 
залежатиме й надалі від їхнього вміння вибудо-

вувати комунікацію й партнерство в обстави-
нах міжкультурного середовища спілкування. 
Так, міжкультурні компетенції є передумовою 
успішного ведення бізнесу, адміністрування 
окремих ділянок роботи транснаціональних 
компаній по всьому світу, вони ж є переду-
мовою налагодження відносин партнерства 
та діалогу поміж інституціями геополітичного 
ландшафту регіонів, становлять передумови 
порозуміння між представниками різних сфер 

міжкультурна комПетенція як Предмет  
соціолоГічноГо теоретиЗування в дослідженняХ 
соціокультурноЇ вЗаЄмодіЇ в умоваХ Прикордоння

INTErCulTurAl COMPETENCE AS A SuBJECT  
Of SOCIOlOgICAl ThEOrETICAl APPrOACh IN TErMS  
Of SOCIAl ANd CulTurAl INTErACTION STudIES AT ThE BOrdErlANdS

УДК 316.736:378.4
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.16
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У статті розглянуто процес теоретич-
ної концептуалізації міжкультурної компе-
тенції як важливого наукового підґрунтя 
соціологічного дослідження міжкультурної 
взаємодії в умовах прикордоння. Розкрито 
динаміку та ключові семантичні віхи про-
цесу становлення сучасного трактування 
міжкультурної компетенції. Запропоновано 
авторське визначення міжкультурної ком-
петенції: комплекс знань, умінь і навичок 
успішного спілкування й досягнення від-
носин партнерства, порозуміння та діа-
логу з представниками інших культур, що 
проявляються на мотиваційно-ціннісному, 
когнітивному, емоційному й комунікатив-
но-діяльнісному рівнях, охоплюючи побу-
тову (повсякденну), освітню, професійну, 
культурну, суспільно-політичну сфери 
соціокультурної взаємодії. Виокремлено 
рівні аналізу міжкультурної компетенції 
в умовах соціокультурної взаємодії на при-
кордонні. Особлива увага приділена висвіт-
ленню прикладів операціоналізації поняття 
«міжкультурна компетентнція» задля його 
подальшого вивчення на емпіричному рівні 
(Д. Деардорф, А. Енгель, Р. Камер, Г. Кампен, 
І. Корнєва, М. Мадер, М. Сотер, К. Штер 
та ін.). Розкрито можливості й обмеження 
їх застосування в дослідженнях міжкуль-
турної взаємодії в умовах прикордоння. 
Запропоновано авторську модифікацію 
«Шкали оцінювання міжкультурної компе-
тенції Д. Мадер та Р. Камер». Розроблено 
авторську редакцію «Методика оцінювання 
рівня міжкультурної компетенції в умовах 
соціокультурної взаємодії на прикордонні». 
Підкреслено, що в рамках студій міжкуль-
турної комунікації концепт «міжкультурна 
компетенція» є гносеологічно значимим 
та епістемологічно перспективним тео-
ретичним інструментом пояснення. Окрес-
лено перспективи подальших досліджень 
на основі представлених у публікації тео-
ретичних розробок, зокрема, в розрізі моло-
діжних груп і спільнот прикордоння Східної 
та Центральної Європи.
ключові слова: міжкультурна компетенція, 
міжкультурна грамотність, міжкультурний 

інтелект, шкала вимірювання міжкультур-
ної компетентності, соціокультурна взає-
модія, міжкультурна взаємодія, прикордоння.

Paper considers the process of theoretical con-
ceptualization of intercultural competence as 
a substantial scientific basis for sociological study 
of intercultural interaction at the borderlands. 
This analysis highlights the dynamics and key 
semantic milestones of the formation process 
of intercultural competence modern interpreta-
tion. This paper considers the author's defini-
tion of the concept “Intercultural Competence”: 
The complex of knowledge, skills and attitudes 
of successful communication and achieve-
ment of partnership relations, understanding 
and dialogue with other cultures representa-
tives at the value-motivational, cognitive, emo-
tional and communicative-praxiological levels 
of social interaction, taking into account educa-
tional, professional, cultural, social and political 
as well as averyday life spheres of sociocultural 
interaction. The levels of analysis of intercultural 
competence in terms of socio-cultural interac-
tion at the borderlands are revealed. Particular 
attention is given to examples of the concept 
“intercultural competence” its operationalization, 
regarding further empirical study (D. Deardorff, 
A. Engel, R. Camerer, R. Kempen, I. Korneva, 
J. Mader, M. Soter, Ch. Stehr at all). Possibili-
ties and limitations of their further application in 
studies of intercultural relationship at the bor-
derland area are revealed. An modified version 
of the “Scale of Assessment of Intercultural Com-
petence (originally by D. Mader and R.Camerer)” 
is proposed. The author's version of “Methods 
of Assessing the Level of Intercultural Compe-
tence in the Context of Social and Cultural Inter-
action at the Borderlands” has been developed. 
The prospects for further research are outlined 
taking into account the theoretical issues pre-
sented in the publication. In particular, further 
youth studies at the borderlands areas of Eastern 
and Central Europe are considered.
Key words: intercultural competence, intercul-
tural literacy, intercultural intelligence, intercul-
tural competence scale, social and cultural inter-
action, intercultural interaction, borderlands.
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життєдіяльності суспільства, як-то: освіта, 
мистецтво, релігія тощо. В умовах прикор-
доння наявність умінь і навичок міжкультур-
ної компетентності є не просто актуальною, 
а й необхідною передумовою взаємодії, 
забезпечення стабільності, діалогу та порозу-
міння територій. 

Пришвидшені темпи міжкультурної вза-
ємодії актуалізували питання спроможності 
суб’єктів соціальної сфери ефективно орієн-
туватися, діяти та взаємодіяти в умовах нової 
реальності. Отже, у науковому обігу актуалі-
зувалися поняття й категорії, що покликані 
окреслити ці явища: культурна грамотність, 
комунікативна компетентність, міжкультурна 
компетенція й навіть культурний інтелект. Ось 
далеко неповний перелік понять і категорій, що 
постали у ХХ столітті задля пояснення та опису 
спроможності суб’єктів соціальної реально-
сті ефективно взаємодіяти з представниками 
іншої культури. Очікувано, що в майбутньому 
значна роль належатиме освітнім інституціям, 
адже найперше «університет здатний поєд-
нати формування комунікативної компетент-
ності й культурної грамотності, що втілюється 
в міжкультурній компетентності» [1, с. 289].

Постановка завдання. М етою статті 
є розгляд процесу теоретичної концептуалі-
зації міжкультурної компетенції як важливого 
наукового підґрунтя соціологічного дослі-
дження міжкультурної взаємодії в умовах при-
кордоння.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розмірковуючи над дефінітивними 
аспектами категорії, що є предметом ана-
лізу статті, доходимо висновку, що поняття 
міжкультурної компетентності методологічно 
може розглядатися в рамках ширшого (за 
логічним обсягом) поняття «міжкультурна гра-
мотність». Такі висновки відсилають нас до 
інтелектуального доробку Е. Хірша. Нагада-
ємо, що, будучи запровадженою Е. Хіршем, 
концепція «культурної грамотності» отримала 
дискусійні відгуки науковців [2; 3; 4 та ін.]. 
Передумовою критичних висновків вищезга-
даних авторів постала саме гранично широка 
семантична площина поняття. Сам же автор 
(Е. Хірш) вирізняє три ступені (рівні) міжкуль-
турної компетенції. Перший ступінь описує 
елементарні навики орієнтування в середо-
вищі іншої культури, необхідні для виживання. 
Другий – знання, уміння та навички, достатні 
для входження в іншу культуру. І насамкінець 
третій: повноцінне функціонування в межах 
іншої культури, її сприйняття, а іноді й прий-
няття (привласнення), що дає змогу повною 
мірою реалізувати смисложиттєві орієнтації 
особистості чи групи в тому числі й на рівні 
ідентичностей [5]. 

На нашу думку, передумови відмінностей 
між категоріями «міжкультурна компетент-

ність» і «міжкультурна грамотність» такі. Крите-
рієм розрізнення між поняттями «міжкультурна 
компетенція» та «міжкультурна грамотність» 
є, по-перше, логічний обсяг обох категорій 
(як ми вже зазначали вище, категорія «між-
культурна грамотність» є ширшим за обся-
гом поняттям); по-друге, виразно практична, 
радше й прагматична семантична спрямова-
ність категорії «міжкультурна компетенція». Ця 
категорія розкриває не стільки знання, стільки 
вміння, тобто наголошує на діяльнісному, пове-
дінковому аспекті передумов міжкультурної 
взаємодії, тоді як категорія «міжкультурна гра-
мотність» радше розкриває когнітивну, теоре-
тичну площину, апелюючи головно до знань 
у сенсі складових конструктів категорії.

Оглядаючи панораму наукових дискусій 
з приводу теоретизування на предмет поняття 
«міжкультурна компетенція», розуміємо, що 
воно активно входить до наукового вжитку 
в середині минулого століття. Утім теоретичні 
передумови та наукова ґенеза осмислення 
цього явища в широкому сенсі сягають дав-
ніх часів і співпадають (у хронологічному про-
міжку) з появою студій комунікації загалом. 
Спеціалісти в галузі міжкультурної комунікації 
дотримуються думки [6, с. 41], що історіогра-
фію терміна «міжкультурна компетенція» варто 
розпочинати з праць американського соціо-
лога та соціального психолога Джоржа Герд-
нера, який 1962 року в статті «Кроскультурна 
комунікація» [7] заклав теоретичні передумови 
розуміння й інтерпретації цього концепту. Так, 
у праці Дж. Герднера зустрічаємо поняття «уні-
версальний комунікатор». У трактуванні дослід-
ника універсальний комунікатор – це суб’єкт 
комунікації, що володіє вміннями цілісного 
сприйняття ситуації, навичками успішного інте-
грування в соціокультурне середовище, а також 
здатністю інтуїтивно включатися в ситуацію 
міжкультурної взаємодії та екстраверсією. «До 
якої міри це є, власне, можливим для представ-
ника однієї культури комунікувати, «дістатися» 
до особи з іншої культури?» [7, с. 241] – запи-
тує Дж. Герднер, формулюючи завдання статті, 
отже, актуалізуючи проблематику міжкультур-
ної компетентності в інтелектуальному дискурсі 
ще середини минулого століття.

Дещо згодом, а саме в другій половині 70-х 
років, інший автор, Брент Рубен [8], пропо-
нує розширити семантичну площину розу-
міння терміна «міжкультурна компетенція» 
до рівня стратегії поведінки в умовах взає-
модії з представниками інших культур. На 
нашу думку, інтерпретація категорії «міжкуль-
турна компетенція» в сенсі стратегії поведінки 
в середовищі іншої культури є гносеологічно 
перспективним напрямом соціологічного тео-
ретизування, особливо в ракурсі міжкультур-
них комунікацій прикордоння, адже саме тут 
комунікативна поведінка суб’єктів міжкультур-
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ної взаємодії все частіше нагадує певну стра-
тегію з тактичними завданнями, аніж пряму 
комунікацію в широкому розуміння терміна. 

Далі, зокрема в першій половині 80-хх років, 
зустрічаємо трактування міжкультурної ком-
петенції в сенсі позитивного сприйняття іншої 
культури. Така точка зору притаманна пере-
важно дослідженням у галузі прикладної лінгві-
стики. Уже на початку ХХІ століття в науковий 
ужиток запроваджується неймовірно цікаве 
з наукового погляду поняття – «культурний 
інтелект» («Cultural Intelligence») [9]. У редак-
ції щойно цитованих авторів поняття вжива-
ється задля позначення сукупності знань, умінь 
і навичок взаємодії з представниками іншої 
культури як вербального, так і невербального 
характеру. Так, досліджуючи епістемологічну 
площину дискурсу цієї тематики, розуміємо, як 
з 60-х років ХХ століття (коли тільки зароджу-
ється ідея міжкультурної компетентності в сенсі 
автономного концепту теорії комунікації) кон-
цепт еволюціонує (вже на початку ХХІ століття) 
у відносно окрему семантичну площину знань, 
ідей та уявлень про те, що необхідно знати, 
уміти, розуміти задля ефективної взаємодії 
з представниками іншої культури. Тобто в нау-
ковий ужиток запроваджується куди систем-
ніша категорія – «культурний інтелект».

Який же зміст укладають сьогодні дослід-
ники в поняття культурного інтелекту? Який 
перелік дескрипторів достатній задля опису 
цього феномена в умовах сьогодення? Які 
вимірювальні інструменти спроможні іденти-
фікувати показники культурного інтелекту? 
Виясненню цих та інших запитань присвячена 
непересічна стаття групи авторів, що презен-
тують дослідницькі установи США та Сінгапуру 
[9]. На думку вчених, під поняттям культурного 
інтелекту варто розуміти здатність особис-
тості ефективно функціонувати й управляти 
процесами в умовах культурного різноманіття. 
А саме ж поняття культурного інтелекту, на 
думку науковців, передбачає такі складники: 
мета-когнітивний культурний інтелект; ког-
нітивний культурний інтелект; мотиваційний 
культурний інтелект і поведінковий [9, с. 336]. 

Російська авторка І. Корнєва (дослідниць-
кий ракурс публікації якої спрямований на 
аналіз прикладних імплікацій теоретичних 
положень теорії міжкультурної комунікації) 
під поняттям міжкультурної компетенції про-
понує вважати «здібності розуміти, цінувати 
та поважати фактори, детерміновані куль-
турою, що впливають на сприйняття, мис-
лення, оцінку й дії як самого себе, так й інших 
людей» [10, c. 57]. У цьому визначенні на осо-
бливу увагу заслуговує наголос на культурній 
детермінованості факторів відмінності пред-
ставників різних культур, а також імператив 
не просто розуміти, а й цінувати та поважати 
ці відмінності. Такий ракурс інтерпретації 

поняття міжкультурної компетентності зміщує 
його в глибоко людську, гуманістичну пло-
щину дискурсу. 

Якісним показником наявності міжкультур-
них компетентностей І. Корнєва вважає вміння 
вибудовувати ефективну систему дій в умо-
вах міжкультурного простору взаємодії. Така 
система проявляється «в міжкультурному вза-
єморозумінні, у комунікативному й поведінко-
вому пристосуванні до поведінки представни-
ків іншої культури та в побудові нових зразків 
поведінки, які базуються на цінностях і нормах 
різних культур» [10, c. 58]. І далі: «При цьому 
необхідно прагнути до з’єднання власної 
й чужої культурної ідентичності та в результаті 
обміну позитивними зразками дій і схемами 
прийняття рішень йти до якісно нового синтезу 
таких дій» [10, c. 58], – пише авторка. На пере-
конання І. Корнєвої, до переліку міжкультурних 
компетентностей варто зарахувати терпимість 
до неоднозначності; здатність до емпатії; стій-
кість до фрустрацій; неупередженість. Список, 
запропонований авторкою, достатньо ціка-
вий, поряд із тим у ньому чітко простежується 
орієнтація саме на міжкультурні компетенції 
представників міжнародного менеджменту 
організацій, тоді як у ширшому розумінні цей 
перелік потребує доповнення та доопрацю-
вання, на нашу думку. Також І. Корнєва звер-
тає увагу на потребу розрізняти афективні, 
когнітивні й діяльнісні групи ознак міжкуль-
турних компетентностей, що, на нашу думку, 
є цілком слушно та виправдано. 

Оглядаючи історичну панораму трансфор-
мацій терміна, розуміємо, що з-поміж галу-
зевих напрямів чи не першими на цю про-
блему звернули увагу саме лінгвісти, адже 
застосування іноземної мови як інструменту 
міжкультурної комунікації вимагає від мовця 
дещо ширшого (аніж строго мовного) переліку 
компетенцій. І вже потім з-поміж представни-
ків різних дисциплін і галузей знань на про-
блематику міжкультурної компетенції (у сенсі 
передумови ефективного міжкультурного 
спілкування) звернули увагу суспільники, які 
неодноразово наголошували на тому, що для 
порозуміння одного лише знання мови недо-
статньо, важливо вміти «читати» й розуміти 
контекст співрозмовника, його соціокультурні 
бар’єри та можливі застереження.

Особливий інтерес у руслі дослідження ста-
новлять наукові розробки поняття міжкультур-
ної компетенції з подальшою можливістю їх 
застосування як інструментарію прикладного 
дослідження, аналіз можливостей та обмежень 
їх застосування для емпіричних досліджень 
міжкультурної взаємодії на прикордонні. Отже, 
звернемося до аналізу таких розробок.

Сучасні зарубіжні дослідники Д. Мадер 
та Р. Камер пропонують науковому загалу 
авторську розробку системи критеріїв шкали 
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оцінювання ступеня міжкультурної компетен-
ції на двох рівнях вимірювання: когнітивному 
та діяльнісному, яка здобула чималий резонанс 
у дослідницьких колах фахівців міжкультурної 
комунікації. Визначаючи критерії міжкультурної 
комунікативної компетентності, автори про-
понують на розгляд наукового співтовариства 
дві групи критеріїв, поділяючи їх на чергові під-
групи: критерії обізнаності (мовою оригіналу 
«Knowledge») та критерії вмінь і навичок (мовою 
оригіналу «Ability»). Зокрема, автори ведуть 
мову про те, що для міжкультурної комунікатив-
ної компетентності (окрім знання мови) важливі 
ще дві групи знань. Це, по-перше, знання про 
специфіку країни співрозмовника, її процеси 
та інститути, по-друге, знання видів причин 
і процесу непорозуміння між співрозмовниками 
різного культурного походження, тобто знання 
культурних відмінностей. Наступні п’ять факто-
рів розкривають специфічні уміння, які необхідні 
для налагодження ефективної комунікативної 
взаємодії з представниками іншої культури. 
Це, зокрема, уміння коректно та ввічливо вза-
ємодіяти з представниками іншої культури на 
вербальному й невербальному рівнях; уміння 
використовувати «беззвучні» (невербальні) 
інструменти мовлення в усному спілкуванні 
та ідентифікувати зміщення прийняття; уміння 
використовувати «беззвучні» (невербальні) 
інструменти мовлення в письмовому спілку-
ванні й ідентифікувати зміщення прийняття; 
уміння мета-комунікації, здатність виявляти 
цінності та концепти мовця під час спілкування, 
що не були озвучені; уміння медіації, посе-

редництва між суперечливими тлумаченнями 
явища [11, c. 106].

Звертаємо увага читача, що ця шкала 
годиться як для вимірювання міжкультур-
ної компетентності осіб, у яких є досвід між-
культурної взаємодії, так і для самооціню-
вання потенційної міжкультурної компетенції. 
«Шкала оцінювання міжкультурної компетенції 
(за Д. Мадер та Р. Камер)» з авторською моди-
фікацією й редакцією пропонується на розгляд 
професійного співтовариства (таблиця 1).

Далі звертаємо увагу читача на ще одну 
методику вимірювання міжкультурної компе-
тенції, яка, на нашу думку, володітиме значним 
гносеологічним потенціалом у дослідженнях 
міжкультурної взаємодії в умовах прикордоння, 
особливо європейського. Ідеться про роботи 
американської дослідниці в галузі міжнарод-
ної освіти (праці якої присвячені прикладним 
аспектам оцінювання процесів інтернаціона-
лізації в освіті, а також міжкультурним компе-
тенціям) – Дарли Деардорф. Прикметно, що 
авторка, дефініюючи поняття міжкультурної 
компетенції, веде мову про три семантичні 
площини цієї категорії: по-перше, наявність 
відповідного ставлення (мовою оригіналу 
«Relevant Attitudes»), як-то: повага, відкритість; 
по-друге, наявність знань і розуміння (мовою 
оригіналу «Knowledge and Comprehension»), 
як-то: самосвідомість і знання конкретних 
культур; по-третє, позитивні внутрішні й зов-
нішні результати (мовою оригіналу «Positive 
Internal and External Outcomes»), як-то: адап-
тивність, гнучкість, емпатія [12]. 

Таблиця 1
Шкала оцінювання міжкультурної компетенції (за Д. Мадер та Р. Камер [11] 

з авторською модифікацією)
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В3. Уміння вибудовувати з іншими відносини рівності, включаючи 
здатність поступатися власними упередженнями та стереотипами,  

що зумовлені власним культурним походженням
1 2 3

В4. Уміння коректно та ввічливо взаємодіяти з представниками  
іншої культури на вербальному й невербальному рівнях 1 2 3

В5. Уміння використовувати «беззвучні» (невербальні) інструменти 
мовлення в усному спілкуванні та ідентифікувати зміщення прийняття 1 2 3

В6. Уміння використовувати «беззвучні» (невербальні) інструменти мов-
лення в письмовому спілкуванні та ідентифікувати зміщення прийняття 1 2 3

В7. Уміння мета-комунікації, здатність виявляти цінності й концепти мовця 
під час спілкування, що не були озвучені 1 2 3

В8. Уміння медіації, посередництва між суперечливими тлумаченнями 1 2 3
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Дослідниця пропонує на розгляд науко-
вого загалу авторську модель структурного 
пояснення міжкультурної компетенції «Піра-
мідальна модель міжкультурної компетенції» 
[12, с. 254]. Так, в основу моделі Д. Деардорф 
покладає індикатори ставлення до представ-
ників іншої культури, а саме повагу (цінування 
іншої культури та культурного різноманіття), 
відкритість (до міжкультурного навчання, до 
людей, що презентують інші культури, а також 
неупередженість) і зацікавленість і схильність 
до відкриття (толерування неоднозначності 
й невизначеності). Наступний щабель піраміди 
міжкультурної компетенції становлять знання 
й навики розуміння, що експлікуються в при-
кладні вміння слухати, спостерігати, інтерпре-
тувати, аналізувати, оцінювати та співвідносити 
міжкультурні явища в процесі взаємодії. Знання 
й навики розуміння дослідниця операціоналізує 
через поняття культурної самосвідомості, гли-
бокого розуміння та знань про культуру (у тому 
числі й контекст, роль і вплив культури в поєд-
нанні з баченнями інших людей на навколишню 
дійсність), специфіковану культурою інфор-
мації, а також соціолінгвістичної обізнаності. 
Наступний, третій, щабель піраміди становлять 
іманентні риси й уміння особистості, так звані 
«внутрішні наслідки» міжкультурної компе-
тентності особистості (адаптивність, гнучкість, 
етнорелятивістський погляд на навколишню 
дійсність, емпатія), результатом наявності яких 
є зміщення фільтра сприйняття, релевант-
ність внутрішньоособистісної рамки сприй-
няття іншої культури. І насамкінець «зовнішні 
наслідки» міжкультурної компетентності, що 
проявляються в здатності ефективно й належно 
поводитися та комунікувати (ґрунтуючись на 
міжкультурних знаннях, навичках і відношен-
нях) задля досягнення певної цілі.

Погляд на категорію «міжкультурна ком-
петенція» крізь призму трьох семантичних 
площин його значення розвивають і сучасні 
німецькі дослідниці Анна Енгель і Регіна Кем-
пен. Авторки, розмірковуючи над поняттям 
міжкультурної компетенції (у руслі операціона-
лізації концепту задля розроблення методики 
його подальшого вимірювання), пропонують 
вирізняти три семантичні площини терміна, 
а отже, групи компонентів, що його форму-
ють афективні компоненти (складники відно-
шення), поведінкові компоненти, а також ког-
нітивні компоненти [6, c. 40]. 

Цікаво, що у 2011 році на теренах тієї-
таки Німеччини публікується дослідження за 
редакцією професора в галузі міжнародного 
менеджменту Крістофера Штера «Міжкуль-
турна компетенція. Вимірюваність і сертифі-
кація. Міжкультурна компетентність установ 
і компаній» [13], у якому подано систематизо-
ваний виклад цього концепту з урахуванням як 
теоретичного, так й емпіричного рівнів аналізу, 

а також чи не найбільш вдалу, на наш погляд, 
дефініцію поняття, що є предметом публікації. 
Так, К. Штер разом зі співавторами визнача-
ють міжкультурну компетенцію як результат 
взаємодії з представниками інших культур, 
включаючи відмінні концепти сприйняття, мис-
лення, відчуття й поведінки [13, c. 9]. Автори 
подають систематизований перелік навичок 
і характеристик міжкультурної компетентно-
сті, що перелічені в літературі, рангуючи їх 
за критерієм зменшення актуальності, тобто 
беручи до уваги кількість згадок тих чи інших 
ознак у працях дослідників стосовно актуаль-
ного проміжку часу (2004–2009 роки). Вияви-
лося, такі ознаки міжкультурної компетенції, як 
«відкритість» і «здатність до співпереживання» 
(емпатія), згадуються в усіх без винятку авторів 
упродовж усього періоду, що потрапив у фокус 
аналізу науковців. Отже, саме ці дескриптори, 
на думку авторів посібника, варто вважати 
найбільш сталими означниками міжкуль-
турної компетенції. Далі в порядку спадання 
частоти згадок розташувалися такі ознаки: 
«адаптивність», «гнучкість», «комунікативні 
навики», «впевненість», «знання мови», «куль-
турна обізнаність», «навики роботи в команді» 
[13, c. 11]. Прикметно, що з-поміж дев’яти 
дескрипторів, узятих до уваги дослідниками, 
знання мови виявилося далеко не першочер-
говим означником міжкультурної компетенції, 
тоді як психологічні дескриптори розташува-
лися на початку списку за критерієм чисельно-
сті й актуальності згадок у працях авторів, що 
становили вибірку аналізу. 

У семантичній площині змістових акцен-
тів поняття міжкультурної компетенції автори 
наголошують на важливості культурної син-
зетивності як ознаки, що доповнює міжкуль-
турну компетенцію, є ознакою її цілісності. Так, 
наприклад, американська авторка, співробіт-
ниця Науково-дослідного інституту міжкуль-
турного розвитку Портландського держав-
ного університету (США) Мілтон Дж. Беннетт 
1986 року публікує роботу «Розвиваючий підхід 
до вивчення міжкультурної чутливості» [14], 
у якій розкриває практичну необхідність і покро-
кову перспективу діагностики й переорієнтації 
від етноцентричної до етнорелятивістської пер-
спективи в процесі міжкультурної взаємодії.

Наприкінці 90-х років у середовищі науков-
ців, предметом вивчення яких постають явища 
міжкультурної компетентності в контексті 
теорій міжкультурної комунікації, помічаємо 
дискусію, дещо схожу на ту, яка в середині 
ХХ століття стосувалася студій міжкультурної 
комунікації загалом, детальному висвітленню 
якої присвячена наша попередня публікація 
[15]. А саме йдеться про дихотомію структура/
процес, зокрема про те, як «дивитися» на між-
культурні компетенції: з погляду структурного 
чи процесуального підходу? 
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Саме таке питання формулює 1990 року 
Мартін Герцен на сторінках «The International 
Journal of Human Resource Management», сис-
тематизуючи типи концептів міжкультурної 
компетенції [16]. З логічного погляду виглядає 
на те, що запитання дихотомії «структура/про-
цес», яке раніше стосувалося теорій міжкуль-
турних комунікацій загалом, через якийсь час 
актуалізується вже на рівні окремих концептів, 
якими оперує ця теорія. І, мабуть, це озна-
чає, що з погляду приросту наукового знання, 
його динаміки й прогресу студії міжкультур-
них комунікацій є епістемологічною точкою 
зростання наукового знання, з одного боку, 
та соціально затребуваним напрямом науко-
вих розробок – з іншого. 

Нещодавно, а саме 2017 року на сторін-
ках уже згадуваного тут «Іnterculture Journal» 
видання, що є міждисциплінарним майданчи-
ком обговорення проблематики міжкультур-
них комунікацій, з’являється публікація, при-
свячена спробам теоретичного розроблення 
та чергової пілотної апробації методики вимі-
рювання міжкультурної компетенції на при-
кладі двох груп респондентів, які культурно 
й соціально пов’язані з Німеччиною. 

Авторки публікації, а саме фахівчині 
вивчення міжкультурної компетенції з погляду 
найперше психології Анна Енгель і Регіна Кем-
пен публікують на сторінках видання статтю під 
заголовком «Вимірювання міжкультурної ком-
петентності. Розробка короткої німецькомовної 
шкали» [6]. Ми вже покликалися на цю роботу 
на початку статті в контексті викладу історичної 
динаміки появи та семантичної трансформації 
поняття «міжкультурна компетенція». Тепер же 
звернемося до неї в руслі аналізу напрацювань 
інструментального характеру, зокрема шкали 
для вимірювання міжкультурної компетенції, 
яку презентують громадськості науковці.

В основу шкали дослідниці покладають 
три методики, індикатори яких у системати-
зованій формі трансформовані авторками 
в адаптовану до німецьких соціокультурних 
реалій шкалу вимірювання міжкультурної ком-
петенції. Зокрема, по-перше, «Шкала культур-
ного інтелекту» (2007) [9], по-друге, «Шкала 
міжкультурної ефективності» (2010) [17], 
по-третє, «Шкала міжкультурної синзетив-
ності» (2000) [18]. Отже, А. Енгель та Р. Кемпен 
у роботі аналітично об’єднали напрацювання 
попередників у галузі розроблення інструмен-
тів вимірювання явищ міжкультурної взаємо-
дії, доповнивши їх авторським баченням, у під-
сумку, запропонували науковому загалу шкалу 
вимірювання міжкультурної компетентності, 
адаптовану саме до німецького соціокультур-
ного середовища.

Шкала вимірювання міжкультурної компе-
тенції А. Енгель та Р. Кемпен, урешті-решт, 
являє собою систему тверджень, які узагаль-

нюють п’ять ключових факторів опису міжкуль-
турної компетенції: відкритість, обізнаність, 
самоусвідомлення, повага та гнучкість пове-
дінки [6]. Звертають увагу розробники інстру-
менту також і на обмеження й застереження 
щодо застосування шкали вимірювання між-
культурної компетенції. Наприклад, дослід-
ники наголошують на її суб’єктивності, адже 
шкала складається із суджень самооцінки, 
які не завше об’єктивно відображають дійс-
ний стан справ. Або ж інша лімітація: шкала 
не вимірює зовнішні спільноти, групи рівних 
чи партнерів комунікації, вона спрямована на 
вивчення лише однієї аудиторії, тобто фіксує 
думку лише одного учасника процесу кому-
нікації тощо [6, с. 50]. Інший не менш цікавий 
інструментарій для вивчення міжкультурної 
компетентності методом експертного інтерв’ю 
також знаходимо в колективній роботі під 
редакцією К. Штера [13, c. 39–40]. Утім, попри 
згадані вище й інші обмеження, на нашу думку, 
розглянуті інструменти вимірювання володі-
ють значним пояснювальним потенціалом, 
адже актуальність на соціальна затребуваність 
таких вимірювань у сучасному українському 
суспільстві, особливо в середовищі молодіж-
них кіл, є доволі значною. 

Ми здійснили спробу систематизації запро-
понованих авторами критеріїв і показників 
міжкультурної компетенції в рамках методики, 
яка б, ураховуючи ціннісно-праксіологічний 
вимір міжкультурної компетенції, володіла 
достатнім потенціалом на рівні емпіричного 
застосування в подальших дослідженнях. 
Так, на основі розробок зарубіжних дослідни-
ків (Д. Деардорф, К. Штер, А. Енгель, Р. Кем-
пен та ін.) і теоретичних розробок української 
дослідниці М. Сотер нами розроблена «Мето-
дика оцінювання рівня міжкультурної компе-
тенції в умовах соціокультурної взаємодії на 
прикордонні», яка й пропонується на розгляд 
професійного співтовариства в авторській 
редакції (таблиця 2).

Навики міжкультурної компетенції є інстру-
ментом редукції непорозуміння та запорукою 
досягнення діалогічного ефекту комунікації. 
Порозуміння (як еквівалент якості комуніка-
тивної дії) могло б становити окремий пред-
мет дослідження. Порозуміння (як результат 
комунікативної дії) експлікується далеко не 
завжди, однак у разі його наявності виникають 
об’єктивні підстави класифікувати таку дію як 
успішну. Чимало теорій пояснення сутності 
комунікацій, що склалися наприкінці ХХ – на 
початку теперішнього століття, апелюють до 
того, що за своєю спрямованістю комуніка-
тивні дії акторів спрямовані подолання неви-
значеності, заповнення семантичної «пустки», 
яка є некомфортною для особистості й причи-
ною непорозумінь і генерування міфологем на 
вищих ступенях організації суспільства. Редук-
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ція когнітивного дисонансу (найпростішим і, 
вочевидь, найефективнішим способом уник-
нення якого є прийняття точок зору й переко-
нань групи) є передумовою соціальної рівно-
ваги. Важливо наголосити, що міжкультурна 
компетенція є індикатором спроможності осо-
бистості чи групи діяти ефективно в обстави-
нах міжкультурної взаємодії, засвідчує їхню 
спроможність належно взаємодіяти й дося-
гати позитивного результату комунікацій, 
особливо на інституційному рівні організації 
соціальної системи суспільства.

Додамо, що в науковій літературі вирізня-
ють три ключові групи факторів порозуміння. 
По-перше, це кількість когнітивних елементів 
думок індивіда, що співпадають із протилеж-
ною точкою зору (так званий «ступінь незгоди»); 
по-друге, вагомість когнітивних елементів, 
включених у дисонанс; по-третє, авторитет 
людини чи групи, що артикулює протилежну 
точку зору [19, с. 143]. Науковець, який запро-
вадив до наукового вжитку поняття «когнітив-
ний дисонанс», Леон Фестігер, веде мову про 
роль і значення комунікацій у процесах редукції 
дисонансу, виокремлюючи два шляхи напра-

цювання узгодженого бачення: по-перше, 
зменшення числа й вагомості дисонантних еле-
ментів; по-друге, трансформація дисонантного 
елементу до стану узгодженості [20]. Додамо, 
що епістемологічно значимий підхід Л. Фесті-
гера, на нашу думку, буде ще більш результа-
тивним, якщо все ж спробувати розділити кіль-
кісні параметри (число дисонансних елементів) 
і якісні (вагомість таких елементів).

Висновки з проведеного дослідження. 
Підводячи підсумки соціологічного теоретизу-
вання міжкультурної компетенції як предмета 
вивчення в дослідженнях соціокультурної вза-
ємодії в умовах прикордоння, акцентуємо такі 
висновкові положення:

По-перше, історична ґенеза та концепту-
альна динаміка цього поняття охоплює хро-
нологічний проміжок середини ХХ – початку 
ХХ століття, тоді як із логічного погляду між-
культурну компетенцію варто розглядати 
в контексті ширшого за обсягом поняття між-
культурної грамотності. 

По-друге, під поняттям міжкультурної 
компетенції пропонуємо розуміти «комп-
лекс знань, умінь і навичок успішного спілку-

Таблиця 2 
Методика оцінювання рівня міжкультурної компетенції в умовах  

соціокультурної взаємодії на прикордонні (складено автором на основі: [6, 12, 13, 21])
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А1. Повага (цінування (шанобливе ставлення) щодо іншої культури 
та культурного різноманіття) 1 2 3

А2. Етнорелятивізм, переконаність у тому, що всі групи й культури 
є рівноправними 1 2 3

А3. Упевненість 1 2 3
А4. Відкритість до представників інших культур 1 2 3

А5. Допитливість, бажання зрозуміти іншу культуру 1 2 3

В
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о
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и
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и

й В6. Культурна обізнаність 1 2 3
В7. Культурологічна самообізнаність 1 2 3

В8. Соціолінгвістична обізнаність 1 2 3
В9. Вербальні комунікативні навички (знання мови) 1 2 3

В10. Невербальні комунікативні навички (розуміння контексту, 
мови жестів і символів тощо) 1 2 3
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С11. Емпатія, співпереживання іншої культури 1 2 3
С12. Бажання досліджувати, вивчати іншу культуру 1 2 3

С13. Адаптивність, уміння пристосовуватися 1 2 3
С.14. Гнучкість 1 2 3

С.15. Спроможність бути частиною команди 1 2 3
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й D16. Уміння слухати 1 2 3

D17. Уміння інтерпретувати 1 2 3
D18. Уміння аналізувати 1 2 3
D19. Уміння оцінювати 1 2 3

D.20 Уміння співвідносити 1 2 3
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вання та досягнення відносин партнерства, 
порозуміння й діалогу з представниками 
інших культур, що проявляються на мотива-
ційно-ціннісному, когнітивному, емоційному 
та комунікативно-діяльнісному рівнях, охо-
плюючи побутову (повсякденну), освітню, 
професійну, культурну та суспільно-політичну 
сфери соціокультурної взаємодії». 

По-третє, огляд теоретичних розробок 
у напрямі зазначеної проблематики, вивчення 
прикладів операціоналізації поняття «між-
культурна компетенція» у формі інструментів 
подальшого емпіричного вивчення підводять 
до висновку щодо актуальності й потреби 
модифікації/адаптації подібних розробок сто-
совно особливостей українського соціокуль-
турного середовища (див. таблиці 1, 2).

У подальших дослідженнях ми будемо 
акцентувати увагу на тому, настільки запро-
поновані увазі професійного співтовариства 
дослідницькі інструменти ефективні в дослі-
дженнях міжкультурної взаємодії в умовах 
прикордоння, представимо на розгляд нау-
кової громадськості отримані нами емпіричні 
дані в розрізі молодіжних груп і спільнот при-
кордоння Східної та Центральної Європи.

література:
1. Бакіров В.С., Ушакова Н.І., Хижняк Л.М. Міжкуль-

турна комунікація в університеті: історичний досвід та 
виклики сучасності. Вісник Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціо-
логічні дослідження сучасного суспільства: методо-
логія, теорія, методи». 2017. Випуск 39. С. 286–293.

2. Воронцов Р.И. Культурная грамотность: амери-
канская версия. Вестник Герценовского универси-
тета. 2009. № 3. С. 51–57.

3. Еранцева М.А. Словарь культурной грамот-
ности Хирша как отражение этнокультурной кар-
тины мира. Гуманитарные исследования. 2012. 
№ 4 (44). С. 39–45.

4. Ансимова О.К. Концепция лингвокультурной 
грамотности: актуальность и перспективы. Электро-
нный научно-практический журнал «Филология и 
литературоведение». URL: http://philology.snauka.
ru/2014/07/844 (дата звернення: 23.04.2020).

5. Hirsch E.D.Jr. Cultural literacy. What every 
American needs know. N.Y., 1988. 253 p.

6. Engel А., Kempen R. Messung interkultureller 
Kompetenz – Entwicklung einer deutschsprachigen 
Kurzskala. Interculture journal: Online Zeitschrift 
für interkulturelle Studien. 2017. Bd. 16.  
Nr. 29. P. 39–60. URL: https://cutt.ly/xyo98Dv (дата 
звернення: 23.04.2020).

7. Gardner George H. Cross Cultural Communication. 
The Journal of Social Psychology. 1962. № 58 (2).  
Р. 241–256. 

8. Ruben B. Assessing Communication Competency 
for Intercultural Adaptation. Group & Organization 
Management. 1976. № 1 (3). Р. 334–354. URL: https://
doi.org/10.1177/105960117600100308 (дата звер-
нення: 23.04.2020).

9. Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects 
on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural 
Adaptation and Task Performance / Ang S., Van Dyne, 
Koh L., Ng K., Templer K., Tay C., Chandrasekar N. and 
others. Management and Organization Review. 2007. 
№ 3(3). Р. 335–371. 

10. Корнева Л.И. Межкультурная компетенция как 
условие успешной профессиональной деятельности 
российских менеджеров. Вестник УГТУ-УПИ. 2004. 
№ 10. С. 54–61. URL: https://cutt.ly/hypuWrs (дата 
звернення: 23.04.2020).

11. Mader J., Camerer R. International English and 
the Training of Intercultural Communicative Competence. 
Interculture Journal: Online Zeitschrift für interkulturelle 
Studien. 2010. Bd. 9. Nr. 12. P. 97–116. URL:  
https://cutt.ly/1ypuRVC (дата звернення: 23.04.2020).

12. Deardorff D.K. Identification and Assessment 
of Intercultural Competence as a Student Outcome of 
Internationalization. Journal of Studies in International 
Education. 2006. № 10 (3). P. 241–266. URL: https://
cutt.ly/PypuU76 (дата звернення: 23.04.2020).

13. Interkulturelle Kompetenz – Messbarkeit 
und Zertifizierung interkultureller Kompetenz 
von Institutionen und Unternehmen / D. Barkin, 
F. Hoffmann, K. Karcher, Jan-Paul Kersting, F. Konz, 
M. Mank et all ; Leiter der Studie Prof. Dr. Christopher 
Stehr. Herausgeber : German Graduate School of 
Management and Law gGmbH Bahnhofstraße. 2011. 
42 s URL: https://cutt.ly/Byppyg6 (дата звернення: 
23.04.2020).

14 Bennett M. Development Model of Intercultural 
Sensitivity. 2017. URL: https://www.researchgate.net/
publication/318430742 (дата звернення: 23.04.2020).

15. Максимович О.В. Соціологічні та психоло-
гічні моделі комунікації: можливості та обмеження 
застосування в дослідженнях міжкультурної взаємо-
дії в умовах прикордоння. Український соціум. 2020. 
№ 1 (72). С. 62–82. URL: https://doi.org/10.15407/
socium2020.01.062 (дата звернення: 23.04.2020).

16. Gertsen M. Intercultural competence and 
expatriates, The International Journal of Human 
Resource Management. 1990. № 1:3. Р. 341–362. 

17. Portalla Tamra, Guo-Ming Chen. The 
development and validation of the intercultural 
effectiveness scale. Intercultural Communication 
Studies. 2010. Vol. 19. № 3. Р. 21–37. URL:  
https://web.uri.edu/iaics/files/02TamraPortallaGuo-
MingChen.pdf (дата звернення: 23.04.2020).

18. Chen G.M., Starosta W.J. The Development 
and Validation of the Intercultural Sensitivity Scale. 
Human Communication. 2000. Vol. 3. P. 1–15. URL: 
https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&a
rticle=1035&context=com_facpubs (дата звернення: 
23.04.2020).

19. Краснянський Е. Основы теории коммуника-
ции : пособие по изучению дисциплины. Москва : 
МГТУ ГА, 2009. 154 с.

20. Фестингер Л. Теория когнитивного диссо-
нанса. Санкт-Петербург : Ювента, 1999. 320 с.

21. Сотер М.В. Формування готовності майбутніх 
інженерів-судномеханіків до міжкультурної комуні-
кації : дис. ... канд. пед. наук (доктора філософії) : 
13.00.04. Тернопіль, 2018. 297 с.



  Теорія Та ісТорія соціології

105

  Спеціальні та галузеві Соціології

Постановка проблеми. Проблема ста-
новлення та розвитку фермерства в Україні 
є надзвичайно актуальним питанням сьо-
годення. Вона зумовлена кризовим станом 
сільського господарства, високою соціаль-
ною напругою в сучасному українському селі. 
Розвиток реального сімейного фермерства 
в Україні – це можливість не тільки отримати 
стабільний прибуток, залучити всіх членів 
родини до спільної справи, полегшити ручну 

працю, а це ще й можливість досягти найви-
щої якості продукції. Фермерство забезпе-
чує населення якісними продуктами, а отже, 
стає ключем до європейської продовольчої 
незалежності [5]. Про важливість та розу-
міння українським Урядом незадовільного 
стану розвитку фермерства в країні та його 
ролі у збереженні агрономічної екосистеми 
та сільських територій держави засвідчує 
розроблена Кабінетом Міністрів України 

теоретико-методолоГічні основи роЗвитку Фермерства  
в украЇні: соціолоГічний аналіЗ
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Стаття присвячена розгляду фермер-
ства як особливої соціальної сільської групи 
та прогресивної підприємницької діяльності 
в агросфері. Розглянуто низку переваг, що 
відрізняють фермерське господарство від 
інших форм сільськогосподарських підпри-
ємств. Проаналізовано характеристику 
малих сімейних ферм в аграрній сфері, 
місце в ринковій економіці, встановлено 
критерії типізації суб’єктів аграрної гос-
подарської структури. Розглянуто досвід 
розвитку малого агробізнесу в сільському 
господарстві за кордоном. Визначено тен-
денції економічної стійкості та перспективи 
фермерських господарств, передумови 
пореформеного їх розвитку, сучасний прояв 
та майбутнє особистих селянських гос-
подарств за умов трансформації у сімейні 
фермерські господарства. Обґрунтовано 
посилення впливу ринкових інструментів 
і держави на дохідність та ефективність 
суб’єктів малого підприємництва в сільських 
поселеннях України. Визначено, що фермер-
ство як особлива сільська соціальна група 
є продуктом високого рівня суспільства 
та еволюції селянства. Перетворення 
фермерства з індивідуально-локального на 
масове явище – процес тривалий і складний. 
У статті проаналізовано сучасний стан 
та перспективи розвитку фермерства 
в контексті проєвропейського стратегіч-
ного вектора розвитку України. Відзначено, 
що розвиток фермерських господарств 
слід розглядати як складний історичний 
процес, зумовлений ринковим механізмом 
господарювання, соціальними та іншими 
потребами суспільства. Зазначено, що цей 
процес в Україні проходив низку етапів, які 
характеризуються якісними та кількісними 
перетвореннями. Узагальнено, що проблема 
розвитку фермерських господарств потре-
бує додаткових соціологічних досліджень. 
Тому подальші перспективи розвідок у цьому 
напрямі пов’язані з моніторингом ситуації 
в агросфері, оцінкою суб’єктами підприєм-
ництва процесів і змін, що відбуваються 
в ній, поглибленням аналізу чинників успіху 
та ефективності фермерських госпо-
дарств, виявленням міри користування кон-
сультаційними, дорадчими службами тощо.

ключові слова: фермерство, селянство, 
соціальна група, розвиток, реформа.

The article deals with the consideration of farm-
ing as a special social rural group and progres-
sive business activity in the agrosphere. A num-
ber of advantages that distinguish farming from 
other forms of agricultural enterprises are con-
sidered. The essential characteristics of small 
family farms in the agrarian sphere are analyzed, 
the place in the market economy and the criteria 
for typing of subjects of the agrarian economic 
structure are established. Experience of develop-
ment of small agribusiness in agriculture abroad 
is considered. The tendencies of economic sta-
bility and prospects of farms, the prerequisites 
for their reformed development, the current 
manifestation and the future of personal peas-
ant farms under the conditions of transformation 
into family farms are determined. The influence 
of market instruments and the state on the profit-
ability and efficiency of small business entities in 
rural settlements of Ukraine is substantiated. It is 
determined that farming, as a special rural social 
group, is a product of the high level of society 
and the evolution of the peasantry. The transfor-
mation of farming from individual-local to mass 
phenomenon is a long and complicated process. 
The article analyzes the current state and pros-
pects of agricultural development in the context 
of the pro-European strategic development vec-
tor of Ukraine. It is noted that the development 
of farms should be considered as a complex 
historical process, due to the market mechanism 
of management, social and other needs of soci-
ety. It is noted that this process in Ukraine has 
undergone a number of stages characterized 
by qualitative and quantitative transformations. 
Generally, the problem of farm development 
requires additional sociological research. There-
fore, further prospects for exploration in this 
direction are related to monitoring the situation in 
the agrosphere, assessing the subjects of entre-
preneurship of the processes and changes tak-
ing place in it, deepening the analysis of factors 
of success and efficiency of farms, revealing 
the extent to which consultative and advisory 
services are used.
Key words: farming, peasantry, social group, 
development, reform.
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«Концепція розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018–2020 роки», виділення безповоротної 
фінансової підтримки на розвиток фермер-
ства та сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів безпрецедентного 1 млрд 
грн у 2018 році, а також надання фермерам 
пільгових кредитів. Так, згідно з офіційною 
статистикою, за 2018 р. кількість фермер-
ських господарств зросла лише на 445 [9], 
тобто на 1%, що свідчить про низький рівень 
ефективності публічного управління фермер-
ством в Україні та необхідність пошуку шля-
хів його вдосконалення. Варто зазначити, 
що фермерство як окрема одиниця та особ-
лива сільська соціальна група є фундаментом 
ефективної аграрної економіки. Становлення 
та розвиток фермерства є своєрідним про-
цесом еволюції селян та продуктом високого 
рівня суспільства. Звісно, процес перетво-
рення фермерства з індивідуально-локаль-
ного на масове явище – процес тривалий 
і складний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливість становлення та функціонування 
фермерських господарств, теоретичні та прак-
тичні аспекти їх розвитку досліджували еконо-
місти-аграрники: В. Горьовий, О. Грищенко, 
В. Іванченко, М. Малік, В. Месель-Весляк, 
М. Кісіль та ін. Функціонування фермер-
ських господарств досліджували економісти: 
П. Саблук, В. Липчук, Є. Майовець, О. Проко-
пишин, Т. Осташко, Ю. Губені, В. Горьовий, 
М. Малік, В. Юрчишин та ін. До проблем тран-
сформації українського села, розвитку госпо-
дарської діяльності в агросфері звертались 
і соціологи, зокрема В. Тарасенко, О. Гонча-
рук, В. Чигрин, А. Шатохін та ін. Також протя-
гом останніх років вітчизняними соціологами 
проведено низку досліджень з оцінювання 
земельної реформи в Україні (Центр соціаль-
них експертиз Інституту соціології НАН Укра-
їни в рамках Проєкту Світового банку «Видача 
державних актів на право власності на землю 
в сільській місцевості та розвиток системи 
кадастру», 2010 р., 2011 р., 2012 р.) [3]. Проте 
слід зауважити, що в науковій літературі не 
досить розкриті проблеми регіонального 
становлення та розвитку фермерських гос-
подарств. Також не досить вивченими зали-
шаються питання поступової адаптації вітчиз-
няних фермерських господарств до вимог 
і стандартів, які діють у розвинених країнах 
світу і вимагають нових підходів до організації 
господарської діяльності.

Постановка завдання. Наша робота 
присвячена теоретико-методологічному 
обґрунтуванню впровадження фермерства 
в Україні та розробленню практичних реко-
мендацій щодо підвищення його ефектив-
ності. Для досягнення поставленої мети були 

визначені такі наукові завдання: обґрунтувати 
необхідність розвитку фермерського ведення 
господарства в аграрному секторі економіки 
України; дати характеристику середовищу 
фермерства в Україні в інституційному полі; 
розробити практичні рекомендації щодо під-
вищення рівня лобіювання інтересів фермер-
ства України в органах державної влади, дати 
оцінку особливостей становлення та розвитку 
фермерських господарств України та шляхів 
оптимізації системи господарювання цієї ніші 
аграрного підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фермерські господарства є важли-
вою формою та соціально-економічною осно-
вою розвитку малого підприємництва на селі. 
В нашій країні становлення та розвиток фер-
мерства за зразками західних фермерських 
господарств було проведене без достатнього 
врахування специфічних умов ведення агро-
промислового виробництва, в Україні була 
відсутня науково обґрунтована програма фор-
мування фермерських господарств на рівні 
держави. На цьому етапі фермерське госпо-
дарство є «формою вільного малого підпри-
ємництва, що здійснює свою діяльність на 
принципах юридичної та економічної само-
стійності». Надзвичайно важливим є ство-
рення сприятливих умов для функціонування 
ФГ в Україні як для подолання занепаду села, 
так і для впорядкування організаційної струк-
тури сільського господарства. До таких умов 
можемо віднести відповідність до європей-
ських стандартів, більш відповідальне управ-
ління природними ресурсами, що надає сус-
пільству суттєві екологічні вигоди, економічні 
можливості для сільських жителів, збереження 
традицій, знань, персоналізовану взаємодію 
споживачів з продовольчою системою: спо-
живачі об’єднуються з фермерами й отриму-
ють безпосередній доступ до потоків продо-
вольства (солідарне сільське господарство) 
[1, с. 302].

Про важливість та роль малого бізнесу 
на селі, зокрема фермерських господарств, 
сталий розвиток територіальних громад було 
зазначено й ООН, яка 2014 рік проголосила 
роком сімейних фермерських господарств. 
Це питання також дуже важливе і для Укра-
їни, адже стосується величезної категорії 
виробників сільськогосподарської продук-
ції. Йдеться про понад 4 млн господарств, які 
позиціонуються як особисті селянські. Це, як 
кажуть закордонні експерти, справжній укра-
їнський феномен. Натепер в Україні процес 
створення сімейних ферм поступово набирає 
обертів здебільшого завдяки експертній і тех-
нічній допомозі представництв держав – ліде-
рів у цій галузі: Франції, Канади, США. Якщо 
ми прагнемо розвивати й модернізувати сіль-
ськогосподарське виробництво, запроваджу-
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вати стандарти ЄС, то всі виробники сільсько-
господарської продукції повинні мати єдине 
законодавче поле для організації своєї діяль-
ності і працювати в рівних податкових умовах, 
уважають вітчизняні експерти та фахівці в сіль-
ському господарстві. Таким чином, можемо 
говорити про те, що особисті селянські госпо-
дарства мають поступово змінювати статус 
фізичних осіб і реєструватися як юридичні 
особи [1, с. 305].

Розглянемо періоди розвитку фермер-
ських господарств. Зокрема, період з 1992 до 
2003 року потрібно розглядати як найдина-
мічніший, організаційний та стартовий період 
кількісного зростання і формування фер-
мерства як елемента архітектоніки аграрної 
сфери (тоді в Україні в середньому щорічно 
утворювалося понад чотири тисячі фер-
мерських господарств) [9]. І навпаки, 2003–
2010 роки – це період досить стабільного 
розвитку фермерства під впливом доскона-
лішого інституціонального наповнення цього 
процесу, знаходження свого місця в аграрній 
сфері, де відбувається посилення його впливу 
на процеси трансформації останньої за раху-
нок економічного зростання та організацій-
но-структурного оформлення як самостійного 
елемента в архітектоніці аграрної сфери [9].

Розглядаючи період з 2010 р. і донині, 
можна сказати, що відбувається розвиток 
фермерства на власній основі за рахунок 
інновацій та адаптації до наявного інституцій-
ного середовища, посилення конкурентної 
спроможності як окремого суб’єкта ринко-
вих відносин, зміцнення соціального аспекту 
діяльності як окремого чинника сільського 
розвитку. Загалом, мета створення фермер-
ських господарств в Україні полягає у збіль-
шенні обсягів продовольчих фондів держави 
і підвищення добробуту сімей селян на основі 
їхньої участі в підприємницькій діяльності. 
Законодавчою базою створення, діяльності 
та припинення діяльності фермерських гос-
подарств є Конституція України, Земельний 
кодекс України, Закон України «Про фер-
мерське господарство» та інші нормативно-
правові акти України [9].

Так, для прикладу, в 1990 році було заре-
єстровано лише 82 такі господарства, які 
у своєму користуванні мали 2 тис. га сільсько-
господарських угідь, а протягом наступних 
п’яти років їхня кількість зросла до 34,8 тисячі, 
а площа угідь – до 786,4 тис. га. За підсум-
ками 2014 року кількість зареєстрованих фер-
мерських господарств в Україні становила 
32,1 тисячі, у користуванні фермерів перебу-
вало 4,7 млн га сільськогосподарських угідь. 
При цьому середня площа сільськогосподар-
ських угідь одного фермерського господар-
ства становила у 2014 році 146,5 гектара, з них 
ріллі – 141,4 га. У середньому на одне госпо-

дарство припадало 2–3 працівника, в тому 
числі 1 або 2 найманих [11].

На початок липня 2015 кількість зареєстро-
ваних господарств становила 39,5 тисячі. При 
цьому розміри угідь зменшилися. На початок 
2020 року, за даними Державної статистики, 
в Україні зареєстровано 46998 фермерських 
господарств. Вони обробляють понад 4,5 млн 
га орної землі. У середньому на кожне госпо-
дарство припадає 105–110 гектарів. Зокрема, 
на Закарпатті фермер може обробляти 3–5 га, 
а в Одеській, Миколаївській областях – 300, 
а то й 400 гектарів. Окремі ж фермерські 
господарства мають до 10 тис. гектарів [11].

Слід зазначити, що від початку 2000-х років 
основною тенденцією розвитку фермерства 
України стало не лише збільшення кількості 
господарств, а й розширення розмірів земле-
користування. Найбільше зростання земель-
них площ у користуванні фермерських гос-
подарств відбулося у 2000 році. Аналізуючи 
результати реалізації Указу Президента Укра-
їни від 3 грудня 1999 року як ключового для 
цього процесу інституціонального чинника, ця 
площа збільшилася в 1,9 раза [11]. У наступ-
ний період темпи збільшення площ сільсько-
господарських угідь у користуванні ферме-
рів щорічно становили близько 10 відсотків. 
Проте у 2008 році загальна площа землеко-
ристування фермерів зросла лише на 3,4%. 
Суттєвий обмежувальний вплив на динаміку 
цього процесу мали інституційні чинники. Під 
впливом наростаючої конкуренції великі агро-
промислові об’єднання підтримали законо-
давчі та адміністративні рішення щодо обме-
ження земельних наділів, наданих фермерам, 
скоротивши їхні стартові фінансові можливості 
[1, с. 305].

Такий процес, як трансформація об’єдна-
них сільськогосподарських господарств, має 
бути добровільним та здійснюватися через 
прямий та непрямий стимулюючий вплив 
засобів державної підтримки. Трансформа-
ція може здійснюватись за допомогою таких 
механізмів, як унормування засад функціону-
вання сімейних фермерських господарств; 
розроблення пільгової системи страхування, 
що вирішить не тільки проблему належного 
пенсійного забезпечення, а й забезпечить 
соціальний захист у разі тимчасової непра-
цездатності; формування готовності і здат-
ності селян до самостійного господарювання 
шляхом підготовки кваліфікованих кадрів для 
сільського господарства, здатних здійснювати 
виробництво на сімейних засадах [2, с. 214]. 
Держава не може залишатися осторонь цієї 
багатомільйонної категорії виробників і має 
забезпечити підняття їхнього соціального ста-
тусу. Міністерство аграрної політики України, 
НААН розпочали роботу над удосконаленням 
нормативно-правової бази щодо створення 
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умов перетворення особистих господарств 
у фермерські з набуттям статусу юридичної 
особи – виробника сільськогосподарської 
продукції. Це законодавство має забезпечити 
одноосібникам повноцінну участь в аграрному 
ринку і стимулюватиме створення на основі 
малих господарств життєздатної системи сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
Нині назріла нагальна потреба в розробленні 
інструментів щодо заохочення трансформації 
сімейних господарств у господарства товар-
ного спрямування, як це практикується у кра-
їнах Центральної та Східної Європи. З огляду 
на досвід європейського, канадського та інших 
країн законодавства щодо реєстрації сімейних 
ферм, у Законі України «Про фермерське гос-
подарство» передбачаємо два можливі варі-
анти реєстрації [3].

Перший варіант – сімейне фермерське гос-
подарство за бажання може реєструватися на 
загальних підставах, як і будь-яке фермерське 
господарство, у формі приватного підпри-
ємства зі створенням юридичної особи. Дру-
гий варіант полягає у тому, що сімейне фер-
мерське господарство може реєструватися 
за заявочним принципом. Подали документи 
і працюйте собі на здоров’я. Тобто малі вироб-
ники сільськогосподарської продукції повинні 
модернізуватися відповідно до вимог ЄС 
і мають стати потужним сектором виробництва. 
25 січня 2018 р. відбулася презентація громад-
ської спілки «Союз українського селянства» 
(СУС), організаторами якої є Асоціація ферме-
рів і приватних землевласників України та Союз 
сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів. Основною метою Союзу українського 
селянства є поступове зміцнення людського 
і природного капіталу села. Насамперед це 
альтернатива нинішньому соціально-економіч-
ного устрою держави, що полягає у поступовій 
заміні монополії на кооперацію, а агрохолдин-
гів – на розвиток сімейного фермерства [3].

Представники СУС на підставі Концеп-
ції розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації на 2018–
2020 рр. уже розробили відповідну програму, 
яка передбачає створення в Україні протя-
гом трьох років 250 тис. фермерських гос-
подарств і більше мільйона робочих місць на 
селі. Розвиток малих сімейних фермерських 
господарств має дати можливість українським 
селянам розвиватися й відчувати впевненість 
у завтрашньому дні шляхом розвитку методів 
ефективного фермерства. Сімейне фермер-
ство – це виробництво професійне, а не на 
рівні хобі, як у нас в Україні у більшості влас-
ників особистих селянських господарств. 
Розвиток реального сімейного фермерства 
в Україні – це можливість не тільки отримати 
стабільний прибуток, залучити всіх членів 
родини до спільної справи, полегшити ручну 

працю, це ще й можливість досягти найвищої 
якості продукції.

Розглядаючи світовий досвід підтримки 
фермерства взагалі, для країн Західної Європи 
притаманна модель аграрної економіки, що 
виключає надконцентрацію виробництва. 
Її основу становить сімейне фермерство, яке 
коопероване й функціонує на засадах ефек-
тивного поєднання приватного підприємни-
цтва, ринкового і державного регулювання 
сільського господарства [7]. Для прикладу, 
у Голландії 60% агропромислової продукції 
виробляють саме кооперативи. У Франції чле-
нами кооперативів є 9 з 10 фермерів. Також 
важливим напрямом підтримки фермерства 
є система дорадництва. У першій половині 
ХХ століття більш ніж 54 країни світу (США, 
Канада, Німеччина, Голландія, Великобрита-
нія та ін.) створили дорадчі служби, які підтри-
мувалися їхніми урядами. Близько 130 країн 
створили дорадчі системи у другій половині 
ХХ століття [7].

В Україні нині налічується понад 33 тис. фер-
мерських господарств, що становить більш 
як 70% від загальної кількості економічно 
активних сільськогосподарських підпри-
ємств. При цьому потрібно зауважити, що 
виробничий та соціальний потенціал фер-
мерських господарств залишається нереалі-
зованим. Показники ефективності (зокрема, 
врожайність) та рівень технічного оснащення 
здебільшого є значно нижчими порівняно із 
середніми та великими підприємствами [9]. 
При цьому щорічна втрата експортного потен-
ціалу фермерських господарств оцінюється 
щонайменше у $350 млн. Основна причина 
такого становища – нестача власних обігових 
коштів та висока вартість кредитних ресурсів. 
У результаті фермерські господарства мають 
значно скромнішу матеріально-технічну базу, 
а їх доступ до передових технологій, селек-
ції, використання сучасних засобів захисту 
рослин і добрив суттєво обмежений. Саме 
з цих причин частка фермерських господарств 
у загальній структурі виробництва валової 
сільгосппродукції є незначною – від 6% до 
8% на рік. За умови отримання відповідних 
матеріальних та організаційних ресурсів малі 
та середні господарства здатні значно під-
вищити свою ефективність та зробити більш 
значний внесок і в економіку країни загалом 
і в обсяги валового виробництва сільгосп-
продукції зокрема. Та найголовніше, що роз-
виток фермерства буде драйвером розвитку 
сільських територій завдяки створенню нових 
робочих місць і виробничої та соціальної інф-
раструктури.

Зважаючи на таку ситуацію, Уряд затвер-
див Концепцію розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018–2020 роки [9]. Основна мета Кон-
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цепції полягає у створенні необхідних орга-
нізаційних, правових та фінансових переду-
мов для розвитку фермерських господарств 
і сільськогосподарської кооперації. Державна 
підтримка саме малих та середніх сільгоспви-
робничих структур дасть змогу підняти укра-
їнське фермерство на якісно новий рівень, 
сприятиме підвищенню ефективності та кон-
курентоспроможності фермерських госпо-
дарств, допоможе наситити внутрішній ринок 
якісними продуктами та розширити географію 
експорту. Окрім того, розвиток фермерства 
сприятиме створенню середнього класу в селі, 
розвитку сільських територій та призведе до 
покращення матеріально-фінансового стано-
вища сільського населення [10].

Ця Концепція передбачає збільшення сіль-
госпугідь під органічними культурами на 10% 
протягом 3 років. Фермерські господарства, 
що виберуть цей напрям діяльності, матимуть 
пріоритети у разі надання державної допо-
моги, зокрема, в частині отримання дешевих 
кредитів та часткової компенсації витрат на 
закупівлю сільгосптехніки й обладнання. Також 
передбачена можливість проведення спеці-
альних земельних аукціонів на ділянки, що за 
своїми характеристиками придатні для орга-
нічного виробництва. У найближчі три роки під 
час реалізації урядової Концепції планується 
збільшити кількість фермерських господарств 
та створити до півмільйона нових робочих 
місць замість теперішніх 100 тис. Це має при-
звести, зокрема, до збільшення частки фер-
мерських господарств у валовому виробництві 
сільськогосподарської продукції – з поточних 
шести-восьми відсотків до 12% на рік. Суттє-
вий стимул до розвитку та/або відновлення 
матимуть напрями, які дотепер генерували 
невисокі обсяги виробництва: зокрема, тва-
ринництво, органічне землеробство, хмеляр-
ство, садівництво та виноградарство [10].

У світлі останніх подій у зв’язку з прийнят-
тям закону про відміну мораторію та відкриття 
ринку земель важко говорити про те, що у пер-
спективі фермерські господарства в Україні 
збережуться і розвиватимуться. Причиною 
такої ситуації може стати введення в обіг 
ринку земель сільськогосподарського призна-
чення на основі законодавства, пролобійова-
ного агрохолдингами, а також корумпований 
механізм виділення та розподілу фінансової 
державної підтримки фермерам та коопе-
ративам, яка здебільшого йде на підтримку 
агрохолдингів, може призвести до латентного 
знищення фермерства в Україні, що загрожує 
продовольчій та екологічній безпеці держави.

Висновки з проведеного дослідження. 
Трансформаційні процеси, що зараз відбу-
ваються в аграрному секторі, мають основну 
мету – формування господаря-власника на 
землі. На сучасному етапі держава заклала 

певні соціально-економічні основи форму-
вання землевласника: юридично затверджено 
різноманітність форм власності на землю, 
відбувається інституціоналізація основних 
моделей господарювання на ній. Починаючи 
з 90-х рр. XX ст. на теренах нашої держави від-
бувається процес відродження фермерських 
господарств. Відповідно до українського зако-
нодавства фермерські господарства – форма 
підприємницької діяльності громадян зі ство-
ренням юридичної особи, які виявили бажання 
виробляти товарну сільськогосподарську про-
дукцію, займатися її переробкою та реаліза-
цією з метою отримання прибутку. Проте нате-
пер фермерські господарства не посідають 
провідних позицій в аграрній сфері України, 
оскільки повноцінно конкурувати з великими 
сільгосппідприємствами не можуть, а їхня 
частка в структурі господарюючих суб’єктів 
сільського господарства вельми незначна. 
Для подальшого розвитку цієї підприємниць-
кої діяльності необхідно стабілізувати еконо-
мічну ситуацію в країні, врегулювати податкову 
політику уряду, сформувати компетентний 
управлінський апарат. Зі свого боку держава 
повинна забезпечити дієвість програм роз-
витку сільських територій та ефективне функ-
ціонування програм підтримки фермерства.

На наш погляд, проблема розвитку фер-
мерських господарств потребує додаткових 
соціологічних досліджень. Тому подальші пер-
спективи вивчення такого питання у цьому 
напрямі пов’язані з моніторингом ситуації 
в агросфері, оцінкою суб’єктами підприєм-
ництва процесів і змін, що відбуваються в ній, 
поглибленням аналізу чинників успіху та ефек-
тивності фермерських господарств.
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Сучасна цивілізація характеризується 
стрімкою технологізацією. Вона вплинула на 
всі сфери людського існування та призвела 
до низки значних змін у соціальному житті. 
Однією із таких змін стало зростання масшта-
бів просторової мобільності. Завдяки розвитку 
засобів пересування та супутньої інфраструк-
тури мобільність підпорядкувала собі простір 
та час. Нині все перебуває в постійному русі: 
люди, інформація, ідеї, культурні патерни. Це 
робить мобільність однією із ключових власти-
востей сучасності.

Разом із тим соціогуманітарні науки поки не 
знайшли вектор, по якому б розвивалися дослі-
дження просторової мобільності. Є велика 

кількість різноманітних теорій, що зосереджу-
ють фокус своєї уваги на різних аспектах про-
сторової мобільності. Таким чином, метою цієї 
статті є аналіз та підсумування концепцій про-
сторової мобільності.

Мобільність, якщо розглядати її в широ-
кому сенсі, – це здатність будь-якого об’єкта 
до швидкого пересування. У соціології тер-
мін «мобільність» уперше був використаний 
П. Сорокіним. Дослідник визначав її як пере-
міщення людини не в географічному, а в соці-
альному просторі, який при цьому є ієрархічно 
структурованим. Тут ми маємо справу з так 
званою «соціальною мобільністю», яка перед-
бачає переміщення людини з однієї соціальної 

соціолоГічне осмислення Феномена ПросторовоЇ моБільності
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Стаття присвячена аналізу просторових 
мобільностей та їхньому місцю в сучас-
ному світі. Показано, що вони є одним з най-
важливіших елементів сучасної цивілізації. 
Мобільності – це переміщення у фізичному 
просторі в їхньому зв’язку із соціальними 
відносинами. Також мобільності включають 
у себе елементи матеріальної інфраструк-
тури, що забезпечують можливості для 
існування мобільності та всі характерис-
тики певного суб’єкта, які дають змогу 
йому бути мобільним: різноманітні навички, 
рівень доходу, прагнення рухатися або бути 
осілим. Продемонстровано, що існування 
мобільності нині забезпечується сучасним 
рівнем розвитку технологій.
У статті здійснено аналіз соціологічного 
осмислення концепцій мобільності таких 
авторів, як Г. Зіммель, З. Бауман, Ж. Дельоз, 
Ф. Гваттарі, М. Кастельс, Дж. Уррі. Прове-
дено порівняння цих концепцій. Вони схожі 
в тому, що визнають сучасність неста-
більною, хаотичною та мінливою. Проде-
монстровано, що в рамках такої мінливості 
мобільність стає однією з ключових рис 
сучасності та одночасно детермінантою 
соціальних змін. Нині саме мобільність 
забезпечує накопичення капіталів, тран-
сформацію культури та основу для соціаль-
них відносин. Окрім того, мобільність змінює 
сприйняття простору та часу. Фізичний 
простір сучасного світу підпорядкований 
потребам мобільності: світ охоплений 
сіттю автомобільних доріг, заправок, пар-
кувань, мотелів і т.д.
Зроблено висновок, що, незважаючи на 
певні схожі риси соціологічних концепцій, 
у сучасних соціальних науках відсутній 
консенсус щодо природи просторової 
мобільності. Це зумовлено складністю 
предмета дослідження. У зв’язку з цим 
запропоновано звернути увагу на необхід-
ність його подальшої теоретичної кон-
цептуалізації. Результати дослідження 
можуть бути використані для погли-
блення розуміння просторової мобіль-
ності та посприяти розвитку парадигми 
«нових мобільностей».

ключові слова: соціальна мобільність, про-
сторова мобільність, потоки, текуча сучас-
ність, соціальний простір.

The article is devoted to the analysis of spa-
tial mobilities and their place in contemporary 
world. It is shown that they are one of the most 
important elements of modern civilization. Mobil-
ity is movements in the physical space in their 
connection with social relations. Mobility also 
includes elements of material infrastructure that 
provide the opportunity for the existence of this 
mobility, as well as all the characteristics of a par-
ticular subject that allow him to be mobile: a vari-
ety of skills, income, and desire to move or be 
sedentary. It is demonstrated that the existence 
of mobility today is provided by the modern level 
of technological development. 
The article analyzes the sociological under-
standing of mobility concepts of such authors 
as G. Simmel, Z. Bauman, G. Deleuze, F. Guat-
tari, M. Castells, J. Urry. A comparative analysis 
of these concepts is also conducted. They are 
similar in that they recognize modernity as unsta-
ble, chaotic, and volatile. It is demonstrated that 
within the framework of such variability, mobility 
is becoming one of the key features of moder-
nity, and at the same time a determinant of social 
change. Today mobility provides accumulation 
of capital, transformation of culture and the basis 
for social relations. In addition, mobility changes 
the perception of space and time. The physical 
space of the modern world is subordinated to 
the needs of mobility: the world is covered by 
a network of roads, gas stations, parking lots, 
motels, etc.
The conclusion is made that, despite some 
similar features of sociological concepts, there 
is no consensus on the nature of spatial mobil-
ity in modern social sciences due to the com-
plexity of the subject of study. In this regard, it 
is proposed to pay attention to the need for its 
further theoretical conceptualization. The results 
of the study can be used to deepen understand-
ing of spatial mobility and contribute to the devel-
opment of the paradigm of “new mobility”. 
Key words: social mobility, spatial mobility, 
flows, liquid modernity, social space.
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страти в іншу. Вивчаючи такий вид мобіль-
ності, соціологи ігнорували реальні перемі-
щення людей у фізичному просторі. Ця тен-
денція тривала приблизно до 70-х років ХХ ст., 
коли вони (переміщення) знайшли своє місце 
в соціології міста. Натепер виникає гостра 
необхідність у вивченні саме просторової 
мобільності, адже постійне зростання її масш-
табів є одним з ключових процесів у сучасних 
суспільствах.

Цей процес включає в себе зростання 
мобільності не тільки людей, але й товарів, 
знань та інформації. Виникнення дискурсу 
масової мобільності в науковій літературі 
було узагальнено як «мобільний поворот». 
Він стосується як соціології, так й інших наук, 
таких як географія, статистика, міграційні 
дослідження та інші соціогуманітарні дисци-
пліни. Дослідження свідчать про те, що нині 
півтора мільярда лише законних пасажирів 
щорічно куди-небудь прилітають, що озна-
чає чотири мільйони людей щодня; по Землі 
мандрує 40 мільйонів біженців; а ще є близько 
двох мільярдів автомобілів. Такі різноманітні 
та масштабні прояви сучасних мобільнос-
тей роблять тему цієї статті актуальною. Крім 
того, про актуальність дослідження свідчить 
і той факт, що транспорт – це джерело парни-
кових газів, що постійно зростає. З огляду на 
підвищення числа пересувань автомобілями 
по всьому світі, збільшення кількості авіапе-
ревезень і перевезень землею, є вкрай мала 
ймовірність того, що це зростання зупиниться. 
Окрім викидів парникових газів та забруднення 
повітря, воно має й інші негативні результати, 
що пов’язані з погіршенням екології та здо-
ров’я людей: зростання шумових забруднень, 
виснаження озонового шару, а також численні 
медичні наслідки у вигляді травм, смертей, 
астми, ожиріння [1; 2]. Це свідчить про необ-
хідність аналізу мобільності та подальшого 
пошуку альтернативних шляхів її реалізації.

Безпосередньо просторова мобільність – 
це численні переміщення в їхньому зв’язку із 
соціальними відносинами в просторі і часі. 
Також сюди включаються всі характеристики 
такого суб’єкта, які дають йому можливість 
бути мобільним: певний рівень доходу, праг-
нення індивіда до постійного руху, соціальні 
умови доступу населення до наявних транс-
портних та телекомунікаційних систем, воло-
діння тими чи іншими набутими навичками 
(наприклад, наявність освіти, водійських 
прав, знання міжнародної англійської мови) 
[3, с. 37].

Усі ці фактори роблять мобільність мож-
ливою та сприяють виникненню певних соці-
альних відносин. Вони є важливим фактором 
того, як суспільство сприймає та організує свій 
фізичний та соціальний простір. Залежно від 
того чи іншого типу концептуалізації мобіль-

ності змінюються й характеристики цього про-
стору. Так, наприклад, він може сприйматися 
як сукупність «місць», оскільки мобільність – це 
пересування з одного «місця» до іншого, а без-
посередньо переміщення в цьому просторі 
можуть стосуватися як людей, так і матеріаль-
них чи нематеріальних товарів, а також інфор-
мації. Звичайно, одиниці виміру варіюються 
залежно від того, що саме переміщується: це 
може бути, наприклад, кількість переміщених 
туристів за певний проміжок часу, кількість 
переміщених транспортних засобів, кількість 
тонн переміщеного товару. Зростання обся-
гів цих переміщень одночасно зумовлює роз-
виток мобільності та залежить від нього. Цей 
процес сприяє прискоренню темпів життя 
та збільшенню повсякденних операцій, які 
виконують люди [4].

Також цим процесам прямо або побічно 
сприяє швидкий розвиток технологій, зокрема 
інформаційних та комунікаційних. Дослід-
ники підкреслюють, що саме у зв’язку зі знач-
ним поширенням таких технологій у сучасних 
суспільствах здійснюється й розвиток мобіль-
ності. Більш того, цей процес характеризу-
ється як одна з найбільш важливих соціальних 
трансформацій сучасності [5]. 

Незважаючи на важливість феномена 
мобільності для сучасної цивілізації, у соціо-
гуманітарних науках поки не склалося єдиного 
чіткого уявлення про те, що саме розуміти під 
просторовою мобільністю та як розвивати 
подальші дослідження. Для опису просторо-
вої мобільності виникли численні поняття, що 
відображають її масштаб. Наприклад, нині 
науковці говорять про «кочові» або «мережеві» 
суспільства, про простір «потоків» чи «скей-
пів» [6, с. 112; 7, с. 354]. Так чи інакше питань 
просторової мобільності у своїх роботах тор-
калися такі вчені, як Г. Зіммель, О. Дункан, 
П. Блау, Р. Парк, М. Шеллер, Б. Латур та ін., 
але вони так і не дійшли згоди. 

 Одні стверджують, що мобільність – це 
лише одна з багатьох рис суспільства, інші – 
що мобільність – це ключова характеристика 
та детермінанта розвитку людства. Різно-
маніття підходів до вивчення просторової 
мобільності зумовлює мету цієї статті – проа-
налізувати й узагальнити досвід теоретичного 
осмислення сучасних мобільностей і виділити 
їхні основні компоненти.

Як було зазначено раніше, на просторову 
мобільність звернули особливу увагу в рамках 
соціології міста та урбанізації. Одним із пер-
ших це зробив німецький соціолог Г. Зіммель. 
Він зазначив, що просторові позиції людей 
та їхнє переміщення у фізичному просторі віді-
грають важливу роль у формуванні соціальних 
відносин: наприклад, під час подорожей вини-
кає феномен так званої «співприсутності». 
Г. Зіммель стверджує, що можливість вільно 
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переміщуватися в просторі являє одну з базо-
вих потреб людини. Її задоволення веде до 
підтримки соціального статусу індивіда. Таким 
чином, інтенсифікація міграційних процесів 
та просторової мобільності перетворюються 
на один з найважливіших соціальних ресурсів 
як індивідів, так і груп [8].

Деякі елементи ідей Г. Зіммеля згодом 
знайшли своє продовження в теоретизуванні 
соціологів «чиказької школи». У першій поло-
вині XX ст. вони провели низку досліджень 
мобільності, що були присвячені бродячому 
образу життя повій, банд, нелегальних мігран-
тів і т.д. [9, с. 29–41]. Ці дослідження проводи-
лися в контексті інтенсифікації урбанізації. 

У результаті такого інтересу чиказьких 
соціологів до впливу урбанізації на соціальне 
становище людини Р. Парк та Е. Берджес 
запропонували так звану «теорію соціаль-
ної екології», де вони спробували поєднати 
загальнобіологічні та соціальні закономірності 
розвитку суспільства. Згідно з цією теорією, 
просторове структурування людських перемі-
щень підпорядковане «екологічному» порядку 
устрою життя того чи іншого індивіда. Автори 
пов’язують мобільність перш за все з деякими 
змінами, що відбуваються з людиною: зміна 
місця проживання, місця роботи та будь-яких 
місць, що мають те чи інше відношення до 
діяльності людини [10]. Тобто тут ідеться про 
міграцію. А міграція, згідно з цією теорією, 
є основним показником та одночасно каталі-
затором соціальної мобільності [9, с. 55].

Проте дослідження мобільності чиказь-
кої школи не зайшли надто далеко, оскільки 
в соціології взяли гору «статичні» теорії: струк-
турний функціоналізм, позитивістський аналіз 
і т.п. Вивчення мобільності перетворилося на 
аналіз, наприклад, транспорту та туризму як 
самостійних ізольованих галузей дослідження.

Основною думкою чиказьких соціологів 
з приводу мобільності було те, що вона харак-
теризує міське життя. Саме хаотичний гарячко-
вий рух, переміщення фізичних тіл у міському 
просторі є найважливішою рисою сучасності. 
Таким чином, дослідники зробили акцент 
на тому, що мобільність – це не просто одна 
з характеристик навколишнього світу, але його 
ключовий компонент. Вона визначає соціальні 
відносини та конституює простір і його сприй-
няття людьми. Про важливість дослідження 
простору говорив також і З. Бауман.

Питання простору для нього актуалізува-
лося із переходом від «важкої сучасності» до 
«легкої». Під «важкою сучасністю» дослідник 
розумів епохи, коли основною метою людства 
було активне привласнення та використання 
територій. Це зумовлено тим, що саме до про-
стору був прив’язаний капітал, адже виробничі 
потужності та інші ресурси перебували без-
посередньо в певній точці простору, а в умо-

вах відсутності засобів для мобільності така 
ситуація робила простір вкрай цінним. «Легка 
сучасність», своєю чергою, характеризується 
тим, що територіальні обмеження для капі-
талу, людей та ідей відсутні. Сучасні засоби 
мобільності дають змогу здійснювати перемі-
щення вельми оперативно, а системи зв’язку 
та Інтернет дають можливість керувати будь-
якими операціями віддалено, що не потребує 
присутності людини в певний час у певному 
місці. Згідно з цією теорією виникає замкнуте 
коло: для здійснення мобільності необхідний 
капітал, а для здобуття капіталу – мобільність. 
Водночас мобільність є доступною далеко не 
кожній страті населення [11, с. 7–23]. 

Також З. Бауман розробляє та концептуалі-
зує деякі широко використовувані нині соціо-
логічні терміни. Так, «бродяга» – це паломник 
без пункту призначення, для нього характерна 
неможливість перебувати на одному місці, 
вічне хаотичне переміщення. «Туристу» влас-
тиве організоване переміщення з подальшим 
нав’язуванням відвідуваним місцевостям 
власних смислів. «Кочівник» чинить осмисле-
ний опір культурним кодам і поступальне пере-
міщення, символ розмивання центру. Крім 
того, є також похідні від цих понять метафори: 
«суспільство кочівників», «кочова свідомість» 
і т.д. Подібні прийоми необхідні для того, щоб 
характеризувати певний стан індивідів, якому 
притаманне прагнення до детериторіаліза-
ції простору за допомогою якомога ширшої 
мобільності. Цей процес у сумі з глобалізаці-
йними тенденціями актуалізує проблему тран-
снаціонального світового громадянства [12].

Отже, як і Г. Зіммель, З. Бауман говорить 
про те, що мобільність є не просто рисою того 
чи іншого суспільства, а тим, що визначає його 
соціальні відносини в умовах «легкої сучас-
ності». Однак якщо Г. Зіммель робить упор 
на аналізі наслідків мобільності для окремо 
взятої людини в умовах міського простору, то 
З. Бауман теоретизує на глобальному рівні. 
Він стверджує, що відбувся перехід від важкої 
твердої сучасності до легкої рідкої, де головну 
роль відіграє швидкість руху людей, грошей, 
паломників, туристів, образів та інформації, які 
конституюють простір. Така сучасність харак-
теризується невизначеністю та хаотичністю.

Хаотичною сучасність є також для фран-
цузьких філософів Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, 
які розробили концепцію номадології. Автори 
вказують основними характеристиками сучас-
ного життя його кризисність, хаотичність, мін-
ливість. Як і З. Бауман, вони пропонують власну 
модель глобального суспільства. Для ілюстра-
ції для такої моделі дослідники використову-
ють образ «різоми». Різома – це кореневище, 
що розповзається в різні боки. У нього відсут-
ній центр, воно нагадує грибницю, а тому його 
неможливо знищити. Згідно з філософами як 



ГАБІТУС

114 Випуск 12. Том 1. 2020

людина, так і суспільство, і культура завжди 
мінливі. Вони ніколи не зможуть сформуватися 
до кінця, отже, завжди перебувають у процесі 
становлення. Мобільність індивіда в умовах 
суспільства, що постійно переформується, 
ґрунтується на принципі включеного руху. Тут 
Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі проводять анало-
гію з бурхливим потоком ріки, в якому знахо-
дяться люди замість того, щоб спостерігати за 
ним із берега. Відповідно до цієї теорії мобіль-
ність у сучасному глобальному суспільстві не 
примха чи привілей. Виживає тільки мобіль-
ний, і мобільність стає свого роду аналогом 
природного відбору [13]. Тут ми спостерігаємо 
певні паралелі з концепціями авторів, розгля-
нутих раніше. Мобільність виступає ключовим 
компонентом сучасного суспільства, підста-
вою для побудови його певної моделі. Соці-
альні відносини такого суспільства зумовлені 
саме мобільністю. 

На чільне місце соціології просто-
рова мобільність була поставлена вже 
в 1980-х роках, коли стався «просторовий 
поворот» у соціальних науках. Сюди включа-
ються теорії та дослідження, які демонстру-
ють, що соціальні відносини просторово орга-
нізовані та що просторове структурування 
істотно впливає на ці соціальні відносини [14].

Так, наприклад, М. Кастельс висуває гіпо-
тезу про те, що в сучасному суспільстві («мере-
жевому», як його називає автор) простір і час 
трансформуються під впливом інформацій-
но-технологічного розвитку, в результаті чого 
виникає нова просторова логістика, що дістає 
назву «простір потоків». 

Потоки – це повторювані, цілеспрямовані 
та конструйовані послідовності обмінів і вза-
ємодій між фізично роз’єднаними позиціями 
різноманітних суспільних структур, які займа-
ють соціальні актори. Тобто саме фізична 
інфраструктура та зумовлені нею мобільності 
дають змогу конструювати певний тип про-
стору. М. Кастельс приділяє набагато більше 
уваги власне просторовому питанню, аніж 
З. Бауман, про якого ми говорили раніше: 
іспанця цікавить те, які саме простори роблять 
можливим існування в суспільстві поляри-
зованих класів. Він виходить з того, що про-
стір – суть, матеріальна основа, «оснащення» 
для протікання соціальних практик. Більше 
того, М. Кастельс, як і З. Бауман (у якого теж 
можна знайти схожі судження), вважає, що 
в капіталістичному суспільстві саме простір 
організовує час. Інакше кажучи, ті нові прак-
тики та форми взаємодії, які нерідко назива-
ють прискоренням соціального часу, можливі 
лише остільки, оскільки для цих форм існує 
матеріальна, просторова основа та інфра-
структура [7, с. 385].

Тобто простір і мобільність тут є вже не про-
сто підставою для здійснення тих чи інших соці-

альних взаємодій. Вони стають необхідною 
умовою таких взаємодій. Взаємна зумовленість 
фізичного та соціального просторів знаходить 
своє відображення і в роботах англійського 
соціолога Дж. Уррі. У своєму теоретизуванні він 
так чи інакше спирався на праці описаних нами 
раніше дослідників. Так, наприклад, мобіль-
ність у концепції Дж. Уррі, як і у М. Кастельса, 
здійснюється через потоки. Однак англієць, на 
відміну від іспанця, бачив їх хаотичними та неу-
порядкованими. Також він розвиває ідеї «чистої 
інтеракції», спілкування заради спілкування 
та «співприсутності» Г. Зіммеля.

Дж. Уррі поставив собі за мету аналіз 
мобільності загалом. Саме Дж. Уррі є автором 
поняття «мобільний поворот» у соціогумані-
тарних науках. Цей підхід зосереджується на 
тому, що соціальне, культурне та економічне 
життя суспільств організується різноманітними 
видами переміщень, комунікацій та транспор-
тування. Основною тезою дослідника є те, що 
суспільства повинні розглядатися саме через 
мобільність з тієї причини, що соціальне життя 
процесуальне, а тому неможливо досліджувати 
його в рамках статичних парадигм.

В основі парадигми нових мобільностей 
лежить концепт мережевого капіталу (або 
ж «капіталу рухливості»). Цей капітал скла-
дається із можливості людини будувати 
та відтворювати ті чи інші соціальні відносини 
та отримувати від них певні вигоди: фінансові, 
практичні, емоційні тощо. При цьому позиції 
людей, що перебувають у таких відносинах, 
можуть бути географічно віддалені. Тут можна 
провести паралелі з концепцією «простору 
потоків» М. Кастельса. Накопиченню «мереже-
вого капіталу» сприяють певні типи мобільнос-
тей, що забезпечують можливість взаємодії на 
відстані: транспортування тих чи інших об’єк-
тів чи активів, тілесні переміщення людей, вір-
туальні подорожі, комунікація, переміщення 
ідей тощо. 

Дж. Уррі показує, що феномен мобіль-
ності стає вкрай неоднозначним та складним. 
Прикладом такої складної мобільності може 
служити явище «дауншифтінгу», що виникло 
в ХХ ст. та набирає популярності останнім 
часом. Дауншифтінг – це система поглядів, яка 
полягає у відмові від матеріальних цінностей, 
що нав’язуються суспільством споживання. 
Вона передбачає добровільне виключення 
індивіда із капіталістичної системи та праг-
нення знаходити власні цілі та досягати їх. Від-
кидаються цінності кар’єрного росту, високої 
зарплатні, соціального статусу, нескінченного 
споживання товарів масового виробництва 
та самоідентифікації на основі всього цього. 
Важливою частиною дауншифтінгу є відмова 
людини від місця свого проживання та переїзд 
подалі від мегаполісів, часто до такого місця, 
де майже відсутні люди. У соціологічних тер-
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мінах дауншифтінг можна інтерпретувати як 
спадну соціальну мобільність індивіда, здійс-
нену за його власним бажанням. Він являє 
собою одночасно просторову та соціальну 
мобільність, горизонтальну та вертикальну. 
Він демонструє, як добровільна територіальна 
мобільність слугує для вирішення проблем, 
що пов’язані з вимушеною соціальною мобіль-
ністю. Отже, мобільність у просторі важлива 
як спосіб уникнути соціальної нерівності 
та виключитися з певної системи. Окрім цього 
її аспекту, Дж. Уррі розглядає цінність мобіль-
ності як такої. Дослідник виділяє дванадцять 
видів такої мобільності: пізнавально-екскур-
сійний туризм; ділові та професійні подорожі; 
пересування з метою знайти політичний при-
тулок або місце проживання; рекреаційні 
поїздки; мобільність, що пов’язана з військо-
вою повинністю; пенсійний туризм; міграція 
певної діаспори; рух працівників сфери обслу-
говування; «буксирні подорожі» дітей, родичів 
і слуг; відвідування друзів і родичів і перемі-
щення, пов’язані з роботою [15, с. 80].

Отже, «мобільний поворот» робить наріж-
ним каменем соціології подорожі та різнома-
нітні переміщення в географічному просторі. 
Ці теорії беруть свій початок у соціології міста, 
а тому деякі риси цієї парадигми переносяться 
і на сучасний глобальний світ (наприклад, все 
та ж «співприсутність» Г. Зіммеля). І це не дивно, 
адже мобільність типового городянина століття 
тому та мобільність сучасної людини багато 
в чому схожі. Як для урбанізації, так і для гло-
балізації характерна інтенсифікація саме про-
сторових переміщень людей, об’єктів та ідей 
у фізичному просторі. Просторова мобільність 
важлива не тільки сама по собі, а й у зв’язку 
з тим, як вона впливає на навколишній світ. 
Мобільність та навколишнє середовище пере-
бувають у діалектичному зв’язку, вони опосе-
редковують одне одного. Мобільність можлива 
завдяки фізичному простору, але й цей простір 
підпорядкований потребам мобільності.

Величезні простори нашої планети охо-
плені незліченними об’єктами транспортної 
інфраструктури: парковками, автомобіль-
ними трасами, станціями технічного обслуго-
вування, постами дорожньої поліції, заправ-
ками, мотелями, аеропортами, зупинками, 
пристанями. Навіть саме небо поділено на 
повітряні льотні зони, що мають власні кор-
дони та закони функціонування. Безліч людей 
задіяні як у виробництві, дистрибуції, обслуго-
вуванні транспортних засобів, так і у підтримці 
всієї інфраструктури, що пов’язана з ними. 
Мобільне суспільство складається із цілої 
вкрай складної системи взаємозв’язків про-
стору; місць, що наявні в цьому просторі; інди-
відів; інфраструктури та різноманітних тех-
нічних засобів; економіки; культури. Всі вони 
перебувають у непереривній взаємодії, яка 

змінює сприйняття простору та часу: зараз 
завдяки Інтернету нам досить кількох секунд, 
щоб зв’язатися із людиною, що перебуває 
на іншому континенті. А існування такої вір-
туальної мобільності було б неможливим без 
реальної фізичної мобільності комп’ютерів, 
серверів, кабелів і т.д. Таким чином, сучасний 
світ зробив можливим існування дуже вели-
кої кількості переміщень. Вони характерні для 
кожного з аспектів існування людської цивілі-
зації: від економіки до культури.

Просторова мобільність також пов’язана 
із соціальною мобільністю, вона впливає на 
різноманітні середовища життя тих чи інших 
суспільств, вона змінює ці середовища. Разом 
із тим окремі об’єкти простору, й окремі 
люди, й культурні патерни самі по собі стають 
предметами мобільності. Тобто просторова 
мобільність давно стала чимось більшим, аніж 
просто переміщенням людини з однієї точки 
фізичного світу до іншої. Вона перетворилася 
на структурний елемент людського життя, що 
опосередковує нове відношення до простору 
та часу, їхню нову конфігурацію.

Незважаючи на таку важливу роль просто-
рової мобільності для сьогоднішнього світу, 
сучасні соціогуманітарні науки поки не дійшли 
єдиної чіткої точки зору щодо їхньої ідентифі-
кації. Мобільність у фізичному та, відповідно, 
в соціальному просторі стали дуже складними 
феноменами. Для їхнього аналізу необхідна 
система настільки ж складної операціоналі-
зації, адже перш за все нам необхідно іден-
тифікувати те чи інше явище і тільки потім 
описувати його та проводити подальші дослі-
дження. А ідентифікація можлива тільки через 
спостереження та копітку теоретичну роботу.

Якщо ми хочемо осмислити просторові 
мобільності в усій їхній складності, нам необ-
хідно продовжувати розвивати «парадигму 
нових мобільностей», яка б остаточно стала 
підходом, що не просто розглядає територі-
альні конструкції як суми кордонів, співісную-
чих у безперервному просторі, а зосереджу-
ється на аналізі цього простору в термінах 
відносин, які пов’язують і поєднують місця, 
розподілені фізичним простором, але поєд-
нані простором соціальним, що можливе саме 
завдяки існуванню просторової мобільності. 
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Formulation of the problem. The problems 
recorded during the research and way of an exit 
from them to some extent allow put forward 
the provision that for ensuring transformation 
of higher education at the level of the state con-
ditions are created: Ukraine has signed the Bolo-
gna declaration, in the concept of modernization 

of native education its principles are consid-
ered, the Ministry of Education and Science has 
approved the normative documents considering 
existence of governing bodies of quality of edu-
cation in higher education institution, introduc-
tion of multilevel training of students, existence 
of the international exchanges of teachers 
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The article deals with the analysis of assess-
ments and stereotypes, which are connected 
with the implementation of the Bologna process 
in the system of higher education of Ukraine. It 
is noted that there is one more serious problem 
which has an effect in connection with the devel-
opment of market mechanisms of regulation 
of an education system. It is gradual loss by 
higher education institute of the socializing 
function and transition to the relations between 
teachers and students by the principle: granting – 
receiving service. In our opinion, this dangerous 
phenomenon which undermines bases of joint 
scientific creativity in higher education institutions. 
Loss of the socializing function is not only a prob-
lem of comprehensive school. It is mentioned 
that this problem is a consequence of commer-
cialization of modern education, noncritical, sam-
ple transfer of foreign culture samples including 
the distorted idea of the enterprise university 
which perfectly feels in the family environment 
of the American mentality, but it isn’t adapted 
to our conditions yet. It is only worth noting that 
commercialization not only powerfully destroys 
today educational function of education, but also 
counteracts innovations, education distances 
from science, reducing the quality of education, 
profane its main function as a basic social insti-
tute of society. It is necessary to have it in a look 
when developing the state educational standards 
of higher education and also when forming cri-
teria of the state certification of higher education 
institutions to consider that at further commer-
cialization of an education system the last risks 
to disappear as the phenomenon, having turned 
only into commercial establishment and business 
structure of the large capital. The article reveals 
the results of a survey which was conducted 
within the research by the Department of Sociol-
ogy and Political Science (National Aviation Uni-
versity, 2019)covered also audience of the teach-
ing staff of higher education institution. There 
was conducted a standardized questionnaire 
of teachers (questionnaires with 16 questions) 
(n = 450: the stratified selection; controlled signs: 
gender, “age”, an error ± 2.2%, reliable probabil-
ity ‒ 95.35%). Assessment by teachers of higher 
education institutions of results of introduction 
of the Bologna system, various aspects of edu-
cation and educational process was the purpose 
of the research: qualities of training, the level 
of corporate culture, etc.
Key words: higher education, University, Bolo-
gna process, institute, transformation.

У статті здійснено аналіз оцінок та стере-
отипів, пов’язаних із впровадженням Болон-
ського процесу у систему вищої освіти 
України. Зазначається, що є ще одна сер-
йозна проблема, яка впливає на розвиток 
ринкових механізмів регулювання системи 
освіти. Це поступова втрата ВНЗ функ-
ції соціалізації та перехід до відносин між 
викладачами та студентами за принци-
пом: надання – отримання послуги. На наш 
погляд, це небезпечне явище, яке підриває 
основи спільної наукової творчості у вищих 
навчальних закладах. Втрата функції соціа-
лізації – це не лише проблема загальноосвіт-
ньої школи. Зазначається, що ця проблема 
є наслідком комерціалізації сучасної освіти, 
некритичної, вибіркової передачі зразків 
зарубіжної культури, включаючи спотво-
рену ідею підприємницького університету, 
котра чудово втілена в середовищі аме-
риканського менталітету, проте вона не 
пристосована до наших умов. Варто лише 
зауважити, що комерціалізація не лише 
сильно руйнує нині виховну функцію освіти, 
але й протидіє інноваціям, віддаленню 
освіти від науки, зниженню якості освіти, 
профанації її основної функції як базового 
соціального інституту суспільства. Це 
потрібно брати до уваги під час розробки 
державних освітніх стандартів вищої 
освіти, а також у формуванні критеріїв 
державної атестації вищих навчальних 
закладів, а також ураховувати, що у разі 
подальшої комерціалізації системи освіти 
останні ризики зникнуть як явище, пере-
творившись лише на комерційний заклад 
та бізнес-структуру. У статті розкрива-
ються результати опитування в рамках 
дослідження, проведеного кафедрою соціо-
логії та політології (Національного авіацій-
ного університету, 2019 р.), що охоплювало 
аудиторію викладачів вищого навчального 
закладу. (N = 450: стратифікований відбір; 
контрольні ознаки: стать, «вік», помилка 
± 2,2%, ймовірність – 95,35%). Метою 
опитування було оцінювання викладачами 
вищих навчальних закладів результатів 
впровадження Болонської системи, різних 
аспектів навчання та навчально-виховного 
процесу: якості навчання, рівня корпора-
тивної культури тощо.
ключові слова: вища освіта, універси-
тет, Болонський процес, інститут, тран-
сформація.
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and students. And here higher education institu-
tions don’t hurry with implementation of the pro-
posals made by the state yet (it doesn’t belong to 
creation of departments of quality management 
as one of requirements of accreditation of insti-
tution of higher professional education. In our 
opinion one of the reasons of it is weak knowl-
edge of the faculty of the purposes and prob-
lems of Ukraine in the context of implementation 
of the Bologna declaration, lack of multilateral 
awareness on opportunities and advantages 
of the Bologna system, and from teachers 
of the senior generation and a certain degree 
unilateral, odious perceptions of the Bologna 
innovations.

There is one more serious problem which 
has an effect in connection with development 
of market mechanisms of regulation of an edu-
cation system and to which solution joint efforts 
of the state and local state bodies, governing 
bodies of higher education institutions, public 
organizations have to be directed. It is gradual 
loss by higher education institute of the social-
izing function and transition to the relations 
between teachers and students by the principle: 
granting – receiving service. In our opinion, this 
very dangerous phenomenon which undermines 
bases of joint scientific creativity in higher educa-
tion institutions. Loss of the socializing function 
is not only a problem of comprehensive school. 
This problem is a consequence of commercial-
ization of modern education, noncritical, sam-
ple transfer of foreign culture samples including 
the distorted idea of the enterprise university 
which perfectly feels in the family environment 
of the American mentality, but it isn’t adapted 
to our conditions yet. It is only worth noting that 
commercialization not only powerfully destroys 
today educational function of education, but also 
counteracts innovations, education distances 
from science, reducing quality of education, 
profane its main function as basic social insti-
tute of society. It is necessary to have it in a look 
when developing the state educational stand-
ards of higher education and also when forming 
criteria of the state certification of higher educa-
tion institutions to consider that at further com-
mercialization of an education system the last 
just risks to disappear as the phenomenon, hav-
ing turned only into commercial establishment 
and business structure of the large capital.

Analysis of recent research and publi-
cations. The attention of the Ukrainian socio-
logical community is constantly drawn to edu-
cation as a social institution and social aspects 
of higher education. Special attention is to be 
paid to the achievements of the sociologists 
of the second half of the 20th century including 
А. Аstakhova, O. Dikova-Favorska, V. Dobrenkov, 
V. Nechaiev, S. Oksamytna, A. Osypov, Y. Podol-
ska, M. Rutkevych, L. Rubin, L. Sokurianska, 

M. Titma, V. Turchenko, F. Filippov, A. Shereha, 
S. Shchudlo, O. Yakuba and other scholars. 
These authors studied issues regarding the role 
of education in the development of the society, in 
social mobility, life plans of youth and social char-
acteristics of lecturers and teachers. Thorough 
examination of sociocultural portrait and educa-
tional level of youth, labor activity and upbringing 
of students has been started already in the early 
20th century. Studying opportunities for the use 
of student activity potential, behavior patterns 
in student groups, professional orientations 
of school graduates, influence of higher educa-
tion on the structure of society (M. Rutkevych, 
L. Rubin, V. Shubkin) was flourishing in the 1960s. 
The researchers were examining social aspects 
of the education system and interrelations 
between the social institute of education and other 
institutes of society. An important contribution 
resulted from research on socialization due to 
the education and relationships of teachers with 
pupils and students (Е. Аstakhova, V. Dobrenkov, 
V. Nechaiev, A. Osypov, M. Rutkevych, F. Filippov, 
A. Shereha, O. Yakuba). 

Today sociological aspects of education, prob-
lems of the institutional transformation in Ukraine 
are studied by I. Havrylenko, V. Horodianenko, 
D. Dzvinchuk, P. Kudelia, V. Luhovyi, M. Luka-
shevych, O. Navrotskyi, V. Pylypenko, L. Sidniev, 
Y. Siryi, O. Skidin, A. Furman, V. Chepak, Y. Cher-
netskyi and others. Modern education sociol-
ogy deals fruitfully with studying the structure 
of the social institute of education, its systems 
and subsystems (V. Luhovyi); social organizations, 
objects (Е. Аstakhova, P. Kudelia); subjects of its 
activity, functions of education in the sociocultural 
reproduction of society (M. Lukashevych, O. Nav-
rotskyi); structures and essences of the educa-
tional process contents (I. Havrylenko, V. Pyl-
ypenko); education management (D. Dzvinchuk, 
Y. Zoska [3], O. Skidin, D. Sweets); the whole set 
of sociological research methods is used (V. Horo-
dianenko, A. Shereha).

We should mention that the necessity 
of increasing the quality of training at higher 
educational institutions has never been an issue 
of great importance. According to L. Mitrovic, 
the modern reform of higher education, within 
the framework of the Bologna process, has 
produced a wide spectrum of commissions 
and bodies with their own advantages; they 
make decisions on important issues regard-
ing educational processes without the consent 
of professors and also creating and delivering 
knowledge at the same. Leaving the teach-
ing and scientific personnel out of the process 
of making decisions concerning organization 
of educational institution operation or training 
process at the instituions, it creates discord-
ance and rupture between education contents 
and its organizational-legal form [7].
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However, according to the American sociol-
ogist D. Bock [2], commercialization of higher 
education institutions can be viewed as a form 
and contents of education; many consequences 
are becoming visible already, and there are 
observed constant attempts to ignore them. 
Accreditation process seems to having released 
the curricula from “useless knowledge”; today 
to prepare for examinations a minimal amount 
of literature is needed, and evaluation of the nec-
essary skills and knowledge that are to be mas-
tered by students has simplified to mere tests 
which results are presented in several aspects 
[5]. All of this was done for the sake of achiev-
ing efficiency, productivity and competitiveness 
of higher education. Economic aspect makes 
people forget that education is based on its long-
term humanistic values, which consider knowl-
edge as significance, justice, freedom, equality 
of people, etc. Belonging to the most prominent 
types of goods, education offers the opportunity 
to become the development of the feeling of true 
and actual good [10]. 

The main material. Survey which was con-
ducted within the research by educational 
and practical laboratory of the Department 
of Sociology and Political Science covered also 
audience of the faculty of higher education insti-
tution. There was conducted a standardized 
questionnaire of teachers (questionnaires with 
16 questions) (n = 450: the stratified selection; 
controlled signs: gender, “age”, an error ± 2.2%, 
reliable probability – 95.35%).

Assessment by teachers of higher edu-
cation institutions of results of introduction 
of the Bologna system, various aspects of edu-
cation and educational process was the purpose 
of poll: qualities of training, the level of corporate 
culture, etc. First of all we will address estimates 
of effectiveness of the Bologna Process.

So, opponents and supporters of the Bologna 
Process divide a circle of respondents in half, 
insignificant advantage of supporters isn’t essen-
tial (within a selection error). It demonstrates that 
faculties at the National Aviation University have 
no consensus concerning success of introduction 
of the Bologna Process through its shortcomings. 
About a half of respondents (45%) consider that 
hopes concerning improvement of quality of edu-
cation were equaled. 

Distribution of answers to a question is inter-
esting: “Do you agree with the opinion of some 
experts that the ideas of the Bologna Process in 
the form in which they take root in Ukraine today, 
are in a conflict with national educational tradi-
tions and in this sense arise threat to its national 
interests?”. Only a little more than a quarter 
of respondents completely agree with this state-
ment. Actually a half of respondents (50%) agree 
that the system is in a conflict with national edu-
cational traditions, but don’t consider it as a threat 

to national interests. Those, who doesn’t agree 
with this question only 11% of respondents. 

It is important to note that 84% of teachers 
consider themselves as patriots of Ukraine. Esti-
mates by teachers and rating and modular system 
are ambiguous. So, nearly a half of respondents 
(47%) don’t consider rating and modular sys-
tem an effective method of assessment. A quar-
ter more of respondents consider it the effective 
tool, but troublesome and inconvenient. Thus, 
in general prevailing most of respondents (72%) 
have shown discontent to rate and modular sys-
tem. Teachers of higher education institution 
expressed similar estimates also on FGR which will 
be considered below, and then, actually, there will 
be clear a reason of such estimates. Also nega-
tive estimates are connected with low imagination 
of teachers about all opportunities to the Bolo-
gna system and insufficient ability to apply rating 
and modular scaling. A half of teachers of mainly 
advanced age will remember the Soviet system, 
and it is much more difficult to them to adapt to 
innovations which they usually critically perceive.

Usually for teachers of the European higher 
education institutions of introduction of the Bolo-
gna system contacts stimulation of the aca-
demic mobility, opening of borders for a floor 
of a scientific international discourse. These pos-
sibilities of the Bologna system aren’t relevant for 
the Ukrainian teachers. Yes, those who consider 
that the academic mobility in recent years there 
were significantly only 6%. A third of respondents 
(32%) considers that the mobility has increased, 
but it isn’t essential. Slightly more than a third 
(40%) claims that the mobility hasn’t grown at all. 
As well as in the previous question, similar divi-
sion of answers is sign of ambiguity of perception 
of consequences of introduction of the Bologna 
Process in Ukraine.

However, despite in general critical relation to 
the introduction of the Bologna system, more than 
a half (60%) of the interviewed teachers of higher 
education institution in general are happy with 
the quality of education which is provided to stu-
dents of NAU [9]. 

Results of survey allow draw a conclusion that 
Bologna Process is still reluctantly perceived by 
the teaching case and causes discontent against 
the background of the fact that in general teachers 
assess the level of training and the organization 
of educational process positively. Focus group 
discussions with teachers of NAU have helped to 
understand the reasons of such contradictions. 
Therefore, subjects of awareness of teachers on 
opportunities of the Bologna system, assessment 
of its weaknesses and advantages, idea of teach-
ers of motivation for training of the modern stu-
dent and stimulants of his activity and interest in 
study were the main questions FGR. The most 
important qualities of the teacher, including pro-
fessional advantages were separately discussed. 
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In total four FGR with teachers of various insti-
tutes of higher education institution have been 
carried out.

Teachers most often connect discontent with 
the Bologna system cautiously to lose own val-
uable practices of domestic educational sys-
tem, its national specifics and so forth. Being 
afraid of unification and standardization, some 
respondents expressed opinion that the Bologna 
system is a way of enslavement and cultural col-
onization. According to a half of the participants 
of FGR, an adaptation of the Bologna system has 
actually taken place, but isn’t absolutely success-
ful. The form of rating and modular system in this 
sense, on the one hand, motivates the student to 
work, and on the other hand, promotes that train-
ing becomes often formal, declarative, proceeds 
for the sake of receiving points, but not actually 
knowledge. Control of depth of knowledge in 
this system is complicated and often deprives 
of the teacher of an opportunity to estimate 
the student objectively, not behind nominal points, 
and on actual knowledge. It should be noted that 
weaknesses of the system are estimated mainly 
by teachers of the senior generation. The teach-
ing youth more creative and much easier and more 
positive perceives rating and modular system [6]. 

Conclusions. Unfortunately, our education 
now is not recovered by the academic mobility as 
it occurs in the West. Much better in the Western 
European teachers of a condition for work, in par-
ticular loadings and the salary – those conditions 
which initiate scientific creativity, vigorous sci-
entific activity and the academic mobility. Unlike 
opportunities of the Bologna system, our teach-
ers are perfectly informed of these factors. The 
lack of interest to its resources is explained by 
working conditions which are very limited rather 
scientific creativity and, respectively, mobility. 
Knowing about world abstract bases of scien-
tific citing, for example Scopus, our teachers 
all the same quite skeptically and mistrustfully 
treat an opportunity wide presentation the prac-
tices with them on clear the language, financial 
and technical and professional reasons. 

In regard to most typical representations about 
professional and pedagogical culture and profes-
sional advantages, first of all teachers allocate: 
brilliant knowledge of a subject and ability is pro-
fessional and available at tax material. Further 
follow: ability to come into contact with audience, 
skill of oral speech, culture of behavior and even 
appearance, charm. It is interesting that ability 
to connect the material with future professional 
activity (the students as we remember, would wish 
to hear more) sounded much less often. The abil-
ity of the teacher to force the audience to think, 
to rationally use and plan time on occupation in 
general have been mentioned single. It is enough 
to pay attention to that fact that the standard 
of speech of the teacher has taken much above 

the place, than the organization of space of cere-
bration of the student. 

However the greatest disagreements in 
consciousness of the teacher and student 
the improvements of quality of education con-
nected with factors by increase in interest in 
study. Teachers well understand the importance 
of this factor, first of all, connecting it with interest 
in a subject of the student. However, if students 
pin hopes for increase in interest in training on 
use of new methods of the organization of educa-
tional process (the first place in the rating of con-
ditions), then this factor occupies the last of pos-
sible options teachers. It is probable to assume 
that thus contradictions of the intersubject rela-
tions which considerably reduce the potential 
of quality of education arise and are multiplied 
and minimize his sociocultural component.

At the heart of the western model of educa-
tion which elements are transferred to formation 
of Ukraine and at the heart of the model realized 
in domestic option different conceptual com-
ponents historically lie: at the heart of the west-
ern model – the pragmatism which is shown in 
the application-oriented nature of education with 
orientation to assimilation of knowledge for their 
practical application and individualism which 
the subject – the subject relations in educational 
process which are created between the teacher 
and the pupil with distribution of horizontal com-
munications between structures of higher school 
caused dominance. Support of this model is 
provided with personal and structural and insti-
tutional specifics of society and education, from 
here – development of the matrix or network 
types of the organizations, a commercialization 
of education and a diversity of sources of financ-
ing, appropriate financial and economic, legal, 
personnel, temporal and other conditions 
and resources. In higher education the western 
model is defined as liberal.

Basis of the domestic educational model, on 
the contrary – collectivism domination, domina-
tion of the principle of the authority on education 
and education that, in turn, caused dominance 
the subject – the object relations in the educa-
tional process. This model is based on a pyram-
idality of structures with dominance of vertical 
correlations, from here – dominance of the organ-
izations, the state support and appropriate finan-
cial and economic, legal, personnel, temporal 
and other resources are on a centralized basis 
coordinated with multi-level hierarchy in control. 
In a research of higher education this model is 
defined as traditional, a quasi-administrative etc.

The modern principles discussed in the world 
community as priority, stated to realization in 
domestic educational policy. First of all, it is democ-
ratization, availability, diversification and a variety, 
the continuity, openness, flexibility, mobility, inno-
vation are implemented within the western model 
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(that is liberal) in higher education and it is its inte-
gral part, are naturally built in historically devel-
oped features (a subject – the subject relations, 
individualism, pragmatism). They are at the same 
time a basis and conditions of realization of all 
main directions of the organization of educational 
process in an educational institution, beginning 
from material support and the organization of jobs 
and finishing with management of educational 
institution and so forth.

Thus, the declared principles in the educational 
policy of Ukraine, the specified purposes within 
participation of Ukraine in integration processes 
at the international level, which in the interrelation 
assume transfer foreign educational the practi-
cian not always correspond to domestic specifics 
of education and often aren’t provided with repro-
duction conditions.
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Постановка проблеми. Суспільство 
вступило у складний етап переосмислення 
соціальних орієнтацій та цінностей. Гло-
балізм та його наслідки (зокрема, у сфері 
поширення технологій), соціальні орієнтації 
«ідеального споживання», лібертаріанської 
економічної політики потерпають від «стру-
сів», що нагадують траєкторію переживання 
стресу: від травми до посттравматичного 
стану. Взаємодія в соціумі постає одночасно 
і як необхідність, і як загроза та виклик. Резо-
нансні події, підсилюючи одна одну, станов-
лять бар’єри на шляху сталого розвитку. Руй-
нуються соціальні орієнтації та цінності цілих 
інтерконтинентальних структур, міжнародні 
схеми взаємодії потерпають від одночасного 
випробовування економічною кризою та пан-
демією коронавірусу. 

Усі згадані вище ситуації та соціальні умови 
не можуть не впливати на переосмислення 
моделей комунікативної взаємодії, яка чим 
далі, тим більше відбувається у медіапро-
сторі. Перспективність або безперспектив-
ність подолання перешкод, що виникають 
повсякденно у житті людей, імовірність век-
торів погіршення, нагнітання кризових обста-
вин, створюють суттєво новий «образ світу»; 
висувають усе нові вимоги (і претензії) до дер-
жавних структур, що мали б забезпечувати 
та убезпечувати населення від загроз та стре-
сів. Не можна однозначно констатувати, що це 
все з’явилось і «вдарило» одночасно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зацікавленість до поточних подій, що завжди 
притаманна соціологам, наштовхується на 
нагальну потребу виявляти не тільки синхронне 
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Стаття присвячена розгляду віддзерка-
лення ускладнень і кризових ситуацій на 
переорієнтації та переосмисленні моделей 
медіакомунікації у сучасному посттрав-
матичному суспільстві. Макросоціологічні 
підходи та медіацентричні моделі посту-
паються мікро- або індивідо орієнтованим 
та суб’єктоцентричним, спрямованим 
на повсякденні практики, убезпечення 
населення від загроз та стресів. Розгор-
тання тенденцій суб’єктоцентричності 
пов’язане з осмисленням невизначеності 
і знаходженням сутності таких моделей 
у нових інтелектуальних і гуманістичних 
засадах життєдіяльності людини. Пробле-
матика етики індивідуалізації та гумані-
зації виходу із посттравматичного стану 
орієнтує соціологічну науку в бік фокусу-
вання на суб’єктній взаємодії, зокрема, 
в сучасному медіакомунікативному прос-
торі. Воля і вибір суб’єкта стають нині 
найменш віддаленими від реальності. Тому 
і сама реальність перестає бути настільки 
«уявною» та ілюзорною, наскільки вона 
була у синтезованих та симулякризованих 
моделях останніх десятиліть. Фокус науко-
вого інтересу включає також і сферу куль-
тури, і сферу способу життя. Розгортання 
нових ракурсів формування соціологічного 
бачення процесів медіакомунікативної взає-
модії позначається і на переформатуванні 
та переорієнтації моделей такої взаємодії, 
зокрема, з погляду на стандартні глоба-
лізаційні медіамоделі. Можливість прояву 
суб’єктності стає всеохоплюючою тенден-
цією, підважуючи старі стереотипні моделі 
медіаповедінки, що досліджувались раніше 
в рамках макросоціологічних підходів.
ключові слова: медіапростір, соціоло-
гія мас-медіа, моделі медіакомунікації, 

персоніфікованість, суб’єктоцентрич-
ність.

The article is devoted to analysis of the reflection 
of complications and crisis situations on the reori-
entation and rethinking of media communication 
models in today’s post-traumatic society. Mac-
ro-sociological approaches and media-centric 
models are inferior to micro- or individual-ori-
ented and subject-centered, focused on every-
day practices, protecting the population from 
threats and stresses. Expanding the tendencies 
of subjectivity, connected with the understanding 
of uncertainty and finding the essence of such 
models in the new intellectual and humanistic 
principles of human activity. The issues of ethics 
of individualization and humanization of the exit 
from the post-traumatic state orient the sociolog-
ical science towards focusing on subjective inter-
action, in particular, in the modern media-commu-
nicative space. The will and choice of the subject 
are today the least distant from reality. Therefore, 
reality itself is no longer as “imaginary” and illu-
sory as it has been in the synthesized and simu-
lated models of recent decades. The focus of sci-
entific interest also includes the sphere of culture 
and the sphere of lifestyle. Deploying new per-
spectives on the formation of a sociological vision 
of media communication processes also affects 
the reformatting and reorientation of models 
of such interaction, in particular, from the per-
spective of standard globalization media models. 
The possibility of subjectivity is becoming a per-
vasive trend, undermining the old stereotypical 
media behavior patterns that have been explored 
previously in the context of macro-sociological 
approaches.
Key words: media space, sociology of mass 
media, models of media communication, person-
ification, subjectivity.
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ставлення людей до подій, кризових ситуацій 
та активностей на різних рівнях, але й намага-
тись спрогнозувати їхню перспективу. Останнє 
потребує нового рівня соціологічної уяви, тео-
ретичні засади якої можна знайти в працях 
З. Баумана, У. Бека, Г. Бехманна, Е. Гідденса, 
Л. Рея, Дж. Рітцера, М. Фуко, П. Штомпки, укра-
їнських соціологів Є. Головахи, О. Куценко, 
Ю. Романенка, В. Щербіни та ін.

Уже майже чверть століття як міфологіза-
ція та симулякризація медіапростору стали 
одними з інструментів його «осучаснення». 
Таке псевдоосучаснення, з одного боку, 
покликане привернути більш активну увагу 
аудиторій, з іншого – є відгомоном (проєк-
цією) потреб еліт, які «замовляють музику». 
Напрочуд великої активності досягає така 
симулякризація (а іноді й відверта фальсифі-
кація) під час електоральних кампаній. Соціо-
логами ще півтора десятиліття тому були від-
значені певні «зсуви» у бік перфомансіальності 
та симулякризації медіапростору. С. Крав-
ченко, зокрема, відзначав, що «у циніцізацію 
соціуму, на наш погляд, роблять внесок деякі 
сучасні мас-медіа, виробляючи перформанси 
на трагедії людей. На їхньому болю, виклика-
ному різними причинами, завдяки ефектам 
спектаклізації формуються симулякри про-
стих рішень складних людських доль. Заради 
горезвісного рейтингу телеглядачам часом 
даються рекомендації, які не тільки безгра-
мотні з позицій елементарного соціологічного 
знання, але й можуть спровокувати нові соці-
окультурні конфлікти» [1, с. 89]. Характерною 
ілюстрацією цих процесів може бути віддзер-
калення в результатах соціологічного опиту-
вання КМІС [2] ставлення до напруженої ситу-
ації з пандемією короанавірусу (див. табл. 1).

Таблиця 1
Соціологічне опитування КМІС про 
ставлення до напруженої ситуації 

з пандемією коронавірусу

Чого ви більше боїтеся: епідемії коронавірусу 
в Україні або економічних наслідків від введення 
карантинних обмежень? Або ви не боїтеся ні 
першого, ні другого – ситуація нормалізується 
протягом 1–2 місяців?
Більше боюся епідемії коронавірусу 
в Україні 34%

Більше боюся економічних наслідків від 
введення карантинних обмежень 43%

Не боюся ні першого, ні другого – ситуа-
ція нормалізується протягом 1–2 місяців 14%

Важко сказати, відмова від відповіді 10%
Джерело: опитування КМІС 27–30 березня 2020 року 
методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням 
комп’ютера) [2]

Про підміну культури управління «рефлек-
сивним соціумом» зазначав ще З. Бауман, під-

креслюючи, що сучасному світу притаманна 
поява симбіозу демократичного мислення 
і мислення «садівника», де подібно до садів-
ника прополюють бур’яни на підконтрольному 
полі (в нашому випадку медіапросторі) владні 
управлінські актори, які прагнуть «прополю-
вати» певний соціум (групу, спільноту тощо), 
що не вписується, на їхню думку, в магістраль-
ний розвиток, в «уявлення про ідеальну гармо-
нію» [3, с. 99]. 

М. Фуко обґрунтував governmentality 
сonsciousness (гавернментальне мислення), 
яке особливо актуальне у дослідженнях ненав-
мисних наслідків у ризикогенних сферах діяль-
ності людини. На порозі «суспільства ризику», 
відчуваючи його виклики, вчений пояснює 
відносини між двома полюсами соціального 
управління: формами правління, за допомо-
гою яких різні владні структури управляють 
населенням, і технологіями самодисципліни, 
що дають змогу індивідам проявити свою 
суб’єктивність [4, с. 20]. Саме це привертає 
нині увагу, адже соціолог особливо підкрес-
лює роль самодисципліни і самораціоналі-
зації, заснованої на «етиці індивідуалізації», 
що, по суті, знаменує собою «становлення 
нової раціональності» рефлексивного типу, 
яка передбачає активну організацію людської 
суб’єктності [4, с. 20]. 

Постановка завдання. У зв’язку з цим 
метою статті є розгляд нової акцентуації моде-
лей медіакомунікації, які фокусуються на 
суб’єктній взаємодії (участі). Саме становлен-
ням персоніфікованої суб’єктності завдячуємо 
нині поширенню в інтернет-просторі так зва-
ного «блогерського руху», різноманітних форм 
авторського відео, численних персоніфіко-
ваних сторінок та навіть працевлаштування 
«ІТ-фрілансерів» на різноманітних цифрових 
платформах. Особливу увагу дослідників при-
вертає індивідуалізація месседжів та праг-
нення до персоніфікації суб’єктності у разі 
створення власного інформаційного поля [5]. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Наукові соціологічні рефлексії щодо 
культурної відкритості, що виникла під впли-
вом глобалізації, але потягнула за собою куль-
турні парадокси, розриви, травми, аж до точок 
біфуркації, практично стали нормою. Все це 
значною мірою зумовило визнання «старіння» 
наявних інститутів і одночасно повернення до 
структурно-функціонального методу осмис-
лення та дослідження змін цінностей, автори-
тетів, референтних груп. 

У ситуаціях, пов’язаних з рукотворним 
ризиком (до якого можна віднести і стресові 
ситуації під час пандемії), саме питання, чи 
справді ризик є, найчастіше викликає супе-
речки. Як підкреслював Е. Гідденс, «парадокси 
стають у сучасному суспільстві повсякденним 
явищем, але засобів легко з ними впоратися 
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немає. …Ми не можемо знати заздалегідь, 
коли ми справді сіємо паніку, а коли – ні... Ми 
не можемо просто «погоджуватися» з виснов-
ками вчених хоча б тому, що вчені так часто не 
погоджуються один з одним, особливо в ситу-
аціях, пов’язаних з рукотворним ризиком» 
[6, c. 47]. На перетині століть нові соціальні 
реалії знаходять відображення в рефлексив-
ній соціології та постмодерністських підходах 
[7; 8]. Сучасний інструментарій соціологічної 
уяви включає в себе як нелінійний, так і гума-
ністичний складники. Зрозуміло, він не може 
існувати сам по собі, поза межами інших підхо-
дів, пов’язаних з осмисленням невизначено-
сті і знаходження в ній нових інтелектуальних 
і гуманістичних засад життєдіяльності людини, 
особливо у зв’язку з посттравматичними 
і стресовими ситуаціями. Очевидно, це перед-
бачає врахування всіх можливих інноваційних 
підходів рефлексивного спрямування, пов’я-
заних з теоретико-методологічним станов-
ленням сучасної соціологічної прогностики.

Згадані підходи до створення нової тео-
рії соціологічної уяви, відповідної гуманіс-
тичній спрямованості, згідно з С. Кравченко, 
пов’язані із потребою створення концепції 
соціологічної уяви нелінійно-гуманістичного 
напряму; адже «відкритість суспільства не 
лише вабить до себе своєю різноманітністю, 
спокусами, але й лякає збільшенням симво-
лічного насильства, що походить від сучасних 
мас-медіа: шоумейкери витіснили з екранів 
освітні програми (формування образу учня, 
адекватного культурі); практично не залиши-
лося передач, які надають ефір власне моло-
дому поколінню, де б була жива дискусія про 
цінності сім’ї, навчання, праці; демонстрація 
сцен насильства не залишає місця для показу 
хоч би якої можливості гуманних відносин між 
людьми» [1, с. 81].

Системна криза суспільства, що зміни-
лася на кризу світових економік, підсилену 
пандемією коронавірусу, суттєво вплинула на 
стиль і сутність комунікацій між людьми як на 
масовому рівні, так і в міжособистісних сто-
сунках. За свідченням соціологів зазнав змін 
і стандартний перелік найбільш хвилюючих 
проблем. Так, за даними березневого опиту-
вання КМІС [2] до першої тріади за важливістю 
для респондентів увійшли такі проблеми: 1) 
переживання за здоров’я близьких – 38%; 
2) сильно зросли ціни на продукти харчу-
вання – 29%; 3) складно купити засоби інди-
відуального захисту: маску, рукавички, рідину 
для дезінфекції – 27%. Далі йдуть: виникли 
фінансові труднощі – 20%; побоюються, що 
не зможуть отримати медичну допомогу в разі 
необхідності – 20%; респондент сам (сама) 
боїться захворіти – 12%; постійно пережи-
ває через невизначеність ситуації – 12%; 
потрібно поїхати в інший населений пункт, 

а транспорт не ходить – 11%; потрібно їздити 
на роботу, а громадський транспорт майже не 
працює – 10%; виникли складнощі з купівлею 
продуктів харчування та необхідних у побуті 
речей – 6%; респондента відправили в нео-
плачувану відпустку – 5%; респонденту загро-
жує втрата роботи – 4%; стало складно вести 
свою підприємницьку діяльність – 4% [2]. Це 
дослідження проводилось з 27 по 30 березня 
2020 року методом CATI на основі випадко-
вої вибірки мобільних телефонних номерів. 
Вибірка репрезентативна для дорослого насе-
лення (віком 18 років і старших) України. (До 
вибірки традиційно не включаються терито-
рії, які тимчасово не контролюються владою 
України – АР Крим, окремі райони Донецької 
та Луганської областей). 

Таблиця 2
Відповіді на запитання: «Які країни  

або організації, на вашу думку, можуть 
найбільш ефективно допомогти Україні 
в боротьбі з епідемією коронавірусу?»  

(не більше 3 відповідей)

Китай 34,1%
Всесвітня організація охорони 
здоров’я 11,1%

Європейський Союз 10%
США 8,7%
Росія 5,8%
Організація Об’єднаних Націй 4,1%
Німеччина 4%
Білорусія 3,9%
Японія 3,6%
Південна Корея 2,7%
Канада 2,3%
Польща 2%
НАТО 1,6%
Великобританія 1,4%
Франція 0,8%
Жодна з них 34,6%

Джерело: КМІС. Опитування 27–30 березня 2020 р. 
(N=1500) [2]

Мінливість і невизначеність стресогенної 
ситуації завжди позначається на психологіч-
ному стані населення. Особливо це помітно 
у зміні оцінок об’єктивності інформації, що 
транслюється засобами масової комунікації. 
Соціологічна агенція «Рейтинг» здійснила опи-
тування щодо ставлення до ситуації з коро-
навірусом. Особливої уваги тут заслуговують 
результати відповідей на запитання щодо 
об’єктивності інформації, яку подають україн-
ські ЗМІ (див. табл. 3).

Цілком очевидно, що медіа впливають 
і на емоційний стан (як складник загального 
психологічного стану людини). Поширення 
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інформації про плин епідемії та постійне зга-
дування про неї не могло не позначитись на 
психологічному сприйманні інформації та від-
дзеркалилось на переживанні певних емоцій. 
Результати опитування, проведеного агенцією 
«Рейтинг», свідчать, що, наприклад, представ-
ники наймолодшої вікової групи (18–29 років) 
частіше за інших відчувають радість та байду-
жість, а молоді люди (30–39 років) – гнів. Опи-
тані середнього віку частіше відчувають зди-
вування. Цікаво, що найстарші рідше за інших 
відчувають байдужість, неприязнь та здиву-
вання. Ймовірно, це пояснюється тим, що 
зараз українці переживають за здоров’я близь-
ких значно більше, ніж за власне (це показало 
попереднє дослідження Рейтингу). Також «у 
старшому віці частіше спостерігається сум/
печаль. Цікавим є також те, що старша група 
менше відчуває страх, незважаючи на те, що 
саме вони – група ризику сьогодні» [9].

Таблиця 3
Відповіді на запитання: «Чи об’єктивну 
інформацію подають українські засоби 

масової інформації щодо масштабів 
коронавірусу: применшують або 

перебільшують ситуацію?»

1
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9
 р

о
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3
0
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3

9
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0
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4

9
 р
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0
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9
 р

о
кі

в

6
0

+

Перебільшують 23 25 19 17 13
Применшують 39 39 34 37 40
Дають об’єктивну 
картинку 19 18 25 23 24

Важко відповісти 19 18 23 23 22
Джерело: дані опитування агенції «Рейтинг»  
25–27 березня 2020 р. URL: http://ratinggroup.ua/ [9]

Індивідуалізація сприйняття медіаконтенту 
поступово стає для соціологів найбільш акту-
альним фокусом досліджень. Розуміння того, 
що макромоделі вже не працюють і на зміну їм 
ідуть зовсім інші – суб’єктоцентричні. Саме такі 
моделі комунікації, де на перший план вихо-
дить воля і вибір суб’єкта, стають нині найменш 
віддаленими від реальності. Й сама реальність 
перестає бути настільки «уявною», наскільки 
вона мала би бути у синтезованих та симуляк-
ризованих моделях останніх десятиліть.

Реконструювання глобалізаційних процесів 
(які частково дискредитували себе останнім 
часом) якщо й відбудеться, то саме в площині 
суб’єкт-суб’єктної комунікації, персоніфікацій-
них та контамінаційних процесів вироблення, 
опрацювання та засвоєння інформації. Безу-
мовно, не завжди персоніфікація буде прав-

дивою (боти, «аватари» та ін. засоби широко 
використовуються, щоб охопити якомога 
більше користувачів мереж). Проте сама мож-
ливість прояву суб’єктності стає всеохоплюю-
чою тенденцією, підважуючи старі стереотипні 
моделі медіаповедінки, що вивчались у рам-
ках макросоціологічних підходів. У візію сучас-
ного соціологічного теоретизування навколо 
зрушень у медіапросторі та процесах, що їх 
супроводжують, попадають частіше саме не 
спільноти, а групи чи індивіди. Цей фокус нау-
кового інтересу включає також і сферу куль-
тури (адже медіа завжди були її складником), 
і сферу способу життя. Зокрема, Л. Скокова 
відзначає, що «радіо і телебачення поступово 
ставали глибоко узвичаєними медіа, які віді-
грають свою роль у підтримці онтологічної 
безпеки індивіда» [10, c. 20]. Саме відчуття 
«онтологічної безпеки» стає нині все більш 
актуальним у сучасному «суспільстві ризику» 
[11]; коли певні виклики (як у ситуації з панде-
мією коронавірусу) стають причиною як гло-
бальних зрушень, так і стосуються безпеки 
та індивідуального життя кожного. Дихотомія 
впливу медіа полягає в тому, що одночасно 
будучи (все ще) досить авторитетним для 
більшості населення джерелом інформації, 
вони «підштовхуються» та їхня авторитетність 
підважується інформацією, що поширюється 
мережами, суб’єкти (комунікатори) яких іноді 
спростовують, а іноді піддають сумніву інфор-
мацію, передану офіційними каналами націо-
нальних медіа. Водночас не слід забувати, що 
звички медіаповедінки є таким самим марке-
ром стабільності, як і усталений спосіб життя, 
й коли він порушується за певних зовнішніх 
умов та обставин «непоборимої сили», то це 
впливає й на рутинну повсякденність, і на пси-
хологічний стан кожного окремого суб’єкта 
медіакомунікативних відносин. Очевидно, що 
«в сьогоденній ситуації, коли відбувається 
переконфігурація медіанасиченості сере-
довища, ці дослідження слугують важливим 
порівняльним фоном для вивчення нових прак-
тик рутинізації повсякдення, підтримки стану 
щоденної «нормальності» буття» [10, c. 20].

Якщо зважувати на певне переформату-
вання і соціологічні дослідження мас-медій-
ної сфери, то на перший план тут виходять 
не стільки культурологічні медіадослідження, 
скільки саме практико-орієнтовані та екоан-
тропологічні напрями, а також соціопсихоло-
гічні дослідження медіадискурсивних практик 
різних груп, спільнот (зокрема, мережевих) 
та персоніфікованих суб’єктів. У цьому напрямі 
робляться тільки перші кроки, адже «вну-
трішня діалогічність медіадискурсу властива 
всім типам медіа. Причому в сучасних умовах 
вона має всі можливості перетворитися і на 
«зовнішню», всезагальну властивість мас-ме-
дійного метадискурсу» [12, c. 25]. 
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Висновки з проведеного дослідження. 
На попередніх етапах розвитку медіасис-
тем різних країн вважалося, що суспільство 
і система засобів масової комунікації можуть 
до певного часу розвиватися автономно. Ця 
позиція відповідає ідеології конформізму, 
наприклад, поширення модернізму або наступ 
на культурну ідентичність менш розвине-
них або економічно слабких країн, особливо 
в умовах глобалізації. Отже, і в цьому напрямі 
стандартні глобалізаційні медіамоделі вже не 
спрацьовують. Посттравматичний світ стає 
більш вимогливим до динаміки стандартів 
медіапродукування, ці стандарти вбачаються 
ним більш індивідуально та гуманізаційно орі-
єнтованими, ніж це було до цього часу.
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Постановка проблеми. В умовах стрімких 
соціальних змін, що охоплюють різні сфери 
суспільного життя, для підвищення керова-
ності соціальних процесів і досягнення уста-
леного соціального розвитку урядами бага-
тьох країн світу, міжнародними організаціями 
активно використовуються соціальні моніто-
ринги найбільш гострих проблем сучасності, 
аналітика, що базується на даних як офіцій-
ної статистики, так і соціології. Однією з таких 
проблем є бідність. У разі переходу до циф-
рового суспільства з’являються нові ризики, 

які треба мінімізувати, у тому числі засобами 
та інструментами соціальної і гуманітарної 
державної політики, що теж базуються на від-
повідній статистичній та соціологічній інфор-
мації. Видове розмаїття бідності – характерна 
риса сучасного складно структурованого 
суспільства. Проблемною є ідентифікація фак-
торів бідності в конкретному часопросторі. 
Бідність є багатофакторною зі специфічними 
чинниками монетарної бідності, суб’єктивної 
бідності, деприваційної бідності, вивчення 
кожної з яких потребує теоретико-методоло-
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У статті систематизовано теоретичні 
підходи до соціологічного вивчення бідно-
сті в умовах пошуку шляхів досягнення 
усталеного соціального розвитку сучас-
ного суспільства. Нові підходи до фено-
мена бідності нині з’являються під час 
спроб знайти пояснення досить складним 
соціальним явищам сьогодення. Відбува-
ється перегляд поглядів на економічне 
зростання, яке, як свідчать дані соціальної 
статистики і соціологічних досліджень, 
прямо не корелює зі зменшенням масшта-
бів і гостроти бідності. Арсенал методів 
вимірювання бідності, які є у розпорядженні 
соціолога і статистика, постійно розши-
рюється (наприклад, важко переоцінити 
індекс людського розвитку і його роль 
у вимірюванні бідності). Проте теоретичні 
інтерпретації феномена бідності значною 
мірою залежать від соціокультурного кон-
тексту. Тому доцільно вивчати бідність 
у різних контекстах, передусім у поколін-
ському, поселенському, професійному, а не 
лише в суто економічному. Зазначено, що 
найбільш продуктивний натепер підхід до 
вивчення феномена бідності – аналіз його 
в контексті дихотомії «багатство – бід-
ність». Використовуючи емпіричні дані ста-
тистики і соціології, доцільно проводити 
порівняння багатства і бідності на різних 
рівнях, а саме: на рівні країн, на рівні різних 
регіонів, на рівні різних соціальних груп. 
Є проблемні поля, спільне і відмінне у ста-
тистичному і соціологічному вивченні бід-
ності. Статистична і соціологічна моделі 
аналізу бідності мають специфіку, яка не 
відміняє їхньої взаємодії. Наголошено на 
тому, що спільним у статистиків і соціоло-
гів є пошук технологій підвищення довіри до 
інформації (емпіричних даних та аналітики), 
що вони продукують шляхом вимірювання 
бідності. Проблема міждисциплінарної кризи 
достовірності, прозорості досліджень бід-
ності потребує переосмислення феномена 
бідності в предметній площині соціології 
і взаємодії соціологів і статистиків.
ключові слова: бідність, види бідності, 
фактори бідності, відтворення бідності, 

усталений соціальний розвиток, соціологія, 
соціальна статистика. 

The article systematises theoretical approaches 
to the sociological study of poverty in the search 
for ways to achieve sustainable social devel-
opment of modern society. New approaches 
to the phenomenon of poverty are now emerg-
ing as they attempt to explain the complex 
social phenomena of today. There is a revision 
of views on economic growth, which, as evi-
denced by social statistics and sociological sur-
veys, does not directly correlate with poverty 
reduction and severity. The arsenal of poverty 
measurement methods available to sociolo-
gists and statistics is constantly expanding (for 
example, it is difficult to overestimate the human 
development index and its role in measuring 
poverty). Meanwhile, theoretical interpretations 
of the phenomenon of poverty depend on large 
extent of the socio-cultural context. Therefore, it 
is advisable to study poverty in different contexts, 
first and foremost in generational, settlement, 
professional, and not just purely economic. The 
most productive approach to studying the phe-
nomenon of poverty is to analyze it in the context 
of the wealth-poverty dichotomy. Using empir-
ical statistics and sociology data it is advisable 
to make comparisons of wealth and poverty 
at different levels, namely: at the level of coun-
tries, at the level of different regions, at the level 
of different social groups. There are areas of con-
cern that are common and different in the statis-
tical and sociological study of poverty. Statistical 
and sociological models of poverty analysis have 
specificities that do not interrupt their interaction. 
It is emphasised that statistics and sociologists 
have in common the search for technologies 
to increase the confidence in the information 
(empirical data and analytics) that they produce 
by measuring poverty. The problem of interdis-
ciplinary crisis of reliability, transparency of pov-
erty studies requires rethinking of the phenome-
non of poverty in the subject plane of sociology 
and interaction of sociologists and statisticians.
Key words: poverty, types of poverty, factors 
of poverty, poverty reproduction, established 
social development, sociology, social statistics.
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гічного обґрунтування. Розмаїття видів бідно-
сті поповнюється новими видами, серед яких 
гостро стоїть цифрова бідність. Однак ста-
тистика бідності як розділ соціальної статис-
тики і соціологія бідності – наукові дисципліни, 
розробки яких не стали повною мірою затре-
буваними в практиці управління соціальним 
розвитком в Україні. Так, серед показників, що 
характеризують бідність у сучасній Україні, за 
даними «Щорічного звіту про виконання Плану 
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подо-
лання бідності», використано обмежену кіль-
кість статистичних показників бідності і немає 
показників, які б давали комплексну оцінку 
стану бідності, зокрема, уявлення про суб’єк-
тивні оцінки бідності [1, с. 35]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У глобальному суспільстві є і глобальна бід-
ність. У. Істерлі розкрив тему глобальної бід-
ності і прав бідних, історію боротьби з бідністю 
і необхідність нового підходу до її вирішення 
через поширення цінності свободи і повагу до 
прав людини. Він зауважив, що державні про-
єкти у боротьбі з бідністю не дадуть позитив-
ного ефекту, якщо не будуть дотримуватися 
права бідних. Тому, на думку цього науковця, 
економічний розвиток має бути організований 
таким чином, щоб не порушувалися права бід-
них [2]. Однак постає питання: як практично 
реалізувати ці теоретичні напрацювання і при-
пущення? На яку інформаційну базу можуть 
спиратися відповідні рішення з подолання гло-
бальної бідності? 

Розроблений науковцями Індекс людського 
розвитку (а також індекс питомої ваги бід-
них, індекс глибини бідності, індекс гостроти 
бідності), що активно використовується 
у вимірюванні бідності, акцентує увагу на соці-
ально-економічних нерівностях. Тема бідності 
в соціології традиційно розглядалася в контек-
сті соціальних нерівностей. Д. Грускі і Ж. Хілл 
закликають до переосмислення традицій-
них підходів до вивчення соціальних нерівно-
стей і проблеми бідності. Особливої критики 
ці автори піддають теорію модернізації, яка 
вичерпала себе і не відповідає стану сучасного 
суспільства. Адже класові, ґендерні, расові 
тощо нерівності і породжувана ними бідність 
не зникли в ході еволюції суспільства, як це 
передбачалося в теоріях модернізації. Більше 
того, підвищення життєвих шансів і можливо-
стей для багатьох соціальних прошарків стає 
все більш проблематичним [3]. Поширеними 
є дослідження, в яких виокремлення групи 
бідних відбувається на основі моделі дохідної 
стратифікації і визначення кордонів дохідних 
груп (переважно з використанням медіанного 
підходу). Однак залишаються дискусійними 
питання про межі дохідних груп (бідні, середні 
прошарки, вищі прошарки суспільства) і при-
чини відтворення бідності [4]. Актуальні дослі-

дження співвідношення абсолютної і відносної 
бідності. Наприклад, доведено що «в детермі-
нації відносної бідності «погані» робочі місця 
мають більшу значимість, ніж «поганий» люд-
ський капітал. Абсолютна ж бідність, навпаки, 
більше пов’язана з людським капіталом 
і локальними ринками праці» [5, c. 104]. Але 
наскільки універсальні ці тенденції? Зазначене 
вище актуалізує подальші пошуки теоретич-
ного обґрунтування дослідження бідності як 
міждисциплінарної теми, передусім у соціоло-
гії і соціальній статистиці. 

Постановка завдання. Теорія соціальної 
статистики (і статистики бідності) нині базу-
ється на теоретичних підходах до вивчення 
масових суспільних явищ, які розробляються 
в теоретичній соціології і в соціології бідно-
сті. Мета статті – з’ясувати проблемне поле 
вивчення феномена бідності в соціології і соці-
альній статистиці; на основі систематизації 
найбільш поширених теоретичних підходів 
у соціологічному вивченні бідності визначити 
дослідницькі пріоритети, які відповідають 
викликам сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для вивчення бідності як соціально- 
економічної проблеми науковцями активно 
використовується аналіз у межах дихотомії 
«багатство – бідність» [6]. Дослідники прово-
дять порівняння багатства і бідності на різних 
рівнях. Вивчення бідності на рівні країн перед-
бачає відповіді на питання, які поставили такі 
сучасні науковці, як: Дж. Даймонд у своїй 
науковій праці «Чому одні суспільства прихо-
дять до процвітання, а інші – до загибелі» [7] 
і Д. Анжемоглу та Дж.А. Робінсон «Чому одні 
країни багаті, а інші бідні?» [8]. На питання: «Чи 
можуть багаті дозволити собі допомагати бід-
ним?» Дж.Д. Сакс відповідає ствердно, спи-
раючись на дані про невелику частку (яка нині 
зменшується) абсолютно бідних у сучасному 
світі, програми цільових інвестицій на подо-
лання бідності з боку міжнародних організацій 
[9, с. 331–353]. Бідність на рівні регіонів харак-
теризують визначені за даними статистики 
зони бідності і відповідне картогрування тери-
торій. Нині українські статистики довели «вза-
ємозв’язок індикаторів розвитку територій 
з оцінкою бідності їх населення» [10, с. 59]. Бід-
ність на рівні різних соціальних груп дає змогу 
виокремити групу «нові бідні». Соціальний пор-
трет бідних і багатих стає невід’ємною части-
ною соціології соціальних груп і стратифікації. 
Однак переважає соціальне портретування 
багатих, створенню портретів багачів присвя-
чено чимало досліджень, які також ураховують 
дані статистики і соціології [11]. Водночас не 
задовольняють сучасним потребам практики 
соціальної роботи вимірювання як бідності, 
так і багатства, адже наявні статистичні дані 
і дані емпіричних соціологічних досліджень 
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часто не піддаються верифікації, не відпові-
дають реальності. Так, у більшості країн світу, 
як правило, знають лише загальні статки бага-
тих, що демонструють переважно відповідні 
рейтинги. Тоді як число бідних – досить затре-
буваний показник, без якого гальмується соці-
альна допомога і соціальний захист осіб, що 
перебувають за межею бідності. 

Нові підходи до феномена бідності нині 
з’явилися як спроба знайти пояснення деяким 
досить складним соціальним явищам сього-
дення. Наведемо два приклади. 

Один пов’язаний з переглядом поглядів на 
економічне зростання, яке, як свідчать дані ста-
тистики і соціологічних досліджень, прямо не 
корелює зі зменшенням масштабів і гостроти 
бідності. З. Бауман вважає, що сучасний сві-
тоустрій базується на хибних положеннях, 
серед яких – «ідея безперервного економіч-
ного зростання як засобу, здатного вирішити 
всі без винятку соціальні проблеми; уявлення 
про зростання матеріального споживання як 
про універсальний показник оцінки якості життя 
людини; положення про природне походження 
нерівності людей, укорінене в природі людини» 
[12, с. 37–39]. Саме тому тривають пошуки 
соціальних, а не лише економічних механізмів 
зменшення негативних наслідків бідності. Це 
актуально на фоні критики ідеї економічного 
зростання як універсального засобу, здатного 
вирішити проблему бідності.

Другий приклад – спроба пов’язати поши-
рення в сучасній Європі сепаратизму з про-
блемою бідності. Наприклад, І. Кривушин кри-
тично підходить до цього питання: «Сучасний 
сепаратизм – це бунт багатих проти бідних. На 
перший погляд, ситуація в сучасній Європі під-
тверджує цю тезу. <...> Але навіть очевидні при-
клади не перетворюють цю модель пояснення 
на універсальну для Європи» [13, с. 263–264]. 
Політичні наслідки бідності в сучасному світі 
є проблемою як країн, що відносять до бага-
тих, так і тих, що вважаються бідними. Навіть 
багаті країни зменшують абсолютну бідність, 
однак не здатні її подолати повністю. 

Соціологи традиційно вивчають бідність 
у різних контекстах – поколінському, посе-
ленському, професійному, спираючись при 
цьому і на дані соціальної статистики. Ю. Лєж-
ніна вказує на такий аспект соціологічного 
вивчення бідності, як «бар’єри на вихід зі стану 
бідності і відтворення бідності» [14, с. 88]. Ці 
бар’єри проявляються як на інституційному, 
так і на поведінковому рівнях. 

І. Девятко систематизував точки зору нау-
ковців щодо того, яким чином відбувається 
трансформація вимог до аналізу даних у соці-
альних науках. Нині переглядаються не тільки 
канони статистичних висновків і перевірки 
гіпотез, а й проблема відкритого доступу до 
інформації [15, с. 30–38]. 

Соціологи час від часу ставлять питання про 
взаємодію статистиків і соціологів. А статис-
тики, намагаючись концептуалізувати вимірю-
вання масових соціальних процесів та явищ, 
визнають необхідність «органічного поєд-
нання теорії, історії та техніки статистики» 
[16, с. 149], це пропагував класик статистики 
О. Чупров. Концептуальна схема взаємодії 
соціології і статистики розроблена Є. Кечкі-
ною, яка підкреслила, що «взаємодія соціо-
логії і статистики характеризується такими 
основними ознаками: історичною динамікою, 
структурним характером, наявністю систем-
них якостей» [17, с. 130–131]. Запропонована 
цією соціологінею схема може бути викори-
стана і у разі вивчення соціологами і статис-
тиками феномена бідності. Соціологи вико-
ристовують як статистичні методи, так і дані 
офіційної статистики, однак партнерство все 
ще не встановлено. Один зі шляхів активізації 
співробітництва статистиків і соціологів, у тому 
числі під час дослідження проблеми бідності, – 
підвищення статистичної освіченості соціоло-
гів і, відповідно, соціологічної освіченості ста-
тистиків. Нами зазначалося, що «у викладанні 
статистики соціологам цю науку і сферу прак-
тичної діяльності не можна зводити лише до 
збору інформації про масові суспільні явища 
або до процедур, які зумовлюють точність 
вимірювання цих явищ. Розвинена соціоло-
гічна уява передбачає, що соціологи усвідом-
люють, як соціальна статистика створює новий 
вид знання, як вона зводить безліч різнорідних 
кількісних даних до якісних показників, ство-
рює нові сутності у вигляді понять, які наявні 
лише в межах статистики. <...> Необхідна 
співпраця соціологів і статистиків, подолання 
міфів про статистику в процесі професійної 
підготовки соціологів» [18, c. 92]. Визнається 
також роль міждисциплінарних зв’язків і під 
час підготовки статистиків [19]. 

Виділимо спільне в статистичному і соціо-
логічному підходах до дослідження бідності. 
Спільним у статистиків і соціологів є пошук тех-
нологій підвищення довіри до інформації, яку 
вони продукують шляхом вимірювання масових 
соціальних явищ і процесів [20]. Підвищення 
достовірності і якості статистичної інформації 
про бідність залежить від подолання причин, 
що зумовлюють обмеження і спотворення ста-
тистики загалом. Так, О. Моляренко на основі 
проведеного соціологічного дослідження мето-
дом включеного спостереження і глибинних 
інтерв’ю з російськими державними службов-
цями – користувачами статистичної інформації 
виділив три базові групи таких причин: «спро-
щення державою уявлення про соціально-е-
кономічні процеси заради їх фіксованості; тех-
нологічні і технічні спотворення (ненавмисне 
системне відхилення реальних методик збору 
та обробки даних від формальних, специфіка 
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адміністративно-територіальної системи збору 
статистичної інформації); навмисні фальси-
фікації показників діяльності органів влади 
з метою підвищити оцінку її ефективності, 
а також інші спотворення соціально-психоло-
гічного характеру» [21, с. 104]. На наш погляд, 
якщо нині актуальна всебічна, міждисциплі-
нарна інформація про бідність, то вона насам-
перед має базуватися на відповідному теоре-
тичному підґрунті, у тому числі соціологічному.

Ступінь довіри до соціологічної і статис-
тичної інформації перетинається з таким фак-
тором, як відкритість даних, у тому числі про 
бідність як соціальний феномен. У соціології 
тема відкритості досить активно розроблена 
(наприклад, у публічній соціології М. Буравого, 
хоча реалістичність цього підходу піддається 
критиці [22]). Статистики тему відкритості теж 
розглядають як вимогу сучасного суспільства 
[23]. За даними Київського міжнародного 
інституту соціології, який проводить щоріч-
ний моніторинг довіри населення України до 
соціологічних опитувань, у грудні 2019 р. 42% 
опитаних довіряють даним соціологічних орга-
нізацій, які вже давно працюють, 21% – не 
довіряють, інші не визначилися. Рівень довіри 
до даних соціологічних опитувань за останній 
рік практично не змінився (у 2018 був 43%, 
а в 2019 – 42%) [24]. Оскільки статистичні дані, 
як правило, не дають уявлення про суб’єк-
тивну бідність, співпраця соціологів і статис-
тиків у царині комплексного вимірювання бід-
ності стає особливо актуальною в кризовому 
суспільстві, де масштаби і переживання бідно-
сті, як правило, зростають. На основі статис-
тичних і соціологічних даних науковці пропону-
ють заходи зі зниження гостроти об’єктивної 
і суб’єктивної бідності, які можуть бути реа-
лізовані через соціальну політику на держав-
ному і регіональному рівнях [25]. 

Натепер розширилися уявлення про подо-
лання бідності шляхом зниження нерівностей 
у сучасному суспільстві, що розглядається 
в руслі економічних, соціальних і політичних 
задач [26, с. 68]. Можна передбачити, що для 
вирішення проблеми бідності через комп-
лекс соціально-економічних, соціокультурних 
і політичних заходів зросте потреба у більш 
адекватних реальності показниках статистики 
і даних соціологічних досліджень. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Міждисциплінарна криза достовірності, про-
зорості досліджень бідності потребує пере-
осмислення феномена бідності через взає-
модію соціологів і статистиків. Хоча найбільш 
поширений нині підхід до вивчення феномена 
бідності в контексті усталеного соціального 
розвитку і дихотомії «багатство – бідність», 
затребувані й інші контексти – поколінський, 
професійний, поселенський, а також порів-
няння багатства і бідності на різних рівнях: на 

глобальному рівні, на рівні країн, на рівні різ-
них регіонів, на рівні різних соціальних груп. 

Надалі доцільно розширювати як теорію, 
так і арсенал методів вимірювання бідності, 
що є у розпорядженні соціологів і статистиків. 
У проблемному полі соціологів і статистиків 
залишаються такі теми досліджень, як сегмен-
тація бідних, соціальний захист бідних, активні 
і пасивні методи попередження негативних 
наслідків бідності, інформаційне забезпе-
чення стратегії боротьби з бідністю. 
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Постановка проблеми. Українська держава 
є поліетнічною державою, в якій актуалізуються 
проблеми культурної ідентифікації особистості 
поряд з ідентифікацією всіх етносів у цілому, 
їхніх матеріальних та духовних культур. Саме 
через культурну ідентифікацію розглядається 
і вивчається багато важливих аспектів сучасного 
модерного культурного життя в Україні.

Сьогодні на перший план виходить участь 
у культурному виробництві, культурному спо-
живанні, культурному дозвіллі, культурному 
спілкуванні, культурній комунікації, культурній 
дипломатії, культурному середовищі.

Процес інтеграції навколо способу життя, 
смаків, захоплень, інтересів стає культурною 
ідентифікацією цих процесів. Саме цю пробле-

Протистояння культурниХ ідентичностей  
у сучасному украЇнському сусПільстві

CONflICT Of CulTurAl IdENTITIES IN MOdErN uKrAINIAN SOCIETy

УДК 316.4
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.22

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

У сучасному полікультурному українському 
суспільстві ідентичність є різноплановою 
і різниться декількома видами. Головною 
проблемою є вивчення понять культурної 
ідентичності. Саме під впливом соціального 
оточення індивід ототожнює себе з певною 
культурою, традицією, моделями поведінки, 
прийнятими в суспільстві даної культури. 
Метою дослідження є науково-теоре-
тичне обґрунтування особливостей роз-
витку та сучасних тенденцій культурної 
ідентичності в суспільстві та її соціальної 
зміни для створення української модерної 
культурної нації. Методологія дослідження 
полягає в аналітичному аналізі вивчення 
культурної ідентичності. Аналіз дає змогу 
дослідити і проаналізувати сучасні типи 
культурної ідентичності, прослідкувати 
нові культурні характеристики. Наукова 
новизна одержаних результатів полягає 
у тому, що у статті аналітично досліджено 
природу видів культурної ідентичності. Як 
видно, всі культурні ідентичності модерні-
зуються і проникають у соціальні процеси 
суспільства. Сьогодні ми можемо бачити, 
що культура постійно фіксує у своїх проце-
сах різні зразки культури, яких так потребує 
українське суспільство, але, на жаль, вони 
проникають через нав’язування суспільству 
штампів та стандартів, зразків культури. 
Конфлікт культурних ідентичностей пови-
нен чітко вивчатися через понятійний і кон-
цептуальний базис, щоб бути супроводом 
для становлення національної державності. 
Результатом цього повинна стати сучасна 
нова база вивчення понять та терміноло-
гічного вживання понять «ідентичність» 
та «культурна ідентичність». Сьогодні 
ідентичність постійно змінює свою форму 
та засоби поширення її значення, постає 
криза вивчення критеріїв традиційної україн-
ської етнокультурної ідентичності.
Висновок. Унаслідок глобалізаційних процесів 
усі наведені позиції та види оцінок культурних 
ідентифікаційних процесів у сучасному укра-
їнському суспільстві дають змогу зробити 
висновок значимості культурної ідентифіка-
ції в сучасному суспільному розвитку. Аналіз 
різних типів культурної ідентичності в сучас-
ній Україні має здійснюватися на основі соці-
ально-культурного компромісу та об’єднання 
глобалізаційних процесів для визначення долі 
сучасного українського суспільства.
ключові слова: культура, культурна іден-
тичність, модерна культура, культурна 

нація, полікультурність суспільства, етно-
культурна ідентичність, глобалізація.

In today's multicultural Ukrainian society, identity 
is diverse and varies by several kinds. The main 
problem is the study of the concepts of cultural 
identity. It is under the influence of the social envi-
ronment that the individual identifies himself with 
a certain culture, tradition, models of behavior 
adopted in the society of this culture.
The purpose of the research is to provide scien-
tific and theoretical substantiation of the peculiar-
ities of development and modern trends of cul-
tural identity in society and its social changes 
to the creation of the Ukrainian modern cultural 
nation. The research methodology consists in 
the analytical analysis of the study of cultural 
identity. The analysis provides an opportunity to 
explore and analyze contemporary types of cul-
tural identity, to follow new cultural characteris-
tics. Scientific novelty of the obtained results is 
that in the article the nature of the types of cul-
tural identity is analyzed analytically. Apparently, 
all cultural identities are modernized and pene-
trated into the social processes of society. To 
date, we can see that culture constantly captures 
different processes of culture that the Ukrainian 
society so requires, but unfortunately they pen-
etrate the imposition of stamps and standards, 
and samples of culture to society. The conflict 
of cultural identities should be explicitly explored 
through the conceptual and conceptual frame-
work, to be the support for the establishment 
of national statehood. The result should be 
a modern, new basis for the study of concepts 
and terminological use of the concept of identity 
and cultural identity. Nowadays, identity con-
stantly changes its form and means of dissemi-
nating its significance; there is a crisis of studying 
the criteria for the traditional Ukrainian ethno-cul-
tural identity.
Conclusion. As a result of globalization pro-
cesses, all the presented positions and types 
of evaluations of cultural identification pro-
cesses in modern Ukrainian society make it 
possible to conclude the significance of cultural 
identification in contemporary social develop-
ment. The analysis of various types of cultural 
identity in modern Ukraine should be based on 
socio-cultural compromise and the unification 
of globalization processes to determine the fate 
of modern Ukrainian society.
Key words: culture, cultural identity, modern cul-
ture, cultural nation, multicultural society, ethno-
cultural identity, globalization.
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матику вдало розглядає соціологічна аналі-
тика з актуальних проблем культурної іденти-
фікації на глобальному рівні як в українському 
суспільстві, так і у світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема саме культурної ідентичності розгля-
дається у різних аспектах багатьма дослідни-
ками, які ставлять їх за предмет свого вивчення, 
серед них: А. Ручка, С. Кримський, Л. Скокова, 
З. Бауман, У. Бек, А. Гіденс, Дж. Александер. 
Питання етнокультурних ідентичностей є окре-
мою дослідницькою сферою, зокрема в соці-
ології та політології ними займаються І. Курас, 
В. Євтух, Л. Нагорна, О. Слободян.

Постановка завдання. М ета статті поля-
гає у дослідженні новітніх концепцій та куль-
турних різновидів сучасної культурної іден-
тичності, її складників.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кожна культура проходить історичні 
етапи. На кожному з них культура має свої 
риси та ознаки розвитку. Сьогодні увага при-
діляється вивченню ідентичності з боку куль-
турного значення. 

Українське суспільство, як відомо, є полі-
етнічною державою, різні етнічні походження 
зумовлюються входженням до різних культур-
них груп та прийняттям відповідної національ-
но-культурної ідентичності.

Американський дослідник Ф. Фукуяма 
у статті «Ідентичність: запит на гідність і полі-
тичні образи» проголосив, що політика іден-
тичності є головною концепцією у сучас-
ному часі, вона пояснює, що відбувається 
у глобальних процесах [1]. Політика, на думку 
Ф. Фукуями, вже не відображає конфлікти 
у сфері матеріальних потреб та інтересів, 
почуття і дії людей умотивовуються відчуттями 
гідності, приниження і т. д. «Культурні війни», 
які феєрично подорожують світом, виклика-
ються саме такими відчуттями.

Можемо погодитися, що культурна ідентич-
ність – це набір переконань і способу життя. Як 
пропонує Ф. Фукуяма, ліпше вживати поняття 
«кредо-ідентичність» (creedalidentity), яка 
будується не на расовій, релігійній чи етніч-
ній приналежності, а на певних переконаннях 
і цінностях. Відповідно, політика ідентичності 
має спиратися на стратегії інкультурації, при-
щеплення і засвоєння визнаних цінностей [1]. 
Сучасні українські дослідники виділяють типи 
національно-культурних ідентичностей [2].

 До першого типу належить образ тра-
диційної ідентичності, де образ українця на 
рівні стереотипу. До таких культурних іден-
тичностей можемо віднести таких відомих 
особистостей, як Л. Українка, Т. Шевченко, 
М. Грушевський. Завдяки сучасній українській 
літературній мові створився найвагоміший 
інструмент культурної ідентичності звільни-
тися від «чужого впливу», це – засіб розвитку 

національної самобутності. За даними соці-
ологічного моніторингу культурних процесів, 
який постійно проводить Інститут соціології 
НАН України, з 2018 року національно-куль-
турне відродження в Україні зросло до 41,2%, 
майже кожен другий громадянин ідентифікує 
себе з образом українця, відбувається куль-
турно-національне відродження [7, с. 509].

До другого можемо віднести мовний прі-
оритет, де поряд з українською мовою тісно 
пересікається й російська. Проте російська 
мова не знаходить у сучасних умовах під-
тримки, великий акцент робиться саме на 
державну мову. За даними соціологічного 
моніторингу, який постійно проводить Інсти-
тут соціології НАН України, 91,1% населення 
надає перевагу українській мові і спілкується 
нею в повсякденному житті [7, с. 452].

До третього типу належить ідентичність 
типу «радянської людини», тобто у людей 
похилого віку відбувається ностальгія за тими 
часами, тому в них не відбулася легко самоі-
дентифікація до сучасного стилю життя, не 
хватає духу боротьби за виживання в нових 
умовах. За даними соціологічного моніторингу 
культурних процесів, який постійно проводить 
Інститут соціології НАН України, 3,1% людей 
сьогодні відчувають себе громадянином коли-
шнього Радянського Союзу, але це стосується 
тільки людей похилого віку, які не захищені від 
соціальних змін; саме громадянином України 
себе вважають 58,6%, це – показник націо-
нальної ідентичності [7, с. 464].

До четвертого типу належить вплив гло-
бальних процесів, які постійно рухають Укра-
їну в напрямі розвитку інформаційно-культур-
ного, економічного, геополітичного процесів. 
За даними соціологічного моніторингу куль-
турних процесів, який постійно проводить 
Інститут соціології НАН України, 26,3% насе-
лення не задоволені, як розвивається ситуація 
в країні, а 16,4% скоріше задоволені і вважа-
ють, що країна взяла правильний вектор роз-
витку [7, с. 425]. Ми з легкістю запозичуємо 
західні зразки в наших прагненнях гідності, 
свободи, толерантності, цінності до модерної 
культурної ідентичності, західного культурного 
впливу; змінюється світогляд українських гро-
мадян, особливо молоді. 

Наукова новизна одержаних результатів 
полягає у тому, що у статті аналітично дослі-
джено природу видів культурної ідентичності. 
Як видно, всі культурні ідентичності модер-
нізуються і проникають у соціальні процеси 
суспільства. Сьогодні ми можемо бачити, що 
культура постійно фіксує у своїх процесах різні 
зразки культури, яких так потребує україн-
ське суспільство, але, на жаль, вони проника-
ють через нав’язування суспільству штампів 
та стандартів, зразків культури. Конфлікт куль-
турних ідентичностей повинен чітко вивчатися 
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через понятійний і концептуальний базис, щоб 
бути супроводом для становлення національ-
ної державності. Результатом цього повинна 
стати сучасна нова база вивчення понять 
та термінологічного вживання понять «іден-
тичність» та «культурна ідентичність». Сьогодні 
ідентичність постійно змінює свою форму 
та засоби поширення її значення, постає криза 
вивчення критеріїв традиційної української 
етнокультурної ідентичності [3, с. 9].

Великий різновид культурних ідентичностей 
може призвести до кризи та до ризику дезор-
ганізації нашого суспільства. Кожна людина 
прагне самоствердитися. Людині, щоб бути 
собою, необхідно ідентифікувати себе з яко-
юсь іншою спільністю, тому пропонуємо роз-
глянути види культурних ідентичностей.

Розкриємо коротко види ідентичностей 
у полікультурних суспільствах.

Ідентичність корпоративна, до неї відно-
сяться поняття «корпоративна культура», 
«культура мови», які втілюють дух підприємства 
і відрізняються від поняття [3, с. 9] «корпора-
тивний імідж», у якого вагома місія – показу-
вати зовнішню картину організації. Ці поняття 
формують цілісність організації та ведуть до 
розвитку колективу.

Ідентичність гендерна – показує як індивід 
усвідомлює свою належність до статі, визна-
чає самосвідомість особистості, демонстру-
вання себе як представника статі. Саме ця 
ідентичність починає формуватися з ран-
нього дитинства, з уявлення про «чоловіче» 
та «жіноче» і будує свою особистість як відпо-
відальний індивід для суспільства.

Ідентичність вікова – вона показує нам, що 
під час аналізу кожної вікової групи ми можемо 
спостерігати унікальність феномену існування 
будь-якої вікової групи чи життєвий шлях 
особистості. Кожна особистість, переходячи 
з одної фази розвитку до іншої, суттєво відріз-
няється від інших аспектів її соціальної іден-
тичності, тому сама ідентичність зазнає сут-
тєвих змін за зміни фази розвитку в процесі 
інтерпретації людини [4, с. 35–60].

Ідентичність професійна – це процес само-
ототождення з іншими представниками трудо-
вої сфери. Це відбувається завдяки уявленню 
людини, приналежності до його місця в про-
фесійному середовищі.

Ідентичність політична виділяється за допо-
могою уявлення себе з іншими, сукупності 
політичних принципів, приналежності до дер-
жави та певної політичної позиції чи спільноти. 
Ця ідентичність важлива в тому разі, коли осо-
бистість включена в політичний процес.

Ідентичність релігійна орієнтована на віру-
ючих людей, і вони отримують статус релігій-
ної особи. Всі релігійні особи орієнтуються на 
одні і ті ж самі цінності та традиції, але відмін-
ність у них відбувається завдяки їхній етнічній 

приналежності, етнокультурним характерис-
тикам [5, с. 314–317].

Ідентичність територіальна побудована на 
принципах історико-культурних формувань 
кожної території з їх економічною та соціаль-
ною специфікою. Кожна територія ідентифіку-
ється за мовною діалектикою, культурою, тра-
диціями, звичаями.

Демократичні суспільства сегментуються 
на спільноти з вузькою ідентичністю, а це може 
загрожувати розколами і конфліктами. У ХХІ ст. 
набула поширення політика мультикультура-
лізму, котра спрямована на захист культурних 
інтересів «інакших» соціальних груп, відмінних 
від домінуючих культурних стандартів. Сус-
пільство розглядається у вигляді цілісності, 
яка розбита на невеличкі спільності з іншим 
кругозором, смаками і досвідом. Політика 
визнання «інакшості», толерантності і взаємо-
поваги повинна відповідати суспільній інтегра-
ції [4, с. 35–60].

 Отже, виникали чисельні проблеми і супе-
речності, коли різні етнічні, релігійні спіль-
ноти, які емігрували, не поділяти правил і норм 
поведінки того краю, де вони хотіли жити, 
хоча користувалися всіма благами тієї кра-
їни. Дуже цікава концепція «нової племінно-
сті» французького соціолога Мішеля Маффе-
солі. Він відзначає, що повинні бути створені 
нові форми спільнот, які формують внутрішню 
силу, котра «передує владі та реалізується 
в різних формах» [6, с. 19].

М. Маффесолі наголошує, що сучасний 
«трайбалізм» являє собою передусім куль-
турне явище, а потім усі інші (політичні, еко-
номічні, соціальні), представники сучасних 
племен налаштовані на те, що краще бути 
в спільному задоволенні», «у стані радості від 
світу», ніж впроваджувати якісь економічні, 
політичні чи соціальні проекти [6, с. 20]. Із 
цим феноменом соціолог показує, що краще 
зануритися у колективну свідомість, фантазії 
у сфері дозвілля, що вказують на архетипові 
прояви у нашому житті. Присутність віталізму 
можна знайти у сучасній молодіжній музиці, 
стилі одягу, сексуальних відхиленнях, суспіль-
них істеріях, у прагненнях прикрасити своє 
тіло, «надати життю відтінок дикунства» і т. п.

М. Маффесолі робить висновок, що пара-
доксальний феномен постмодерності поля-
гає у наголошенні на всьому, що стосується 
коріння примітивного, а трайбалізм – спроба 
повернення до свого коріння. У багатьох нау-
ковців бачення соціокультурних процесів 
полягає у потребі до ідеалу епохи модерну, 
тобто розумної людини, суперактивної, кре-
ативної, яка схожа на «вічну дитину» і показує 
себе через свій спосіб життя, свої інтереси, 
демонструє своє спортивне тіло, що її фор-
мує. Саме у ньому підкреслюється важливість 
емпатичної соціальності: відбувається зміна 
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через обмін товарів на почуття, що відіграють 
об’єднання. Крім цього, сучасний трайбалізм 
звертає увагу на важливість приналежності 
спільноти до певного місця, що є основою 
всього суспільного життя [6, с. 24]. Отже, 
знову повертає нас до проблем ідентичності, 
нових чинників, які її формують.

Висновки з проведеного дослідження. 
Усе вищесказане дає змогу зробити висновок 
про те, що глобалізація насаджує нам життєві 
моделі, смаки, потреби, а національна культура 
спирається на традиційні зразки і черпає звідси 
свою ідентичність. Одні сприймають зразки, 
а інші – ні, що призводить до соціальної напру-
женості. Соціальне напруження, притаманне 
будь-якому суспільству. Культурні протиріччя, 
які посилюють соціальну напругу, призводять 
до конфліктів у суспільстві і зростання наван-
таження на національний культурний ланцюг. 
Як відзначають соціологи, в останні десяти-
ліття зростає значимість саме культурних чин-
ників суспільного життя. Так і у формуванні 
ідентичності сучасної людини, у її інтегрова-
ному вигляді, поряд із національним, грома-
дянським, соціально-статусним складниками 
культурна ідентичність відіграє усе більшу роль 
у створенні і функціонуванні людських спіль-
нот, особливо за умов глобалізації, виникнення 

полікультурних соціумів, транскультурних 
впливів та чинників, що потребують вивчення 
та нової концептуалізації.
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Постановка проблеми. Екстремальні 
ситуації та психоемоційне напруження 
неминучі в сучасному суспільстві. У зв’язку 
з цим інтерес психологічної науки до вивчення 
наслідків впливу на психіку людини різнома-

нітних обставин, у тому числі надзвичайних 
(війни, стихійні лиха, катастрофи, насиль-
ницькі злочини тощо) значно зріс. Пильної 
уваги в дослідників вимагають порушення 
в емоційній сфері співробітників поліції й пост-
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У роботі проведено комплексне дослідження 
впливу емоційного вигорання на посттрав-
матичні стресові розлади в співробітників 
поліції. Представлено феноменологічні харак-
теристики понять «посттравматичний 
стресовий розлад» та «емоційне вигорання». 
Проведено теоретичний аналіз проблеми 
посттравматичного стресового розладу 
на сучасному етапі розвитку психологічного 
знання в цьому напрямі. Посттравматичний 
стресовий розлад є тривожним розладом, 
у якому страх і супутні симптоми зберіга-
ються тривалий час після травматичної 
події. Його симптоми можуть проявитися 
майже негайно після травмуючої події або ж 
через місяці, а іноді й роки після неї.
Емпіричне дослідження проводилося у формі 
опитування й анкетування співробітників 
поліції міста Харкова. Як піддослідні висту-
пили поліцейські у віці від 20 до 45 років 
загальною чисельністю 100 осіб. Дослі-
дження проводилося із застосуванням двох 
методик: «Рівень емоційного вигорання 
(РЕВ)» В.В. Бойко та «Міссісіпська шкала 
посттравматичного стресового розладу» 
Т.М. Кеапе. Результати діагностики рівня 
емоційного вигорання розділено на окремі 
фази формування. Розглянуто порушення 
в емоційній сфері співробітників поліції 
й посттравматичні стресові реакції орга-
нізму співробітників органів внутрішніх 
справ на екстремальні ситуації. Проаналі-
зовано фактори, що детермінують виник-
нення посттравматичного стресового роз-
ладу й емоційного вигорання в співробітників 
поліції. Установлено кореляційні зв’язки між 
показниками посттравматичного стресо-
вого розладу та фазами емоційного виго-
рання в працівників поліції.
Емоційне вигорання нами розглядається як 
детермінанта виникнення посттравматич-
ного стресового розладу в співробітників 
поліції. Порушення в емоційній сфері й меха-
нізми розвитку посттравматичних стре-
сових реакцій організму на екстремальні 
ситуації недостатньо вивчені та вимага-
ють уваги дослідників з метою розроблення 
ефективної програми, що включає методи 
психологічної роботи з особами, котрі пере-
жили фізичний або емоційний стрес.

ключові слова: емоційне вигорання, пост-
травматичний стресовий розлад, психічне 
напруження, резистенція, виснаження, спів-
робітники поліції. 

This paper presents a comprehensive study 
of the effects of burnout on post-traumatic stress 
disorders among police officers. Phenomenolog-
ical characteristics of the concepts of “post-trau-
matic stress disorder” and “emotional burnout” 
are presented. A theoretical analysis of the prob-
lem of post-traumatic stress disorder at the pres-
ent stage of psychological research advance-
ment in this domain is carried out.
An empirical study was conducted in the form 
of a survey and a questionnaire among police 
officers of the city of Kharkov. The respondents 
were police officers within the age frame 20 to 
45 with a total number of 100 people. The study 
was conducted alongside two methods: “The 
Level of Emotional Burnout (LEB)” V.V. Boiko 
and the “Mississippi Post-Traumatic Stress Dis-
order Scale” T.M. Keape. Diagnostic results 
of the level of emotional burnout were subdivided 
into separate phases of formation.
The study examined violations in the emotional 
sphere of police officers and post-traumatic 
stress reactions of the organism of internal affairs 
officers to extreme situations. The factors deter-
mining the occurrence of post-traumatic stress 
disorder and emotional burnout among police 
officers are analyzed. Correlations between 
indicators of post-traumatic stress disorder 
and phases of emotional burnout among police 
officers are established.
We consider emotional burnout to be a deter-
minant of the occurrence of post-traumatic 
stress disorder among police officers. Disorders 
in the emotional sphere and mechanisms for 
the development of post-traumatic stress reac-
tions of the body to extreme situations have not 
been yet subject to a systematic study and need 
additional research focus with a view of work-
ing out an effective program that would include 
methods of psychological counseling for people 
who have experienced either physical or emo-
tional stress.
Key words: burnout, post-traumatic stress dis-
order, mental stress, resistance, exhaustion, 
police officers.
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травматичні стресові реакції організму людини 
на екстремальні ситуації.

Посттравматичним стресовим розладом 
(далі – ПТСР) називають тривожний розлад, 
у якому страх і супутні симптоми зберігаються 
тривалий час після травматичної події. Цей 
стресовий розлад виникає внаслідок травми 
після латентного періоду. Його симптоми 
можуть проявитися майже негайно після трав-
муючої події або ж через місяці, а іноді й роки 
після неї. Коли такий стан зберігається про-
тягом багатьох років і має хронічний перебіг, 
то може відбутися перехід після переживання 
травми до постійної зміни особистості. 

ПТСР включає чотири фази:
1. Психологічний шок (реакція тривоги, 

напруження; пригнічення активності; пору-
шення орієнтування в навколишньому серед-
овищі; жах; відчуття безпорадності, безсилля, 
ступор; дезорганізація діяльності).

2. Заперечення того, що відбувається: 
«Цього не може бути!» (захисна реакція орга-
нізму; опір вищий за норму; реорганізація 
поведінки).

3. Агресія (гострі спалахи страху, паніки, 
гніву й роздратування; надмірне вживання 
алкоголю або наркотиків; повторювані епізоди 
спогадів про подію; нічні кошмари).

4. Виснаження (розпад діяльності; психо-
соматичні хвороби; особистісні деформації).

ПТСР піддається велика кількість населення 
планети, а жінки в 2 рази частіше відповідають 
критерію ПТСР, ніж чоловіки. Цікавим є те, що, 
за даними американських авторів, пошире-
ність ПТСР серед населення становить 8–9%. 
Українські ж дослідники вказують, що його час-
тота коливається в межах від 1 до 12%, а з під-
вищенням частоти катастроф і травматичних 
ситуацій може варіюватися в межах 48–80%.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Початкові дослідження посттрав-
матичних стресових розладів з’явилися  
в 1980–1994 роках. У зарубіжній психологічній 
науці зазначений напрям отримав міжнародне 
визнання, обґрунтована необхідність аналізу 
проблем природної захисної психічної реак-
ції, яка може перевищити нормальний рівень 
залежно від тривалості й інтенсивності впливу. 
Згідно зі статистичними даними, у 18% пред-
ставників небезпечних професій виявлено 
ПТСР, серед них і співробітники поліції.

Серед причин стресу в співробітників полі-
ції потрібно відзначити такі: ненормований 
робочий день, часті відрядження, конфлікти 
на службі, участь у бойових діях, будь-які екс-
тремальні ситуації й події, що викликають пси-
хологічний стрес. Різноманітні надзвичайні 
обставини створюють екстремальні умови для 
фізичного та психічного здоров’я співробітни-
ків поліції. У видах діяльності, де на суб’єкта 
впливає високий ступінь відповідальності, 

істотну ресурсну роль відіграє здатність діяти 
в умовах ризику, індивідуальна схильність 
і готовність до ризику. Цей ресурс відображає, 
напевно, «граничний модус буття особис-
тості» як один із модусів буття в професійних 
сферах, пов’язаних із екстремальними наван-
таженнями [2, с. 25].

Найбільш потужні стресори для співробіт-
ників поліції – це загроза власному життю, 
життю колег по службі та інших осіб; утрати 
в підрозділі серед особового складу; засто-
сування або використання зброї, ураження 
нею чи смертельне поранення іншої людини; 
всілякі катастрофи або руйнівні стихійні лиха, 
що спричинили масову загибель людей. Спів-
робітників, які пережили аналогічні ситуації, 
зараховують до групи підвищеного ризику 
виникнення психічних порушень.

Постановка завдання. Провісником 
виникнення ПТСР є порушення в емоційній 
сфері співробітників поліції, які проявля-
ються в психічному напруженні, резистен-
ції, виснаженні, тобто, на нашу думку, 
емоційне вигорання детермінує ПТСР. Ця 
гіпотеза зумовила мету дослідження, у якому 
ми застосували дві методики: «Рівень емо-
ційного вигорання (РЕВ)» В.В. Бойко й «Міс-
сісіпська шкала посттравматичного стресо-
вого розладу» Т.М. Кеапе.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Варто зазначити, що перші праці 
з «емоційного вигорання» з’явилися в 1970-і 
рр. в США. Один із основоположників ідеї 
вигоряння – X. Фреденбергер, американський 
психіатр, який працював у службі медичної 
допомоги. У 1974 р. X. Фреденбергер описав 
якийсь феномен і дав йому назву «burnout» (у 
перекладі цей термін можна зіставити з такими 
еквівалентами, як «згорання», «вигорання»). 
Цим терміном характеризувалося психоло-
гічний стан здорової людини, що перебуває 
в емоційно навантаженій атмосфері в інтен-
сивно тісному спілкуванні з клієнтами під час 
надання їм професійної допомоги.

Факторів, що сприяють «емоційному виго-
ранню», чимало. Виділяються особистісні, 
рольові та організаційні фактори виникнення 
стану вигорання. До особистісних факторів 
зараховують вік, стать, сімейний стан, стаж 
роботи, освітній рівень, соціальне походження. 
Серед рольових чинників виділяють рольову 
конфліктність, рольову невизначеність, органі-
заційні чинники, такі як багатогодинна робота, 
яка не оцінюється належним чином, що вима-
гає виняткової продуктивності або відповідної 
підготовки [3, с. 46].

На думку М.В. Борисової, фактори, що 
впливають на розвиток вигоряння, діляться на 
об’єктивні й суб’єктивні. До об’єктивних нале-
жать несприятливий соціально-психологічний 
клімат колективу, недоліки в організації діяль-
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ності. Суб’єктивні фактори – це високий рівень 
нейротизму, наявність неузгодженості в цін-
нісній сфері, низький рівень сформованості 
індивідуальної системи саморегуляції емоцій 
і поведінки. В.Є. Орел до таких факторів зара-
ховує індивідуальні (соціально-демографічні 
характеристики, особистісні особливості) 
й організаційні (умови роботи, робочі переван-
таження, зміст праці). Т.В. Зайчикова в робо-
тах ділить фактори, що сприяють вигоранню, 
на три групи: соціально-економічні, соціаль-
но-психологічні та індивідуально-психологічні. 
До першої групи включені економічна неста-
більність, складні політичні процеси, соціаль-
ний статус професії, рівень соціальної захи-
щеності й оплати праці. До другої зараховують 
бажання працювати в обраній організації, вза-
ємини в колективі, ефективність праці, мотиви 
праці. У третій групі виділяють рівні тривожно-
сті, агресивності, ригідності, рівень суб’єктив-
ного контролю, соціально-демографічні фак-
тори розвитку вигоряння.

Зарубіжні автори К. Маслач та Е. Джексон 
виділяють особистісні й ситуаційні фактори. 
К. Кондо розділяє фактори, що впливають на 
розвиток вигорання, на особистісний, рольо-
вий (індивідуальні характеристики самих про-
фесіоналів) та організаційний (особливості 
професійної діяльності) компоненти. В основі 
ідеї, запропонованої К. Маслач та Е. Джек-
сон, лежить твердження, що стан вигорання 
є результатом невідповідності між особисті-
стю й роботою фахівця: чим більша ця невід-
повідність, тим вища ймовірність виникнення 
стану вигорання.

До особистісних факторів ризику виник-
нення стану вигорання К. Маслач та Е. Джек-
сон зараховують:

– невідповідність між вимогами, що 
пред’являються до працівника, і його внутріш-
німи ресурсами;

– прагнення працівника мати більшу 
самостійність у професійній діяльності;

– відсутність винагороди, що пережива-
ється працівником як невизнання його праці;

– утрату почуття позитивної взаємодії 
з колегами;

– відсутність уявлення про справедли-
вість на роботі;

– невідповідність між етичними принци-
пами особистості й вимогами роботи.

У роботах В.В. Бойко підкреслюється домі-
нуюча роль особливостей професійної діяль-
ності у виникненні вигорання та виділяються 
групи факторів, що формують вигорання.

Так, до групи організаційних, зовнішніх, чин-
ників включаються умови матеріального сере-
довища, зміст роботи й соціально-психологічні 
умови діяльності, а саме: хронічне психоемо-
ційне напруження, нечіткі організація та пла-
нування праці, підвищена відповідальність за 

виконувані функції, неблагополучна психоло-
гічна атмосфера професійної діяльності. Під 
час вивчення впливу умов роботи основний 
упор зроблений переважно на тимчасові пара-
метри діяльності й обсягу роботи. Практично 
в усіх дослідженнях цього напряму показано, 
що підвищення навантаження в діяльності, 
понаднормова робота стимулюють розвиток 
вигорання. Аналогічні результати отримані 
й між тривалістю робочого дня та вигоранням. 
Перерви в роботі надають позитивний ефект 
і знижують рівень вигорання, але цей ефект 
має тимчасовий характер, рівень вигорання 
частково підвищується через три дні після 
повернення до роботи й повністю відновлю-
ється через три тижні.

Група внутрішніх факторів включає схиль-
ність до емоційної ригідності, інтенсивну 
інтеріоризацію (сприйняття й переживання) 
обставин професійної діяльності (це психо-
логічне явище виникає в людей із підвищеною 
відповідальністю за доручену справу), слабку 
мотивацію емоційної віддачі в професійній 
діяльності. Емоційне вигорання як засіб пси-
хологічного захисту виникає швидше в тих, 
хто менш реактивний і сприйнятливий, більш 
емоційно стриманий. На думку В.В. Бойко, 
автора застосовуваної нами методики, емо-
ційне вигорання – це «вироблений особисті-
стю механізм психологічного захисту у формі 
повного або часткового виключення емоцій 
у відповідь на психотравмуючий вплив».

Емоційне вигоряння являє собою стерео-
тип емоційної, часто професійної поведінки. 
«Вигорання» частково є функціональним сте-
реотипом, тому що дає людині змогу дозу-
вати й досить економно витрачати енерге-
тичні ресурси. Водночас можуть виникати 
й дисфункціональні наслідки в ситуації, коли 
емоційне вигорання негативно позначається 
на виконанні професійної діяльності, а також 
у взаєминах з іншими співробітниками.

За допомогою методики В.В. Бойко можна 
діагностувати провідні симптоми «емоційного 
вигорання», визначити, до якої з фаз розвитку 
стресу вони мають стосунок: «напруження», 
«резистенції» або «виснаження». У методику 
включено 84 судження, будь-яка фаза стресу 
діагностується на основі характерних для неї 
чотирьох симптомів:

I. Фаза «напруження» – провісник, «запу-
скає» механізм у формуванні емоційного 
вигорання. Виражається симптомами: неза-
доволеністю собою, переживанням пси-
хотравмуючих обставин, «загнаністю в клітку», 
тривогою й депресією.

II. Фаза «резистенція». Виділення цієї фази 
в самостійну фазу умовно. Опір наростаючому 
стресу фактично починається з появи напру-
ження. Особа прагне до психологічного ком-
форту, у зв’язку з цим намагається знизити 
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вплив і тиск на неї зовнішніх обставин. Симп-
томами можна назвати розширення сфери 
економії емоцій, неадекватне емоційне реа-
гування, емоційно-моральну дезорієнтацію, 
а також редукцію професійних обов’язків.

III. Фаза «виснаження». Ця фаза характе-
ризується спадом загального енергетичного 
тонусу і стрімким ослабленням нервової сис-
теми. «Вигорання» саме по собі стає невід’єм-
ним атрибутом особистості. До симптомів 
зараховують психосоматичні та психовеге-
тативні порушення, емоційний дефіцит, осо-
бистісну відстороненість (деперсоналізацію), 
емоційну відстороненість.

Переходячи до результатів емпіричного 
дослідження, зазначимо, що воно проводи-
лося у формі опитування й анкетування спів-
робітників поліції міста Харкова. Як піддослідні 
виступили поліцейські у віці від 20 до 45 років 
загальною чисельністю 100 чоловік. Резуль-
тати діагностики рівня емоційного вигорання 
розподілені на окремі фази формування.

Щодо рівня емоційного вигорання отри-
мано такі результати:

– у 86% випробовуваних не сформована 
фаза «напруження», у 13% вона знаходиться 
в стадії формування, 1% має сформовану 
фазу;

– у 90% випробовуваних не сформована 
фаза «резистенція», у 9% вона знаходиться 
в стадії формування, у 1% вже сформувалася;

– у 84% не сформувалася фаза «висна-
ження», у 15% вона знаходиться в стадії фор-
мування, у 1% є фазою емоційного вигорання, 
що сформувалася.

Основною особливістю змін функціональ-
ного стану співробітників правоохоронних 
органів у процесі робочого дня є переванта-
ження нервово-психічної сфери, яка залежно 
від специфіки трудового процесу може поєд-
нуватися з напруженням або перенапружен-
ням інших систем організму. Так, за резуль-
татами опитування, протягом робочого тижня 
76% респондентів відзначають у себе дратів-
ливість, 38% – порушення сну, 23% – зниження 
уваги, 16% – головний біль, 12% – слабкість, 
а також інші негативні зміни.

Крім того, емпірична частина дослідження 
спрямована на виявлення ознак посттравма-
тичного стресового розладу в співробітників 
поліції із застосуванням «Міссісіпської шкали 
посттравматичного стресового розладу» 
Т.М. Кеапе, створеної на основі ММР1.

У результаті зі 100 випробовуваних у 54% 
виявлено середній рівень; у 45% – підвищений 
рівень; у 1% – високий рівень ПТСР. Примітно, 
що жоден респондент із вибірки не має низь-
кий і знижений рівень ПТСР за Міссісіпською 
шкалою.

Кореляційна матриця, виконана за методи-
кою Пірсона, показала наявність взаємозв’яз-
ків показників ПТСР із фазами емоційного 
вигорання. Установлено, що існують стійкі 
позитивні взаємозв’язки між ПТСР і фазами 
емоційного вигорання, особливо «напру-
женням» (0,33). Високий рівень напруження 
передбачає ранній розвиток емоційного виго-
рання в працівників поліції й підвищує ризик 
виникнення ПТСР. Результати діагностики 
також свідчать про те, що зі ста випробову-
ваних тільки в одного респондента виявлено 
високий рівень ПТСР, наявні всі симптоми 
й розвинені всі фази «емоційного вигорання». 
У ході опитування стало відомо, що цей рес-
пондент проходив службу на сході України, 
брав участь у бойових діях, що є підставою 
для подібних результатів і свідчить про необ-
хідність проведення з ним психокорекційних 
заходів в індивідуальній формі [1, с. 20].

Висновки з проведеного дослідження. 
Варто резюмувати, що емоційне вигорання 
нами розглядається як детермінанта виник-
нення ПТСР у співробітників поліції. Отже, 
порушення в емоційній сфері та механізми 
розвитку ПТСР організму на екстремальні 
ситуації недостатньо вивчені й вимагають 
уваги дослідників з метою розроблення ефек-
тивної програми, що включає методи психо-
логічної роботи з особами, котрі пережили 
фізичний або емоційний стрес.
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Постановка проблеми. Проблема взаємин 
особистості є головною в соціальній психоло-
гії. Учені, звертаючись до аналізу факторів, що 
впливають на становлення й розвиток системи 
взаємин особистості, велику увагу приділяють 
взаємодії матері та дитини в ранньому онтоге-
незі [1; 2; 5; 10]. У сучасних дослідженнях [1; 2; 
5; 6; 7; 10] виявлено, що взаємини між матір’ю 
та дитиною, що складаються в ранній період 
життя дитини, впливають на особливості її став-
лення до себе, до інших людей, на формування 
ставлення до світу, на особливості її соціаліза-
ції та становлення особистості. Також велика 
кількість досліджень присвячена вивченню 
феномена батьківства, впливу батька на ста-
новлення й розвиток особистості дитини [1; 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із найважливіших факторів, що вплива-
ють на особливості сімейних взаємин у ран-
ній період життя дитини, які в подальшому 
відіграють значну роль у соціалізації дитини, 
є так званий «особистісний фактор». До нього 
вчені зараховують різні психологічні та соці-
ально-психологічні особливості батьків. Так, 
у роботах, присвячених аналізу впливу особи-
стісних параметрів матері на формування вза-
ємин матері та дитини, розглядалися особли-
вості самоактуалізації особистості матері [12], 
ситуативна поведінка матері та різнорівневі 
характеристики її індивідуальності [7], психо-
логічна готовність матері до взаємин із май-
бутньою дитиною [3], вік матері [5] тощо.
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У статті аналізуються чинники, що зумов-
люють формування різних моделей взаємин 
сім’ї, які в подальшому можуть бути пере-
думовами для проявів агресивної та воро-
жої поведінки дитини щодо інших людей. Як 
фактор взаємин у сім’ї розглядаються базові 
соціально-психологічні потреби батьків.
Подано результати дослідження подружніх 
пар і їхніх дітей-дошкільнят, які показали, 
що соціально-психологічні потреби матері 
та батька зумовлюють параметри взаємо-
дії в сім’ї. Показано, що вираженість потреби 
у включенні задає високу інтенсивність пози-
тивного ставлення до своєї сім’ї як у чолові-
ків, так і в жінок. Потреби в контролі бать-
ків відіграють особливу роль у формуванні 
ставлення дитини до матері й батька. 
Потреба матері в любові з боку інших людей 
задає параметри її взаємодії зі своєю дити-
ною. Соціально-психологічні потреби батьків 
зумовлюють особливості їхньої взаємодії зі 
своєю дитиною меншою мірою, ніж матерів.
Проведено порівняльний аналіз вираженості 
соціально-психологічної потреби матерів 
і батьків і параметрів емоційної взаємодії їх зі 
своєю дитиною, який показав, що в матерів 
дітей-дошкільнят значно більшою мірою, ніж 
у батьків, виражені як потреба у включенні 
в різні соціальні групи, так і параметри емо-
ційної взаємодії з дитиною. Отримані резуль-
тати свідчать про актуалізацію потреби 
матерів у включенні в різні соціальні групи 
на цьому етапі життєвого шляху, про більш 
емоційне включення матерів у спілкування зі 
своєю дитиною: вони більшою мірою праг-
нуть до розуміння емоційного стану дитини, 
виявляють емпатію та співпереживання, 
відчувають більшу різноманітність почуттів 
під час спілкування з дитиною, а також більш 
позитивно ставляться до себе як до батька.
ключові слова: ставлення, фактори взає-
мин, взаємини в сім’ї, материнство, батьків-
ство, соціально-психологічні потреби.

The article analyzes the factors that lead to 
the formation of different models of family rela-
tionships, which in the future may be a prerequi-
site for the manifestation of aggressive and hos-
tile behavior of the child towards other people. 
Parents' basic social and psychological needs 
are seen as a factor in family relationships.
The article presents the results of the study 
of married couples and their preschool children, 
who showed that the socio-psychological needs 
of mother and father determine the parameters 
of interaction in the family. The article shows that 
the expressed need for inclusion determines 
the high intensity of positive attitude towards 
one's family in both men and women. Paren-
tal control requires a special role in shaping 
the child's relationship with the mother and father. 
The need of the mother for love from other peo-
ple sets the parameters of her interaction with 
the child. The socio-psychological needs of par-
ents are less determined by the characteristics 
of their interaction with the child than the mother.
The article presents a comparative analysis 
of the expressed social and psychological 
needs of mothers and parents and the parame-
ters of their emotional interaction with the child, 
which showed that mothers of preschool 
children are much more likely than parents, 
expressed as the need for inclusion in different 
social groups, and the parameters of emotional 
interaction with the baby. The results show 
that mothers need to be involved in different 
social groups at this stage of their lives, that 
their mothers are more emotionally involved 
in communicating with their child: they are 
more eager to understand the emotional state 
of the child, are more empathetic and empa-
thetic, experience more empathetic communi-
cation with the child, as well as a more positive 
attitude towards yourself as a parent.
Key words: attitudes, relationship factors, fa mily 
relationships, motherhood, paternity, social 
and psychological needs.
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У сучасних зарубіжних дослідженнях пока-
зана вплив надмірного батьківського контролю 
на формування локусу контролю, виникнення 
дезадаптивних форм поведінки і тривожності 
в дітей [14; 15; 19]. Безліч робіт зарубіжних 
дослідників присвячено впливу взаємин бать-
ків між собою на формування патологічних 
форм поведінки в дітей. Так, в одному із сучас-
них досліджень [18] стверджується, що в силу 
дуже ранньої ідентифікації дітей із батьками 
наявність ворожих взаємин між ними нега-
тивно позначається на дитині, призводячи до 
формування агресивної поведінки. При цьому 
автори спробували виключити спадковий фак-
тор, вивчаючи сім’ї з прийомними дітьми. Крім 
інших численних соціальних і біологічних фак-
торів, що призводять до ворожого ставлення 
між батьками, цілком логічно, на наш погляд, 
припустити, що воно може бути також зумов-
лено недостатнім ступенем задоволеності 
їхніх соціально-психологічних потреб. У зв’язку 
з цим ми вважаємо актуальним вивчення фак-
тора формування взаємин батьків і дітей.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є вивчення взаємозв’язку між вираз-
ністю соціально-психологічних потреб 
батьків та особливістю стосунків у сім’ї. Соці-
ально-психологічні потреби в роботі розгля-
даються як потреби, що формуються, вияв-
ляються та можуть бути задоволені в процесі 
спілкування з іншою людиною. Ми ґрунтува-
лися на класифікації потреб В. Шутц [16], яка 
чітко показує зв’язок базових соціально-пси-
хологічних потреб і сформованих на цій основі 
взаємин людини з іншими людьми к сферах: 
соціальних контактів (включення), влади й від-
повідальності (контролю), близьких емоційних 
взаємин (любові). 

У дослідженні поставлено такі емпіричні 
завдання: 1) аналіз взаємозв’язків виражено-
сті соціально-психологічної потреби матері/
батька та взаємин у сім’ї: взаємин матері/
батька до дитини, чоловіка/дружини, сім’ї; 
ставлення дитини до матері, батька, сім’ї; 
2) аналіз взаємозв’язків вираженості соці-
ально-психологічних потреб матері/батька 
та параметрів взаємодії в парах «мати-ди-
тина», «батько-дитина»; 3) порівняльний ана-
ліз вираженості соціально-психологічних 
потреб і параметрів взаємодії зі своєю дити-
ною в батьків і матерів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для вирішення низки поставлених 
завдань у дослідженні використовувалися такі 
методики:

1. Опитувальник міжособистісних від-
носин Вільяма Шутца (FIRO) в адаптації 
А.А. Рукавишникова [9] для діагностики вира-
женості трьох базових соціально-психологіч-
них потреб особистості: потреби включення 
в соціальні групи, контролю та любові. 

2. Колірний тест взаємин А.М. Еткінда [4] 
для діагностики інтенсивності неусвідомлю-
ваних стосунків у сім’ї: ставлення дитини до 
матері, батька, сім’ї загалом; ставлення матері 
до дитини, чоловіка, сім’ї; ставлення батька до 
дитини, дружині, родини. 

3. Опитувальник дитячо-батьківського 
емоційної взаємодії Е.І. Захарової [5] для діа-
гностики вираженості таких параметрів взає-
модії батьків зі своїми дітьми, як «чутливість»; 
«емоційне прийняття»; «поведінкові прояви 
емоційного взаємодії».

Вибірку дослідження становлять 47 повних 
сімей, що мають дітей у віці від 2 до 6 років. 
Усього 141 особа: 47 жінок, 47 чоловіків, 
47 дітей.

Як основний метод статистичної обробки 
даних використано кореляційний аналіз за 
критерієм Спірмена. Спочатку кореляційний 
аналіз застосований до даних, отриманих на 
вибірці матерів: показників вираженості соці-
ально-психологічних потреб; інтенсивності 
неусвідомлюваного ставлення матері до сім’ї, 
чоловіка, дитини, а також ставлення її дитини 
до неї, батька, сім’ї; вираженості параметрів 
емоційної взаємодії матері та дитини. Розгля-
немо результати аналізу.

По-перше, виявлено, що існує взаємозв’я-
зок між виразністю соціально-психологічних 
потреб матері (потреби залежно від інших 
людей) та інтенсивністю її неусвідомлюваного 
ставлення до своєї дитини. Матері з вира-
женим прагненням до залежності від інших 
людей менш позитивно ставляться до своєї 
дитини. Іншими словами, «залежна» від інших 
мати емоційно відкидає свою дитину.

По-друге, виявлені взаємозв’язки між 
виразністю соціально-психологічних потреб 
матері та її емоційним, частково несвідо-
мим ставленням до сім’ї та чоловіка, а також 
ставленням її дитини до батька. Інтенсивність 
неусвідомлюваного ставлення матері до сім’ї 
має прямі пропорційні взаємозв’язки з вираз-
ністю відразу трьох соціально-психологічних 
потреб – у включенні, в залежності й у любові. 
Також інтенсивність потреби матері в любові 
з боку інших безпосередньо взаємопов’я-
зана з інтенсивністю її неусвідомлюваного 
ставлення до свого чоловіка. Більше за всіх 
люблять свого чоловіка ті жінки, у яких потреба 
бути коханою максимальна. Крім цього, вияв-
лена парадоксальна закономірність: потреба 
матері контролювати інших пропорційно вза-
ємопов’язана з емоційним, частково несві-
домим ставленням її дитини до свого батька. 
Діти «контролюючих» матерів (які прагнуть 
до влади, авторитету, контролю над іншими 
людьми) емоційно «відкидають» свого батька.

По-третє, з параметрами емоційної взає-
модії матері зі своєю дитиною взаємопов’язані 
три із шести вивчених соціально-психологіч-
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них потреб. Потреба у включенні з боку інших 
людей має прямий пропорційний взаємозв’я-
зок із параметрами «орієнтація на стан дитини 
під час побудови взаємодії» та «надання 
емоційної підтримки». Потреба в залежно-
сті має зворотній пропорційний взаємозв’я-
зок зі «ставленням до себе як до батька». 
Чим більше актуалізована потреба в контролі 
з боку інших у матері, тим менш позитивно 
вона ставиться до себе як до батька, до себе 
як до матері. Потреба бути коханою пов’я-
зана із шістьма параметрами емоційної взає-
модії матері зі своєю дитиною: 1) «розуміння 
причин стану»; 2) «здатність сприймати стан 
дитини»; 3) «уміння впливати на стан дитини»; 
4) «орієнтація на стан дитини під час побудови 
взаємодії»; 5) «надання емоційної підтримки»; 
6) «прагнення до тілесного контакту». Параме-
три 1–2 належать до блоку «чутливість», 3–6 – 
до «поведінкового прояву емоційної взаємо-
дії». Отже, соціально-психологічні особливості 
взаємодії матері зі своєю дитиною задає пере-
дусім її потреба в установленні близьких емо-
ційних взаємин з боку інших людей, потреба 
бути коханою. Мати, яка «шукає любові», більш 
чутлива до своєї дитини та компетентна у вза-
ємодії з нею: вона «зчитує» емоційні прояви 
дитини, прагне зрозуміти причини її емоційних 
переживань, орієнтується на них під час орга-
нізації взаємодії з дитиною, уміє впливати на 
емоційний стан своєї дитини, надати їй емо-
ційну підтримку, прагне до тілесного контакту 
зі своєю дитиною.

Узагальнення отриманих на вибірці матерів 
результатів дає змогу зробити низку виснов-
ків: 1) рівень вираженості соціально-психо-
логічних потреб матері зумовлює її емоційне 
ставлення до чоловіка, своєї дитини та сім’ї, 
ставлення дитини до батька, а також харак-
теристики її взаємодії з дитиною; 2) матері 
з високим рівнем потреби в любові з боку 
інших людей більш позитивно ставляться до 
свого чоловіка, чутливі до своєї дитини, орі-
єнтуються й уміють впливати на її емоційний 
стан під час взаємодії з нею, прагнуть до тілес-
ного контакту з дитиною, надають їй усебічну 
емоційну підтримку; 3) матері, що прагнуть 
контролю з боку інших, уникають відповідаль-
ності, не приймають свою батьківську пози-
цію, низько оцінюють себе як батька, менш 
позитивно ставляться до своєї дитини.

До даних, отриманих на вибірці батьків, 
також застосований кореляційний аналіз 
за критерієм Спірмена. Загалом виявлено 
набагато меншу кількість взаємозв’язків між 
виразністю соціально-психологічних потреб 
чоловіків і параметрами взаємин. Їх усього 
чотири: 1) ставлення чоловіка до сім’ї вияви-
лося прямо пропорційно пов’язано з виразні-
стю в нього потреби у включенні; 2) потреба 
чоловіка в контролі з боку інших людей про-

порційно пов’язана з інтенсивністю відносин 
його дитини до матері; 3) потреба у включенні 
в соціальні групи з боку інших людей має 
прямий пропорційний зв’язок із таким пара-
метром взаємодії з дитиною, як «здатність 
до співпереживання»; 4) потреба в контролі 
з боку інших людей має зворотний пропор-
ційний взаємозв’язок із параметром «праг-
нення до тілесного контакту».

Отже, високу інтенсивність позитив-
ного ставлення до своєї сім’ї й у чоловіків, 
і в жінок задає вираженість базової потреби 
у включенні. Можна припустити, що вона 
не пов’язана з установленням партнерами 
формального союзу, а ступінь її виражено-
сті зумовлений зміцненням або ослабленням 
емоційних зв’язків між партнерами. Також на 
цій вибірці виявлена така закономірність: діти 
чоловіків із вираженою потребою в контролі 
з боку інших людей (схильних до залежності 
від інших) не приймають, емоційно відкида-
ють свою матір, навпаки, діти «незалежних» 
батьків (у яких потреба в залежності від інших 
виражена в мінімальною мірою) з максималь-
ним ступенем позитивності ставляться до 
своєї матері.

Загалом соціально-психологічні потреби 
батьків меншою мірою, ніж матерів, зумовлю-
ють параметри їхньої взаємодії зі своєю дити-
ною. Тілесний контакт зі своїми дітьми підтри-
мують більш «незалежні» чоловіки (з низьким 
ступенем вираженості потреби в контролі 
з боку інших людей). Велику чутливість (здат-
ність до емпатії) у взаємодії зі своєю дитиною 
проявляють батьки з вираженою потребою 
у включенні.

Далі проведений порівняльний аналіз 
вираженості соціально-психологічних потреб 
матерів і батьків і параметрів їхньої взаємодії 
зі своєю дитиною за критерієм Манна-Уїтні 
(таблиця 1). Виявлені значущі відмінно-
сті дають змогу зробити висновок про таке: 
1) у матерів дітей-дошкільнят значно біль-
шою мірою, ніж у батьків, виражена потреба 
у включенні в різні соціальні групи; 2) у мате-
рів значно більшою мірою, ніж у батьків, вира-
жені параметри емоційної взаємодії зі своєю 
дитиною, що належать до блоків «чутливість», 
«емоційне прийняття» і «ставлення до себе як 
до батька». У поведінкових проявах емоційної 
взаємодії батьків і матерів зі своєю дитиною 
відмінностей не виявлено.

Отримані результати свідчать про акту-
алізацію потреби у включенні матерів на 
цьому етапі їхнього життя – на етапі, коли 
дитина досягає віку від 2 до 6 років. Це період 
активного соціального пошуку жінок-мате-
рів – виходу на роботу, розширення кола спіл-
кування тощо. Також результати говорять про 
більш емоційне включення матерів у спілку-
вання зі своєю дитиною.
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Таблиця 1
Результати порівняльного аналізу  

вираженості соціально-психологічних 
потреб і параметрів взаємодії  

зі своєю дитиною батьків і матерів  
за критерієм Манна-Уїтні

Пара-
метр ПВСГ ЗССД ЗС ПВВД СБ

Пор. 
ранг 

1 групи 
(батьки)

24,38 24,26 23,12 23,98 24,33

Пор. 
ранг 

2 групи 
(матері)

34,62 33,59 33,88 35,02 33,51

Z -2,120 -1,961 -2,317 -2,320 -2,080
Рівень 
значу-
щості

0,036 0,051 0,020 0,019 0,039

Пояснення: ПВСГ – потреба у включенні в соціальні 
групи; ЗССД – здатність сприймати стан дитини; 
ЗС – здатність до співпереживання; ПВВД – почуття, 
що виникають під час взаємодії з дитиною; СБ – став-
лення до себе як до батька.

Дослідження продемонструвало склад-
ний взаємозв’язок соціально-психологіч-
них потреб матері, батька і ставлення їхньої 
дитини до них: емоційне, частково неусвідом-
люване ставлення дитини до матері пов’язане 
з потребнісно-мотиваційною сферою батька, 
навпаки, емоційне прийняття/відкидання 
дитиною батька взаємопов’язане з низьким/
високим рівнем вираженості в матері потреби 
в контролі інших людей. Виявлений факт – ще 
одне емпіричне підтвердження базового уяв-
лення про функціонування взаємин особис-
тості як складної системи, уявлення, сфор-
мульованого як на рівні фундаментальної 
соціальної психології [8], так і в рамках різних 
підходів до корекції взаємин людини [17]. 

Отримані результати також показують, що 
особливості міжособистісної взаємодії в парі 
«мати-дитина» більшою мірою «задані» особи-
стісним фактором (яким у дослідженні стали 
6 базових соціально-психологічних потреб), 
ніж параметри міжособистісної взаємодії в парі 
«батько-дитина», що підтверджує виявлені 
в численних дослідженнях відмінності у фено-
мені материнства та батьківства [1; 2; 3; 5; 11].

Висновки з проведеного дослідження. 
У дослідженні показано, що соціально-психо-
логічні потреби матері та батька зумовлюють 
параметри взаємодії в парах «мати-дитина» 
та «батько-дитина», а також ставлення матері/
батька до сім’ї, чоловіка/дружини і ставлення 
дитини до матері/батька.

Виразність потреби матері в любові з боку 
інших людей задає параметри її взаємодії зі 
своєю дитиною. Матері, які мають високий 

рівень вираженості цієї потреби, позитивно 
ставляться до свого чоловіка, демонструють 
високий рівень чутливості до своєї дитини, 
прагнення до тілесного контакту, орієнтуються 
й уміють впливати на емоційний стан дитини 
під час побудови взаємодії. Соціально-пси-
хологічні потреби батьків меншою мірою, ніж 
матерів, зумовлюють параметри їхньої вза-
ємодії зі своєю дитиною: тілесний контакт зі 
своїми дітьми підтримують більш «незалежні» 
чоловіки, здатність до емпатії у взаємодії зі 
своєю дитиною проявляють батьки з вираже-
ною потребою у включенні.

Виразність базової соціально-психологіч-
ної потреби у включенні задає високу інтенсив-
ність позитивного ставлення до своєї сім’ї як 
у чоловіків, так і в жінок, при цьому ставлення 
жінок до своєї сім’ї зумовлено цілим комплек-
сом соціально-психологічних потреб: поряд із 
виразністю потреби у включенні в нього вхо-
дять потреба в любові та потреба в контролі 
з боку інших людей.

Потреби в контролі/залежності батьків віді-
грають особливу роль у формуванні ставлення 
дитини до матері та батька. Діти «контролю-
ючих» матерів менш позитивно ставляться 
до свого батька, емоційно «відкидають» його; 
діти «незалежних» батьків із максимальним 
ступенем інтенсивності позитивно ставляться 
до своєї матері.

Також виявлені значущі відмінності 
у вираженості соціально-психологічних потреб 
і параметрів емоційної взаємодії зі своєю 
дитиною в батьків і матерів.
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Постановка проблеми. Визначення змісту 
категорії «імідж особистості» дасть змогу 
сформувати напрями теоретичних і практич-
них досліджень, зорієнтуватися в напрямах 
створення загальної теорії іміджу.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичне обґрунтування фено-
мена іміджу відображено в працях багатьох 
дослідників починаючи з 60-х років ХХ сто-
ліття (П. Берд, П. Чісхольм, В.М. Шепель, 
А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, І.А. Федоров, 
Е.Б. Перелигіна, Е.А. Петрова, Г.Л. Тульчин-
ський, Е.А. Дагаєва та ін.). 

Теоретичні та практичні напрями дослі-
джень іміджу українських учених пов’язу-

ються з іменами С. Максименко, І. Зязюна, 
Й. Бочелюка, Н. Барни, В. Маценко, Ю. Палехи, 
І. Ковальової, Т. Довгої, В. Зінченко, А. Коно-
ненко, Л. Мартинець, М. Навроцької, О. Нуй-
кіна, О. Попової, Н. Савченко, О. Горовенко, 
О. Грейліх та ін.

Постановка завдання. У дослідженні 
ми проаналізували сучасні підходи до вивчення 
іміджу особистості й на підставі цього аналізу 
спробували сформувати синтетичне визна-
чення іміджу особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сучасному етапі розвитку науки 
виділяються кілька підходів до вивчення іміджу 
особистості. Серед них найбільш розробле-

імідж осоБистості: ШляХи виЗначення Змісту

PErSONAl IMAgE: WAyS Of dEfININg CONTENT

УДК 159.9+316.6
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У статті представлено аналіз проблеми 
змісту категорії «імідж особистості» з пози-
цій підходів до вивчення цього феномена. 
Наводяться теоретичні основи вивчення 
цього феномена – роботи авторів, які сфор-
мулювали основні положення підходів до 
вивчення іміджу особистості. Проводиться 
детальний аналіз поглядів представників 
різних наукових орієнтацій у вивченні іміджу 
особистості. 
Аналіз наукових джерел дав змогу сформу-
вати уявлення про існування кількох основних 
якісних підходів до вивчення категорії «імідж 
особистості». Проаналізовано й зістав-
лено різні точки зору на особливості проявів 
іміджу як багатопланового психологічного 
феномена, який характеризується варіант-
ністю форм своїх проявів і неоднозначністю 
сприйняття респондентами. Зіставлення 
проаналізованого матеріалу дало змогу уза-
гальнити різні точки зору та сформувати 
узагальнене уявлення про сутність порів-
нюваного матеріалу. Це дало автору змогу 
сформувати авторську точку зору з приводу 
можливого вирішення проблеми формування 
змісту категорії «імідж особистості». 
На основі проведеного аналізу запропо-
новано авторське визначення катего-
рії «імідж особистості». Його основний 
зміст, на думку автора, має складатися 
з якісних елементів сформованих підходів 
до вивчення іміджу особистості. Завдяки 
цьому, на думку автора, з’являється мож-
ливість системного опису цього феномена 
(яке має спиратися на виділення керуючого 
елемента в системі) і створення загальної 
теорії іміджу особистості.
Як підсумок аналізу змісту категорії «імідж 
особистості» з позицій підходів його 
вивчення сформульовано основні напрями 
подальших досліджень цього феномена.
ключові слова: імідж, імідж особистості, 
семіотичний підхід, соціально-психологіч-
ний підхід, соціально-перцептивний підхід, 
акмеологічний підхід, інтерсуб’єктний під-
хід, комунікативний підхід, суб’єктно-діяль-
нісний підхід.

The article presents the analysis 
of the problem of the content of the category 
“image of the person” from the standpoint 
of approaches to the study of this phenom-
enon. Theoretical foundations of studying 
this phenomenon are presented - the works 
of the authors who formulated the basic provi-
sions of approaches to the study of personality 
image. A detailed analysis of the views of rep-
resentatives of different scientific orientations in 
the study of personality image is conducted.
The analysis of scientific sources allowed us to 
form an idea of the existence of several basic 
qualitative approaches to the study of the cate-
gory “personality image”. Different points of view 
are analyzed and compared on features of man-
ifestations of image as a multifaceted psycho-
logical phenomenon, which is characterized 
by variability of forms of their manifestations 
and ambiguity of perception by respondents. 
Comparison of the analyzed material made it 
possible to generalize different points of view 
and to form a generalized idea of the essence 
of the compared material. This allowed the author 
to form an author's point of view regarding a pos-
sible solution to the problem of forming the con-
tent of the category “personality image”.
Based on the analysis, the author defines the cat-
egory of “image of the personality”. Its main con-
tent, according to the author, should consist 
of qualitative elements of the formed approaches 
to the study of personality image. Due to this, 
according to the author, there is a possibility 
of a systematic description of this phenomenon 
(which should be based on the selection of a con-
trol element in the system) and creation of a gen-
eral theory of personality image.
As a result of the analysis of the content 
of the category “image of the person” from 
the standpoint of approaches to its study, 
the main directions of further research of this 
phenomenon are formulated.
Key words: image, personality image, semi-
otic approach, socio-psychological approach, 
socio-perceptual approach, acmeological 
approach, intersubject approach, communicative 
approach, subject-activity approach.
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ними є семіотичний, соціально-психологіч-
ний, соціально-перцептивний, акмеологічний, 
інтерсуб’єктний, комунікативний, суб’єк-
тно-діяльнісний [10].

Основним постулатом семіотичного під-
ходу є уявлення про те, що імідж – це знакове 
утворення, «знаковий замінник», «одиниця 
символічного світу» [18, с. 11]; «візуальний 
психосеміотичний знак», «візуальний текст 
спілкування» [17, с. 53]; «наочний прояв фра-
гмента реальності, що втілює ідею у вираз-
ній, символічній формі» [8, с. 15], «символічно 
виражене уявлення про своєрідність і специ-
фіку, унікальність чого-небудь» [19, с. 100].

Як уважають Н. Антонова, А. Дятлова 
[2, с. 61], семіотичний підхід має такі особли-
вості спрямованості досліджень:

1) імідж розуміється як символічний образ 
(іконічний образ), що оформляється за допо-
могою вербальних або невербальних знаків;

2) символами є знаки, які пов’язані один із 
одним штучно або умовно;

3) імідж являє собою не окремий одинич-
ний знак, а знакову структуру – організовану 
сукупність знаків, яка сама є знаком і стано-
вить певний об’єкт.

Організація досліджень іміджу з позиції 
«імідж як система знаків» дає змогу виділяти 
основні семіотичні компоненти, які відобража-
ють своєрідність іміджу та є знаками-індикато-
рами особистості. Отже, стає можливим фор-
мувати зв’язки такого вигляду: «конкретний 
знак» – «конкретне уявлення про особистість». 
Психологічна інтерпретація особистості, отже, 
ставиться в залежність від характеру міри 
однозначності й інформативної цінності знаків 
семіотичної системи.

Знакові системи, які визначають імідж осо-
бистості, можна розділити на такі види: система 
вербальних проявів, система невербальних 
проявів, система «габітусу», система «костюма», 
система «запаху», система «оточення».

Отже, семіотичний підхід є орієнтований 
передусім на використання під час вивчення 
іміджу особистості знакового опосередку-
вання людських проявів як підстави для оцінок 
людей. Він пов’язаний із вивченням харак-
теристик знакових систем, які впливають на 
формування й акцентування іміджу.

Основним постулатом соціально-психо-
логічного підходу є твердження, що імідж – це 
соціально-психологічний феномен і продукт 
соціального пізнання.

На думку Е. Володарської, існують соці-
ально-психологічні детермінанти іміджу, які 
проявляються на рівнях особистості, групи 
й суспільства. Рівень особистості ця дослід-
ниця пов’язує з детермінацією ціннісними орі-
єнтаціями; на рівні групи відбувається детер-
мінація типом аудиторії іміджу («специфіка 
групи за статтю, віком, сферою професійної 

діяльності, соціальною позицією особистості» 
[6, с. 24]); на рівні суспільства імідж детерміну-
ється панівною ідеологією держави й особли-
востями масових комунікацій за допомогою 
засобів масової інформації. 

У цьому підході зміст іміджу також пов’я-
зується зі змістом поняття «соціальна роль» 
і змістом поняття «соціальні уявлення». Напри-
клад, на думку Т. Бистрової, «імідж – це наслі-
док соціальності людини, що, не вичерпуючи 
людської природи, пов’язаний із його соці-
альною роллю. У ньому обов’язково має бути 
досягнута (більш-менш) органічна єдність 
індивідуального й суспільного: усвідомити 
й показати себе серед інших... Імідж виражає 
прагнення людини вступити в контакт з оточу-
ючими і справити на них певне враження» [5].

На думку Е. Дагаєвої [11, с. 364], «у рамках 
теорії соціальних уявлень імідж може інтерпре-
туватися як різновид соціального уявлення, 
який має цілераціональний характер».

Отже, соціально-психологічний підхід орієн-
тований передусім на простежування впливу 
соціально-психологічних механізмів взаємодії 
на природу іміджу й зумовлює характер дослі-
джень іміджу як результату соціальної взаємодії.

Основний постулат соціально-перцеп-
тивного підходу – це твердження, що імідж 
формується як результат навмисного або 
ненавмисного створення першого враження.

Наприклад, на думку М. Апраксіної, імідж – 
«безпосереднє або умисне створення візуаль-
но-аудіального враження про особу або соці-
альну структуру» [3, с. 24].

Феномен першого враження формується 
як результат діяльності соціально-перцеп-
тивних механізмів («ідентифікації», «атракції», 
«емпатії», «рефлексії», «казуальної атрибуції») 
і факторів («ефект ореолу», «ефект новизни 
й первинності», «стереотипізації») на початко-
вій стадії формування іміджу [1, с. 117–128].

Процес сприйняття іншого опосередко-
вується: за У. Найссером – перцептивними 
схемами [14], за Дж. Брунером – гіпотезами 
[4], за Дж. Келлі – особистісними системами 
конструктів [12], які спрямовують перцеп-
тивні й розумові дії в процесі сприйняття 
одержуваної інформації, завдяки чому ство-
рюється основа з імпліцитних переконань 
про сутність іншого.

Результатом досліджень соціальної пер-
цепції, що мають вплив на формування пси-
хології іміджу, уважають сформульовані уяв-
лення про механізми формування ідеального 
образу іншого, про установки сприйняття 
іншого, механізми приписування, навіювання, 
атракції, стереотипів.

Отже, соціально-перцептивний підхід до 
вивчення іміджу є орієнтованим на вивчення 
механізмів, які формуються в реципієнта 
в момент контакту з носієм іміджу, він зумов-
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лює характер досліджень, спрямованих на 
вивчення іміджу з позицій оцінювання впливу 
перцептивного образу реципієнта на його 
поведінку.

Основним постулатом акмеологічного під-
ходу є твердження, що імідж є продукт зрілості 
людини: рівень іміджу говорить про рівень зрі-
лості людини, навпаки, рівень зрілості визначає 
рівень розвитку іміджу особистості.

Акмеологічний підхід є орієнтованим на 
вивчення залежностей формування рівня 
іміджу від показників розвитку професіона-
лізму й компетентності, здатності особистості 
до самопізнання, саморозвитку, самовдоско-
налення, самореалізації.

Наприклад, Е. Костенко пропонує інтер-
претувати сутність поняття іміджу політика «не 
тільки як символічний образ, що відображає 
презентаційні риси політика …, а й із позицій 
об’єктних і суб’єктних характеристик носія 
іміджу – політика, який відповідає за створю-
ваний образ і прагне до розвитку й самовдо-
сконалення з метою досягнення високих про-
фесійних результатів, найвищих показників 
ефективності в політичній діяльності» [13, с. 7].

Отже, сутність акмеологічного підходу до 
вивчення іміджу особистості полягає у виді-
ленні зв’язку між рівнем розвитку особис-
тості й рівнем формування іміджу особистості, 
зумовлює характер досліджень, спрямованих 
на з’ясування характеристик цього зв’язку.

Основний постулат інтерсуб’єктив-
ного підходу в вивченні іміджу передбачає, 
що імідж – це образ інтерсуб’єктний, тобто 
виникає в результаті взаємодії між «суб’єк-
том-прообразом» іміджу й суб’єктами, що 
сприймають імідж.

Наприклад, Е. Перелигіна визначає імідж 
як різновид образу, але саме такого спо-
собу, прообразом якого є суб’єкт. На думку 
цієї дослідниці, імідж формується як «активна 
й цілеспрямована діяльність суб’єкта іміджу, 
орієнтована на його самопізнання, самови-
раження та самовдосконалення в індивіду-
альному, особистісному й професійно-діяль-
нісному аспектах» [15, с. 11], він формується 
«в процесі такого специфічного виду діяль-
ності, як спілкування, яке й описується як 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія» [16, с. 24].

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія впливає на 
акцентування різних функцій іміджу й у кінце-
вому підсумку на результати його формування.

Отже, інтерсуб’єктний підхід акцентує 
увагу дослідників на особливості формування 
іміджу в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії, що має відмінності від суб’єкт-об’єктної 
взаємодії за способами саморозкриття осо-
бистісного потенціалу учасників взаємодії, 
спрямовує дослідників у галузь вивчення тих 
механізмів формування іміджу, які при цьому 
функціонують. Крім цього, дослідники цього 

напряму підкреслюють, що імідж визначається 
саме характером суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії, а не характером цілеспрямованих зусиль 
щодо створення іміджу.

Основний постулат комунікативного під-
ходу: імідж є комунікативним феноменом, 
отже, його можна досліджувати виходячи 
з комунікаційних закономірностей: наявності 
комунікатора – комуніканта, повідомлення, 
каналів повідомлень тощо.

Подібна схема дає можливість досліджу-
вати імідж, поетапно виділяючи зміст елемен-
тів комунікації, орієнтуючи дослідника і прак-
тика іміджу в рамках причинно-наслідкових 
зв’язків впливу іміджу.

У рамках цього підходу акцент робиться на 
інверсії уваги дослідників у напрямі до власти-
востей споживача іміджу: яким має бути імідж 
(та імідж-комунікації) для споживача іміджу, 
щоб забезпечувати успішність тривалого 
існування іміджу, чинити вплив на споживача 
іміджу, які властивості механізму комунікатив-
ного впливу мають бути організовані. 

Основний постулат суб’єктно-діяльніс-
ного підходу: імідж розглядається як ціле-
спрямована активність ініціатора іміджу, яка 
необхідно призводить до певного результату, 
до змін у респонденті іміджу. Отже, акцент 
робиться на тому, за допомогою яких засо-
бів суб’єкт іміджу може вплинути на поведінку 
респондента іміджу, які дії він має зробити для 
зміни поведінки останнього.

На думку Е. Перелигіної, імідж є продуктом 
діяльності як спеціально організованої (про-
веденої фахівцями-іміджмейкерами на основі 
професійно вироблених стратегій і методів), 
так і стихійної (формується як результат назрі-
лій необхідності задоволення актуалізованої 
потреби), але в будь-якому випадку імідж – це 
результат цілеспрямованої активності суб’єкта 
спілкування [16, с. 24].

На думку Д. Давидова, саме цілеспрямо-
ваність є видовою особливістю іміджу: «Ціле-
спрямована діяльність суб’єкта, який здійснює 
створення або корекцію іміджу, мотивується 
розбіжністю уявлень про те, як повинен мав 
би сприйматися об’єкт, і про те, як він реально 
сприймається. Метою такої діяльності є реалі-
зація функцій іміджу» [9, с. 10].

У зв’язку з цим низка дослідників [16] 
дійшла висновку про необхідність вивчення 
діяльності щодо формування іміджу (ДФІ). 

Отже, суб’єктно-діяльнісний підхід звер-
тає увагу дослідників на розгляд формування 
іміджу як процесу й результату діяльності, яка 
характеризується відомою внутрішньою будо-
вою та зовнішніми проявами.

Узагальнюючи зміст вищенаведених під-
ходів до дослідження іміджу особистості, 
ми висловимо думку (сформуємо синтетичне 
твердження), що імідж особистості являє 
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собою знаково-символьну систему, яка має 
візуальний, вербальний та інші компоненти, 
створюється в процесі суб’єкт-об’єктного 
сприйняття й суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка 
може бути продуктом цілеспрямованої діяль-
ності, у процесі якої відбувається створення 
«спеціально впізнаваного» образу особис-
тості. Завдяки його формуванню в споживача 
іміджу складаються стійкі уявлення про харак-
теристики носія іміджу й формується певне 
ставлення до цього суб’єкта. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене нами дослідження підходів до 
вивчення іміджу особистості дає можливість 
конкретизувати напрями подальших дослі-
джень іміджу особистості:

1. Дослідження соціокультурних феноме-
нів, які є знаками для респондентів щодо носія 
іміджу та характеру впливу цих знаків на пове-
дінку респондентів.

2. Дослідження механізмів, що впливають 
на формування іміджу особистості як резуль-
тату циркуляції обміну досвідом індивідами 
й індивідуального узагальнення (засвоєння) 
цього обміну досвідом, тих механізмів, які 
виникають під час взаємодії індивідів, груп, 
соціальних інститутів та організацій, об’єд-
наних спільністю властивих їм особливостей 
і характеристик масової свідомості.

3. Дослідження тих механізмів, які під час 
безпосередньої взаємодії впливають на при-
писування носію іміджу характеристик, сфор-
мованих як результат уявлень (у тому числі 
й ідеальних) про носія іміджу як про носія пев-
ного досвіду.

4. Дослідження механізмів, які формують 
зв’язок між проявами іміджу та показниками 
розвитку особистості, рівнем її професіона-
лізму та компетентності.

5. Дослідження відмінностей механіз-
мів впливу суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
й суб’єкт-об’єктної взаємодії на формування 
уявлень про носія іміджу в споживачів іміджу.

6. Дослідження механізмів формування 
ефективної комунікації, метою якої є доне-
сення впливу іміджу на респондентів.

7. Дослідження механізмів, що впливають 
на формування цілеспрямованої поведінки 
щодо формування іміджу особистості.

Багатоваріантність завдань, які став-
ляться цими напрямами досліджень, формує 
загальну складність і багатоваріантність змісту 
іміджу особистості.
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У статті проаналізовані дані літератур-
них джерел, які показали, що численні зов-
нішні й внутрішні причини, що призводять 
до виникнення, існування та поширення 
процесу торгівлі людьми, вимагають 
ретельного вивчення, щоб створювати 
програми щодо запобігання цьому явищу 
та надання допомоги тим, хто став 
жертвою такого злочину.
Показано, що статистичні дані соціологіч-
ного опитування виявили недостатність 
інформування населення про проблему 
торгівлі людьми. Для поліпшення інформо-
ваності необхідні спільні дії правоохоронних 
органів і неурядових організацій у проти-
дії торгівлі людьми із залученням до цього 
широких верств населення, громадських 
компаній з боротьби з торгівлею людьми 
й участю в них представників ЗМІ, радіо 
й телебачення. Тому вивчення основних 
соціальних і психологічних причин торгівлі 
жінками з метою сексуальної експлуатації 
та першорядних чинників, які їй сприяють, 
є сьогодні необхідним запитом практики 
серед фахівців різних правових, соціальних, 
психологічних, медичних та інших напрямів, 
особливо з метою розроблення практичних 
рекомендацій, спрямованих на запобігання 
торгівлі жінками з метою сексуальної екс-
плуатації як однієї з форм торгівлі людьми.
Недостатність досліджень із цієї проблеми 
робить торгівлю людьми з метою сексу-
альної експлуатації актуальним об’єктом 
дослідження.
У вивченні проблеми торгівлі жінками 
з метою сексуальної експлуатації викори-
стано системний підхід, на підставі якого 
феномен торгівлі жінками необхідно розгля-
дати як цілісну структуру й разом із тим як 
процес, що постійно змінюється. 
Через те що феномен торгівлі людьми 
в Україні вивчений недостатньо, можна 
зробити висновок про неготовність 
суспільства боротися з ним. Це не дає змоги 
повноцінно оцінити його масштаби й, отже, 
розробити та ввести в дію конкретні прог-
рами з протидії цьому явищу.
Протиборство торгівлі жінками 
в Україні ускладнено, по-перше, потуран-
ням та ігноруванням проблеми більшістю 
владних структур, які намагаються не 
помічати, що вивезення українських жінок 
за кордон перестало бути приватною спра-
вою, а перейшло в розряд процесу залучення, 
перевезення та продажу людей.
Тому основною метою багатьох дослі-
джень є привернення уваги наукової гро-
мадськості до цієї проблеми. До тепе-
рішнього часу немає єдиного визначення 
феномена торгівлі людьми, немає мето-
дологічного підходу для вивчення цієї про-
блеми через існування стереотипів щодо 
причин торгівлі жінками. Усе це ускладнює 
вивчення причин торгівлі жінками й меха-
нізмів її існування.

Отже, натепер в Україні стає необхідним 
створення конкретних, дієвих програм 
з боротьби з торгівлею людьми не тільки на 
державному, а й на громадському рівнях.
ключові слова: торгівля жінками, сфера 
сексуальної індустрії, біле рабство.

The article analyzes the data of literary 
sources, which showed that the numerous 
external and internal reasons leading to 
the emergence, existence and expansion 
of the trafficking process require careful study 
in order to create programs to prevent this phe-
nomenon and provide assistance to those who 
have suffered this kind of crime.
Trafficking in women for the purpose of sexual 
exploitation is the most unfavorable and neg-
ative form of trafficking in persons, leading to 
the destruction of the individual.
It is shown that the statistics of a sociological 
survey revealed a lack of informing the popula-
tion about the problem of human trafficking. To 
improve awareness, joint actions by law enforce-
ment agencies and non-governmental organiza-
tions in combating trafficking in human beings with 
the involvement of the general public, public cam-
paigns to combat human trafficking and the par-
ticipation of representatives of the media, radio 
and television, and with subsequent information 
about this through the media, are required, radio 
and television.
Therefore, the study of the main social and psy-
chological causes of trafficking in women for 
the purpose of sexual exploitation and the primary 
factors that contribute to it is today a necessary 
practice request among specialists from various 
legal, social, psychological, medical and other 
fields, especially with the aim of developing 
practical recommendations aimed at to prevent 
trafficking in women for the purpose of sexual 
exploitation as a form of trafficking in persons.
The lack of research on this issue makes traffick-
ing in persons for the purpose of sexual exploita-
tion a relevant research object. 
The purpose of the study is to analyze 
the characteristics of the manifestation in 
Ukraine of forms of trafficking in women 
and their sexual exploitation, taking into account 
socio-psychological premises.
In studying the problem of trafficking in women 
for the purpose of sexual exploitation, a system-
atic approach was used, on the basis of which 
the phenomenon of trafficking in women should 
be considered as an integral structure and, 
at the same time, a constantly changing process.
Due to the fact that the phenomenon of human 
trafficking in Ukraine is not well understood, it 
can be concluded that society is not ready to 
deal with it. This does not allow a full assess-
ment of its scope and, therefore, the develop-
ment and implementation of specific programs to 
counter this phenomenon.
The fight against trafficking in women in Ukraine 
is complicated, firstly, by the connivance 
and ignoring of the problem by most authorities, 
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Постановка проблеми. Одним із пріори-
тетних напрямів соціальної політики України 
є боротьба зі злочинністю, у тому числі злочи-
нами проти життя, здоров’я, волі, честі й гід-
ності особи. Особливе місце серед цих злочи-
нів посідає торгівля жінками – проблема, що 
набула міжнародного характеру.

Торгівля людьми (трафікінг) – це сучасна 
форма рабства. Торгівля людьми, як і торгівля 
зброєю, уважається найприбутковішим після 
торгівлі наркотиками напрямом криміналь-
ного бізнесу. Торгівля людьми є грубим пору-
шенням прав людини, яке сприяє соціальному 
руйнуванню.

Торгівля людьми характерна як для еко-
номічно розвинених країн, так і для країн, що 
переживають перехідний політичний та еконо-
мічний період, постраждалих від війн і локаль-
них конфліктів [1, с. 98].

За даними ООН, у світі налічується близько 
27 мільйонів невільників (600–800 тисяч осіб 
на рік) [9, с. 65], але точне число жертв визна-
чити практично неможливо.

Україна є однією з найбільших у Європі 
країн-постачальників жертв торгівлі людьми. 
За оцінками МВС України, за останні 10 років 
з України вивезено близько 400000 людей 
[4, с. 22].

Сьогодні у зв’язку з досить важкою соціаль-
но-економічною обстановкою в Україні акту-
альною є проблема торгівлі людьми. Останнім 
часом саме Україна все частіше стає транзит-
ною країною для жертв з інших країн СНГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Торгівля людьми має давню історію. О. Галиця 
в статті «Торгівля людьми (історія, сучасність)» 
зазначає, що з давніх-давен у деяких держа-
вах були поширені рабство й работоргівля як 
одна з форм торгівлі людьми. Однак на той час 
і рабство, і работоргівля були законними яви-
щами. Рабство було окремим видом існування 
людини (раба), а работоргівля – засобом 
придбання та продажу людей на спеціальних 
ринках рабів [2, с. 12]. 

Варто зазначити, що це антисуспільне 
ганебне явище продовжувало своє існування 
й за часи рабовласницького ладу, супрово-
джуючи весь період розвитку людства. Воно 
було відомо й у більш пізніший час – у ХІХ сто-
літті та на початку ХХ століття, про що свідчать, 
наприклад, дослідження Ам-Рін Отто Генне, 
М. Гернет, Ч. Ломброзо, Г. Ферреро, С.Шаш-

кова, Ф. Яновського. Як злочин міжнародного 
характеру торгівлю жінками та дітьми вивчали 
І. Бліщенко, І. Карпець, А. Наумов, Ю. Реше-
тов. Про торгівлю людьми транснаціональ-
ними злочинними групами писали в наукових 
працях В. Ємінов, В. Куліков, А. Коннов, В. Тан-
кевич, М. Яблоков [3, с. 171–207]. 

Висвітлення в сучасній науковій літера-
турі проблеми торгівлі людьми дає підстави 
виокремити окремі аспекти дослідження цієї 
проблеми, а саме: у соціальному та право-
вому контекстах (А. Йосипів, К. Левченко, 
Л. Ковальчук, О. Удалова та ін.); стандарти 
соціальних послуг у сфері протидії торгівлі 
людьми (Л. Данильчук, В. Кизим, О. Козачук); 
соціально-педагогічна робота у сфері про-
тидії торгівлі людьми (Н. Гевчук, Л. Даниль-
чук, Л. Ковальчук, К. Татуревич, К. Черепаха, 
О. Удалова); соціальна профілактика торгівлі 
людьми (І. Звєрєва, Р. Зеленський, Н. Гусак, 
Л. Данильчук, Н. Калашник, І. Трубавіна та ін.). 
Соціальний аналіз щодо чинників, сфер діяль-
ності протидії, надання допомоги постражда-
лим від торгівлі людьми знаходимо в дослі-
дженнях Державного інституту проблем сім’ї 
та молоді, Українського інституту соціальних 
досліджень, Міжнародної організації міграції 
в Україні, Міжнародного жіночого правозахис-
ного центру «Ла Страда – Україна». Норматив-
но-правова база щодо запобігання торгівлі 
людьми представлена міжнародним і вітчиз-
няним законодавством у сфері боротьби 
з торгівлею людьми [3, с. 171–207]. 

Незважаючи на те що торгівля людьми 
поступово починає включатися в орбіту нау-
кових досліджень, серйозний науково-дослід-
ний потенціал з проблеми досі не накопичено 
[3, с. 172]. 

Основні фактори, що сприяють поширенню 
торгівлі жінками в Україні, мають як зовнішні, 
так і внутрішні ознаки. До перших необхідно 
зарахувати важке економічне становище 
жінок. Так, за державними статистичними 
даними, близько 80% офіційно зареєстро-
ваних безробітних – це жінки. Тому низький 
рівень життя й високий рівень безробіття 
серед жінок штовхають їх на пошук роботи 
за межами держави. Так, за даними соціоло-
гічного дослідження Міжнародної організації 
міграції в рамках програми «Запобігання кон-
трабанді жінок з України: українська інформа-
ційна кампанія», 80% опитаних жінок висло-

who try not to notice that the export of Ukrainian 
women abroad has ceased to be a private affair, 
but has moved into the category of the process 
of involving, transporting and selling people.
Therefore, the main goal of many ongoing 
studies is to attract the attention of the scientific 
community to the problem. To date, there is no 
single definition of the phenomenon, there is 
no methodological approach to study this prob-
lem because of existing stereotypes regarding 

the causes of trafficking in women. All this com-
plicates the study of the causes of trafficking in 
women and the mechanisms of its existence.
The current situation in Ukraine with the prob-
lem of trafficking in women requires the creation 
of specific, effective programs to combat traffick-
ing in persons, not only at the state level, but also 
at the level of public organizations.
Key words: trafficking in women, sex industry, 
white slavery.
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вили бажання працювати за кордоном [1, с. 98; 
9, с. 65]. А в ситуації з робітниками-мігрантами 
в європейських та інших розвинених країнах 
найбільш доступна для українських грома-
дянок саме сфера сексуальної індустрії в її 
легальному й нелегальному варіантах.

До внутрішніх факторів належать правові: 
це відсутність регламентації сексуального біз-
несу на Україні та незахищеність потерпілих 
і психологічні фактори: за принципом «уже 
гірше не буде» жінки погоджуються на різні 
авантюрні пропозиції, навіть не думаючи про 
їх наслідки.

Крім цього, відкриття кордонів і падіння 
залізної завіси, спрощення можливості для 
українських громадян подорожувати по світу 
в пошуках як розваг, так і праці, інтернаціо-
налізація тіньової економіки, утворення між-
народних кримінальних груп, корумпованість 
працівників державних органів, лояльність 
законодавства до занять проституцією в бага-
тьох країнах світу також відіграють не останню 
роль у питаннях торгівлі людьми.

До чинників, що сприяють потраплянню 
жінок у сексуальне рабство, також зарахову-
ють відсутність (або низький рівень) освіти; 
ризиковану поведінку, схильність до авантю-
ризму; низький рівень правової грамотності; 
несприятливі умови життя в родині; відсут-
ність сім’ї; наявність психічних і фізичних від-
хилень. Найчастіше під час вербування їх вво-
дять в оману, пропонуючи високооплачувану 
роботу або престижне навчання за кордоном, 
приховуючи кінцеву мету – сексуальну експлу-
атацію [11, с. 29].

Постановка завдання. Досліджуючи 
масштаби поширення торгівлі жінками 
з метою їх сексуальної експлуатації як і Укра-
їні, так і в інших країнах СНД, учені можуть 
покладатися тільки на неофіційні джерела, 
експертні оцінки, дані закордонних неурядо-
вих організацій.

Основною метою багатьох досліджень 
є привернення уваги наукової громадськості 
до торгівлі жінками з метою їх сексуальної 
експлуатації, що дає змогу зробити висновок 
про недостатність теоретичного та практич-
ного розроблення цієї складної й досить акту-
альної проблеми.

До теперішнього часу немає єдиного 
визначення цього явища, немає методоло-
гічного підходу для вивчення цієї проблеми 
через наявні стереотипи щодо причин торгівлі 
жінками. Ті дослідження, які зачіпають про-
блеми торгівлі людьми, а особливо торгівлі 
з метою отримання прибутку із сексуальної 
експлуатації жінок і дітей, часто вважаються 
вторинними й, відповідно, розглядаються як 
складники більш глобальних проблем. Усе це 
ускладнює вивчення причин торгівлі жінками 
й механізмів її існування.

Тому вивчення основних соціальних і пси-
хологічних причин торгівлі жінками та першо-
рядних чинників, які їй сприяють, є сьогодні 
необхідним запитом практики серед фахів-
ців різних правових, соціальних, психологіч-
них, медичних та інших напрямів, особливо 
з метою розроблення практичних рекомен-
дацій, спрямованих на запобігання торгівлі 
жінками з метою сексуальної експлуатації як 
однієї з форм торгівлі людьми.

Недостатність досліджень із цієї про-
блеми робить торгівлю людьми з метою сек-
суальної експлуатації актуальним об’єктом 
дослідження.

Мета дослідження полягає в аналізі осо-
бливостей прояву в Україні форм торгівлі жін-
ками та їх сексуальної експлуатації з ураху-
ванням специфічних соціально-психологічних 
передумов.

Методи дослідження. У вивченні проблеми 
торгівлі жінками з метою сексуальної експлу-
атації використаний системний підхід, на під-
ставі якого феномен торгівлі жінками необ-
хідно розглядати як цілісну структуру й разом 
із тим як процес, що постійно змінюється.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Торгівля людьми на сучасному 
етапі є масштабним явищем і залишається 
складною й важкою проблемою українського 
суспільства.

Основні причини зростання торгівлі 
людьми, зокрема торгівлі жінками з метою 
сексуальної експлуатації, в Україні пов’язують 
із розпадом Радянського Союзу, наявністю 
хаосу в державному управлінні, криміналіза-
цією економіки, вакууму влади та, як наслідок, 
недолік ефективного правового регулювання 
багатьох сфер суспільного життя [1, с. 99; 
6, с. 38; 10, с. 38].

Торгівля людьми існує в різних формах, 
серед яких найвідомішою та найбільш розпов-
сюдженою є продаж жінок з метою сексуаль-
ної експлуатації.

Така торгівля існує для задоволення попиту 
на жінок для використання їх у борделях, 
масажних салонах, барах і роботи на вулицях, 
де жінки продаються як повії. Україна стала 
головним джерелом постачання молодих 
жінок для міжнародних сексринків [9, с. 51]. 
Сотні жертв розповідали свої історії громад-
ським організаціям, журналістам і поліції. І, 
хоча є в них індивідуальні особливості, усі вони 
схожі методами маніпуляції, насильством тор-
говців і пізніше затриманням поліцією.

Торгівля жінками є сучасною формою тор-
гівлі рабами, яка споживає дедалі більшу кіль-
кість жінок особливо з України та республік 
колишнього Радянського Союзу. Існування 
вербування й поневолення жінок для сексу-
альної експлуатації загрожує статусу жінки 
в усьому світі. Не може бути справжньої демо-
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кратії в країні, якщо половина населення може 
розглядатися як потенційний товар, який може 
бути куплений, проданий і поневолений.

Більш повне розуміння торгівлі жінками 
досягається шляхом вивчення попиту на 
жінок для сексіндустрії в приймаючих краї-
нах і важливої ролі організованих злочинних 
груп у скоєнні тяжких та особливо тяжких 
злочинів проти жінок.

Сьогодні попит на слов’янських жінок на 
ринках Північної Америки та Європи дуже 
високий, задовольняється за рахунок ресурсів 
населення країн СНД.

Основними експортними напрямами 
вивозу людського матеріалу з України 
є Польща, Російська Федерація, Туреччина, 
Італія, Австрія, Іспанія, Німеччина, Португалія, 
Чехія, Об’єднані Арабські Емірати, Велико-
британія, Ізраїль, Греція, Ліван, Бенін, Туніс, 
Кіпр, Швейцарія, США, Канада й Білорусія. За 
даними поліції, найбільше жертв із Вінницької, 
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франків-
ської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської 
та Чернігівської областей. Вихідці з України 
становлять більшість жертв нелегальних кана-
лів по перевезенню людей через Польщу для 
подальшої сексуальної експлуатації та про-
тизаконного використання їх як підневільної 
робочої сили [4, с. 23].

Наприклад, за даними МВС України, за 
1995–2010 роки серед іноземців, які постраж-
дали від нелегальної торгівлі людьми, сек-
суальної експлуатації й підневільної праці на 
території Польщі, вихідці з України становлять 
350 випадків, Білорусії – 311, Болгарії – 87, 
Румунії – 24, Молдови – 21, Росії – 15 [7, с. 46].

У 1999 році розроблена офіційна програма 
щодо припинення нелегального вивозу жінок 
і дітей на 1999–2001 роки, яка підкреслювала 
відповідальність українських міністерств і важ-
ливість їх кооперації з неурядовими організа-
ціями [7, с. 29].

За допомогою ОБСЄ запущена двосто-
роння програма зі взаємодії між Україною 
та Польщею в галузі тіньового вивезення 
людей, а у 2001 році український кримінальний 
кодекс підданий новій серії виправлень.

У 2008 році польська прокуратура зафіксу-
вала 315 потерпілих, із яких, за даними Між-
народної організації з міграції, 65 осіб були 
українцями.

Як стверджують незалежні дослідники 
проблем тіньового бізнесу, в Україні існують 
об’єктивні труднощі з ідентифікацією жертв 
і відстеженням міжнародних переміщень своїх 
громадян. У результаті такої ситуації наведені 
цифри відображають мінімальну оцінку того, 
що насправді відбувається в реальності.

За даними USAID і Міністерства охорони 
здоров’я, за 2008–2009 роки Україна лідиру-
вала у своєму регіоні за відносною кількістю 

ВІЛ-інфікованих серед секс-робітниць, число 
яких становило 13,2%. Варто звернути увагу, 
що за останні п’ять років також спостерігалося 
значне зростання поширеності ВІЛ у найбільш 
заражених містах (Київ, Донецьк тощо).

У 2012 році відповідальність за координацію 
державної політики у сфері торгівлі людьми 
була покладена на Міністерство соціальної 
політики і праці, яке мало координувати свої 
зусилля з Міністерством закордонних справ, 
МВС, Прикордонною службою, Міністерством 
юстиції та Міністерством культури.

Однак у тому ж році наукове дослідження, 
яке проведено за підтримки Єврокомісії, пока-
зало, що Україна посіла 87-е місце в загаль-
носвітовому рейтингу зусиль щодо боротьби 
з торгівлею людськими товаром.

Крім цього, у 2017 році Держдепартамент 
США дійшов висновку, що, незважаючи на 
значні зусилля українського уряду щодо при-
пинення кримінальних каналів вивезення 
людей, ці спроби не відповідають навіть міні-
мальним стандартам відразу в декількох клю-
чових сферах і з цілої низки причин. Серед 
основних указується на корупцію, нездатність 
розслідувати й притягати до відповідальності 
винних тощо.

Згідно з даними проекту Агентства США 
з міжнародного розвитку «Реформа ВІЛ у дії», 
на 2017 рік середній вік української секс-пра-
цівниці становить 28,5 років, причому для 81% 
із них надання сексуальних послуг є основним 
джерелом доходу. Вивчення умов їхньої 
роботи показує, що вони стикаються з висо-
ким рівнем дискримінації, жорстокого пово-
дження й насильства [11, с. 29].

Відзначається, що українські секс-праців-
ниці демонструють досить невисокий рівень 
розуміння механізмів поширення СНІД, тільки 
48% із них мають уявлення про способи пере-
дачі інфекції.

Причому українські секс-працівниці нерідко 
стають жертвами насильства, дискримінації 
та соціальної стигматизації, які найбільш часто 
фіксуються у зв’язку з поліцейським свавіл-
лям. Як правило, він проявляє себе в різних 
формах фізичних або сексуальних знущань 
у контексті соціальної дискримінації.

Крім поліцейського насильства, українські 
секс-працівниці свідчать про дискримінацію 
в отриманні соціальної та медичної підтримки, 
проте ніяких формальних розслідувань по цих 
випадках не проводиться. Звичайним є жор-
стоке сексуальне поводження з боку клієнтів 
і сутенерів.

Торгівля жінками з метою сексуальної екс-
плуатації сьогодні досягла настільки значного 
рівня, що стала серйозною загрозою добро-
буту жінок і безпеки та стабільності держави. 
Саме тому втручання потрібне на всіх рівнях 
і ключових пунктах процесу торгівлі. 
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Одна з найбільш серйозних прогалин 
у дослідженні феномена торгівлі людьми 
пов’язаний зі збиранням і створенням бази 
даних про жертви торгівлі людьми й торгов-
ців, а інформація про можливу кількість жертв 
торгівлі людьми є, на жаль, дуже приблизною 
[9, с. 51; 11, с. 29].

Організації, що займаються проблемою тор-
гівлі людьми, постійно намагаються виявити 
механізми, засоби поповнення та підготовки 
достовірної інформації про торгівлю жінками.

Крім труднощів визначення феномена «тор-
гівля жінками», проблема полягає у визначенні 
бар’єрів, що ускладнюють вирішення цього 
питання й позначення можливих напрямів їх 
подолання.

Перешкодою у вивченні проблеми тор-
гівлі людьми є також відсутність статистич-
них даних. Аналізуючи багатогранний процес 
збирання даних, необхідно розуміння меж 
глобальної торгівлі людьми. У зв’язку з цим 
відбувається розширення кола проблем (еко-
номічних, політичних, соціальних, демогра-
фічних, медичних, психологічних і багатьох 
інших). Відповідно, необхідно передусім 
виявити механізми процесу торгівлі людьми 
загалом і жінками з метою сексуальної експлу-
атації зокрема [10, с. 38].

Торгівля жінками зумовлена низкою обста-
вин, до яких належить розширення проце-
сів глобалізації у світі та привернення уваги 
громадськості до проблем порушення прав 
людини, серед яких і захист жертв торгівлі 
людьми в різних формах.

Економічні, політичні, соціальні та культурні 
зміни, які відбулися в пострадянських країнах, 
призвели до погіршення становища жінок, 
що вказує на нагальну необхідність вивчення 
наслідків торгівлі жінками для розроблення 
методів і заходів щодо її контролю, припи-
нення та запобігання їй.

Зростання тіньових економік і транснаціо-
нальних злочинних організацій у нових неза-
лежних державах є негативними показниками 
глобалізації, що виникає на основі економіч-
них, політичних і соціальних зв’язків, які дедалі 
більше виходять за рамки місцевого та дер-
жавного контролю. Важливим компонентом 
глобалізації є транснаціональні зв’язки, зумов-
лені міграцією [7, с. 53].

Подальше збільшення міграції також слу-
гує для приховування слідів торговців жінками 
під час перевезення їх до місць призначення. 
Приватизація й лібералізація ринків створила 
більш широкі та відкриті ринки в усьому світі.

Однією з причин торгівлі жінками в Україні 
з метою сексуальної експлуатації є безкон-
трольна діяльність фірм та агентств з працев-
лаштування своїх громадян за кордоном.

Іншим важливим компонентом глобалізації 
є комп’ютерні технології, які зробили можливим 

збільшення обсягів і складності міжнародних 
фінансових розрахунків, збільшили можливості 
транснаціональної злочинності, а також змен-
шили вірогідність її виявлення та припинення.

Так, на думку багатьох міжнародних органі-
зацій, зусиль української влади, спрямованих 
на припинення нелегального вивозу людей, 
недостатньо, крім того, вони не відповіда-
ють міжнародним стандартам. За висновком 
Міжнародної організації з міграції, з погляду 
міжнародної торгівлі людьми Україна вклю-
чає в себе джерело товару, його транзитний 
маршрут і пункт призначення водночас.

Тільки за допомогою соціологічних науко-
вих методів можна вивчити механізми цього 
процесу, знайти потрібні засоби для належ-
ного функціонування всіх зацікавлених дер-
жавних і громадських організацій з протидії 
торгівлі людьми.

Протиборство торгівлі жінками в Україні 
ускладнено, по-перше, потуранням та ігнору-
ванням проблеми більшістю владних струк-
тур, які намагаються не помічати, що виве-
зення українських жінок за кордон перестало 
бути приватною справою, а перейшло в роз-
ряд процесу залучення, перевезення та про-
дажу людей.

Ми погоджуємося з думкою А. Йосипіва, що 
сьогодні ведеться значна робота як держав-
них, так і громадських органів щодо того, як 
не стати жертвою торгівлі людьми. Але, попри 
існування соціальної реклами, гарячих ліній 
і повідомлень у пресі й на телебаченні про 
випадки торгівлі людьми, кількість цих зло-
чинів залишається значною. Це свідчить про 
необхідність посилення соціальної профілак-
тики, проведення її як із молодшими віковими 
групами (підлітками та молоддю), так і серед 
дорослого населення. Необхідно підвищити 
рівень виявлення жертв торгівлі людьми 
та проведення з ними профілактичної роботи 
з метою недопущення повторної віктимізації 
чи перетворення колишніх жертв на вербу-
вальників [8, с. 64]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Аналіз літературних джерел показав, що чис-
ленні зовнішні та внутрішні чинники, що при-
зводять до виникнення, існування й поширення 
процесу торгівлі людьми, вимагають ретель-
ного вивчення, щоб створювати програми 
щодо запобігання цьому явищу та надання 
висококваліфікованої допомоги тим, хто став 
жертвою цього злочину.

Торгівля жінками з метою сексуальної екс-
плуатації є найпоширенішою й негативною 
формою торгівлі людьми, яка призводить до 
знищення особистості. Через те що феномен 
торгівлі людьми в Україні вивчений недостат-
ньо, можна зробити висновок про неготов-
ність суспільства боротися з ним. Це не дає 
змоги повноцінно оцінити його масштаби й, 
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відповідно, виробити й увести в дію конкретні 
програми з протидії цьому явищу.

Статистичні дані соціологічного опитування 
свідчать про недостатнє інформування насе-
лення про проблему торгівлі людьми. Для 
поліпшення інформованості необхідні спільні 
дії правоохоронних органів і неурядових орга-
нізацій із залученням до цього широких верств 
населення, громадських компаній із боротьби 
з торгівлею людьми за участю представників 
засобів масової інформації.

Велику роботу з протидії торгівлі людьми 
та надання в цьому питанні допомоги державі 
проводять неурядові організації. Причому 
діяльність цих організацій уносить величезний 
вклад не тільки в процес боротьби з торгівлею 
людьми, а й у процес підтримки та захисту 
жертв торгівлі людьми. Саме неурядові гро-
мадські організації домоглися стійкості 
в роботі щодо встановлення міждержавних 
контактів для взаємодії з іноземними неуря-
довими організаціями, заклали основу для 
співпраці з різними внутрішніми офіційними 
урядовими організаціями (органами влади, 
бізнесом, засобами масової інформації).

Отже, виникла необхідність як привернення 
уваги широкої громадськості до проблеми, так 
і розроблення багатосторонніх міжурядових 
угод щодо запобігання торгівлі жінками, пока-
рання торговців і, головне, надання реальної 
допомоги жінкам – жертвам торгівлі людьми 
[5, с. 36].

Поширення вивезення жінок з України 
з метою сексуальної експлуатації потребує 
необхідності шукати ефективні заходи про-
тидії. Ці заходи можуть виявитися корисними 
й для інших постсоціалістичних держав, тому 
в них необхідно передбачати комплекс заходів 
превентивного, інформаційного, соціально- 
психологічного плану, а також постійної взає-
модії правоохоронних органів із соціальними 
службами та громадськими організаціями. 
В іншому разі торгівля людьми не тільки буде 
тривати, а й перетвориться в загрозу націо-
нальній безпеці такої країни, як Україна.
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Постановка проблеми. Психологія поко-
лінної культури як конгломерат соціокультур-
них поколінних проявів є невід’ємною від кон-
текстуальних аспектів життєдіяльності. Тому 
в конструюванні поколінної теорії категорію 
культурного тексту представлено не статич-
ним феноменом, а процесом інтерпретації 
соціальних ситуацій життєдіяльності а ́кторів, 
формування діючих у часопросторі практик 
та артефактів, які несуть культурну інформа-
цію про реальність поколінних мереж. Кон-
структ поняття культурного тексту поколінь 
склав окрему категорію, що розкриває (1) 
смисли, утворені поколіннями й реалізо-

вані в соціокультурних (далі – СК) стилях; (2) 
особливості історичного контексту (уявлення 
поколінь про часопростір. Необхідно наголо-
сити, що актуальні інтенції культурних текстів, 
проявлені на індивідуальному та загальнопо-
колінному рівнях, були представлені як такі, 
що впливають на перебіг соціокультурної 
взаємодії, адже виявляються в історично діє-
вих формах відносин, уявленнях настановах 
і загальному СК стилі поведінки. Подальше 
узагальнення матеріалів емпіричного дослі-
дження для вбудовування в теорію поколінь 
вимагало систематизації теоретичних напра-
цювань щодо соціально-психологічного куль-
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За результатами емпіричного дослідження 
розроблено теоретичну побудову категорії 
культурного тексту поколінь, що розкриває 
смисли, утворені поколіннями й реалізовані 
в соціокультурних (СК) стилях взаємодій. 
Запропоновано враховувати форми об’єд-
нання поколінних потенціалів і способів їх 
реалізації складниками культурного поколін-
ного тексту. Розглянуто соціальні позиції 
(перший складник) як цілісність а́ктора, реа-
лізовану в багатопланових соціальних проце-
сах: еспектаціях, сильних і слабких зв’язках. 
Означено другим складником культурного 
тексту вибудований поколіннями СК поря-
док, що становить процес установлення 
систем життєво важливих СК конструктів: 
регуляторів поколінних взаємодій і фігура-
тивних форм зв’язків. СК артефакти (тре-
тій складник культурного тексту) пред-
ставлено як культурне втілення СК стилів 
поколінь у культурні об’єкти і явища. Для 
артикуляції першооснов психології соціо-
культурної взаємодії поколінь обґрунтовано 
необхідність вивчення контекстуальних 
передумов, характерних засобів вираження, 
історичної стійкості культурних смислів. 
Запропоновано дуальну пару культурного 
тексту й СК контексту поколінь урахову-
вати гетерогенними процесами вибудову-
вання текст/контекстуальної конгруент-
ності поколінь. Представлено взаємодію 
текст/контекстуально конгруентних поко-
лінь процесуальним феноменом взаємодії СК 
стилів, сформованих за різних умов істо-
ричних часів. Обґрунтовано, що культурні 
текстуальні утворення є нестабільними, 
ініціюються поколінними акторами й вико-
ристовуються як інструментарій взаємодій. 
Означено СК стилі соціально-психологічною 
програмою суспільства, заданою історич-
ною реальністю (складним процесом існу-
вання та зміни суспільства в часі).
ключові слова: категорія, контекст, куль-
турний текст поколінь, соціальні позиції, 
соціокультурний порядок, соціокультурні 
артефакти, взаємодія.

The “generational cultural text” category 
was constructed theoretically on the base 
of the performed empirical research; this cat-
egory reveals the meanings formed by gen-
erations and implemented in social-cultural 
(SC) styles of interactions. We propose to 
take into account the forms by which the gen-
erational potentials are unified and the ways 
by which they are implemented in the com-
ponents of cultural generational text. Social 
positions (the first component) are consid-
ered as an actor’s integrity, realized in differ-
ent social processes: expectations, strong or 
weak functional links. A CK order developed by 
generations is the second component of cul-
tural texts; this order represents established 
systems of the most important SC constructs: 
regulators of generational interactions and fig-
urative forms of links. SC artefacts (the third 
component of cultural texts) mean an embod-
iment of the SC generational styles into cul-
tural objects and phenomena. The contextual 
preconditions, the characteristic expressive 
means, the historically stabile cultural mean-
ings should be studied to formulate the basic 
psychological principles of social-cultural inter-
actions between generations. The dual pair 
of generational cultural text and SC context 
should be examined via heterogeneous pro-
cesses of text construction/contextual congru-
ence of generations. Thus, we can say that 
the interactions between texts/contextually 
congruent generations can be represented 
as a procedural phenomenon of interactions 
between SC styles formed under different 
historical conditions. The article substantiates 
that cultural texts are unstable, initiated by 
generational actors and used as a toolkit for 
interactions. Therefore, we define a SC style 
as a socio-psychological program of society, 
stipulated by the historical reality (a complex 
process of the existence of society and its 
changes in time).
Key words: category, context, cultural text 
of generations, social positions, social-cultural 
order, social-cultural artefacts, interaction.
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турного тексту – джерел організації світоба-
чення поколінь.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поєднання в культурному тексті змін-
ного соціально-історичного й умовно незмін-
ного культурно-основоположного науковці 
розглядають із ракурсу мовних презентацій 
(Л. Вітгенштейн, Ф. Ніцше та ін.), існування 
культурних форм у просторово-часовій дина-
міці (Б. Малиновський, А. Маслоу, Р. Мертон, 
А. Редкліфф-Браун, П. Сорокін, А. Тойнбі, 
О. Шпенглер та ін.), їх інтерпретацій (В. Діль-
тей, П. Рікер, П. Стросон, Д. Уісдом), кон-
струювання ментальних структур і розкриття 
ролі смислових моделей реальності у взає-
модіях (П. Бергер, Г. Гарфінкель, І. Гофман, 
Т. Лукман та ін.). Виокремлення смислів 
культурних текстів – нескінченного інформа-
ційного потоку про події, факти, властивості 
реальності (Ед. Гуссерль, Е. Левінас, М. Мер-
ло-Понті) – означувало осягнення їх комуні-
кативної природи і змістовності культурних 
явищ [3, с. 29]. Тому побудову теоретичних 
основ категорії культурного тексту визначено 
за доцільне здійснювати за аналізом рекон-
струкцій культурних смислів минулого й арти-
куляції смислів актуального. Саме такі куль-
турні смисли, що стають одиницями простору 
поколінної культури, відображують мережеву 
свідомість і форми поведінки в межах істо-
ричного досвіду. Смислів, що (відповідно до 
епохальних запитів) утворюють новітні форми 
відносин, буття, реальності.

Постановка завдання. М ета статті – 
описати теоретичну побудову та складники 
складноутвореної категорії культурного тек-
сту поколінь.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Культурний поколінний текст як 
складноутворена категорія становить цілісну 
динамічну систему, що безперервно зміню-
ється, побудовану на смисловій реальності 
й культурній дійсності. Для реалізації дослі-
дження особливостей СК взаємодії поколінь 
категорію культурного тексту проаналізовано 

за складниками: соціальними позиціями, соці-
окультурними порядками, артефактами.

Перший складник (рис. 1) – конструкт 
соціальних позицій – розкриває особливості 
положення покоління в суспільстві, регламен-
тацію специфіки поведінки у взаємодіях і види 
СК поколінних зв’язків. У такому значенні соці-
альна позиція характеризує покоління в істо-
ричному контексті й регламентує особливості 
його текстуалізації а багатопланових процесах 
соціальних взаємодій. 

По-перше, текстуальність еспектацій – усві-
домлених, передбачених реакцій інших акто-
рів на особливості позиціонування опонентів, 
розгортається в ентелехіях (спрямованості до 
реалізації можливостей), хабітуалізованих діях 
(стереотипах поведінки), габітусі (сприйманні 
реальності). Саме ці процеси опосередкову-
ють наближення чи, навпаки, конструювання 
психологічної міжпоколінної дистанції від-
повідно до розуміння тексту/контекстуаль-
них вимог часопростору І хоча нерозривність 
контекстуальних умов і текстуальної відповіді 
поколінь не вимагає доведення, виокремлений 
ефект поступового оформлення й безперерв-
них змін еспектацій фокусує увагу дослідника 
на подієвому факторі, який виконує визна-
чальну функцію в конфігураціях поколінних 
очікувань. Тобто на особливостях часів ста-
новлення поколінь, соціального оформлення 
еспектацій, СК стилістики, які впливають на 
стратегії взаємодій – наближення чи розривів 
відносин, збереження чи оновлення культур-
них традицій. Необхідно зазначити, що аналіз 
емпіричних матеріалів підтвердив міркування, 
що покоління оновлює сценарії взаємодій за 
вимогами часопростору, при цьому еспектації 
змінюються конгруентно контексту. 

По-друге, емпірично підтверджена важ-
лива роль вибору поколіннями форм комуніка-
ції й обміну досвідами в конструюванні зв’яз-
ків. Означення видів зв’язків як особливостей 
перебігу процесів трансляції культурного дос-
віду за силою «шириною дифузії розсіювання» 
інформації в часопросторі. Так, у тісних колах 

сильних поколінних зв’язків 
(наприклад, сімейного типу) 
у настановах щодо дотри-
мання СК стилів знаходили 
прояв (1) «вивірених» часом 
регулятивних механізмів, 
що керують відносинами; 
(2) культурної системи 
традицій; (3) культурних 
обов’язків та очікування. 
Характерною рисою кіл 
слабких зв’язків визначено 
вмотивованість на самопре-
зентацію та солідарне (суб-
культурне) згуртування. 
Така макросоціальна інте-

Культурний текст поколінь
Прояви 

культурних текстів Особливості прояву культурних текстів

Соціальні позиції
Еспектації (ентелехії, хабітуалізовані дії, габітус).

Фігуративні зв’язки (види сильні і слабкі).

СК порядки
Регулятори СК взаємодій.

Фігуративні зв’язки (форми пост-, ко-, пре-, полі-).

Культурні 
артефакти

Культурні поколінні смисли.

Культурні поколінні коди.

Рис. 1. Модель культурного тексту поколінь
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грація ставала тригером перерозподілу ролей 
у взаємодіях, а показники залежності, сво-
боди, обов’язків і культурних меж взаємодій 
означували канали ретрансляції інформації 
й інноваційні впливи історичного часу в мережі 
та за її межами. 

Проведений аналіз СК позицій дав змогу 
стверджувати, що поколінні тексти в пози-
ційному ракурсі можуть бути представлені 
як спрямованість акторів до самореалізації 
в конкретному історичному контексті, що має 
різної сили соціально-практичне втілення 
у взаємодіях. При цьому позиційні прояви 
текстів, з одного боку, були показниками ста-
нів текст/контекстуальної конгруентності як 
адаптивності до історичних вимог. З іншого – 
умовно стійкі життєві поколінні позиції озна-
чені такими, що вибудовували впізнавану 
поведінку – відгук на контекстуальні фактори 
впливу. Але важливо відмітити, що культурні 
тексти з часом утрачають конгруентність 
суспільним вимогам, але завжди є засобом 
установлення домінування в процесах істо-
ричних взаємодій.

Другий елемент тексту (рис. 1) поколінних 
акторів – вибудований СК порядок – пред-
ставлено процесом систематизації устрою 
суспільства щодо встановлення систем жит-
тєво важливих норм і правил відносин і легі-
тимації практик. СК порядок часопростору 
визначено природною формою поведінки 
поколінь у взаємодіях, яка відповідає їх сві-
торозумінню, СК конструктам: регуляторам 
поколінних взаємодій (нормо-правилам поко-
лінних інститутів) і фігуративним формам 
зв’язків (пост-, ко-, пре-, полі-).

Так, СК регулятори – поколінні інститути, 
соціокультурною типізацією практик форму-
ють СК стиль поступовим установленням діє-
вих в історичному контексті порядків життєді-
яльності, традицій, моделей відносин у межах 
утворених норм, правил, моралі. На суспіль-
ному плані мова йде про зміни форм соціаль-
ного контролю в політичному, ідеологічному, 
культурному, релігійному аспектах. Інтерналі-
зація СК порядків часопростору (моралі, есте-
тики, релігії, філософії, політики тощо) у вну-
трішньопоколінну свідомість реалізується СК 
регуляторами шляхом формування необхідних 
поведінкових параметрів і принципів СК стилю. 
У результаті дослідження в динамічній системі 
поколінних взаємодій психологічними регуля-
тивними домінантами СК порядку визначені 
смислові межи можливого й доступного, сте-
реотипи поведінки, відповідні СК стилю. Домі-
нантами, що опосередковують форми фігура-
тивних зв’язків, визначено способи вирішення 
історичних завдань, конструювання образів 
життя та засоби досягнення соціального бла-
гополуччя (відмінного для різних поколінь). Це 
дало змогу говорити, що нестатичний фено-

мен покоління у фігуративних зв’язках (пост-, 
ко-, пре-, полі-) отримує досвіди й моделює 
майбутнє, але форми зв’язків обирає від-
повідно до їх контекстуальної функціональ-
ності [1; 5, с. 155–160; 6], адже в сучасному 
світі поколінні взаємодії втрачають культурне 
обмеження щодо дотримання традицій пост-, 
ко, пре- поліфігуративних форм, використову-
ють їх комбіновано [2; 5, с. 155–160]. Це гово-
рить про те, що на всіх етапах життєдіяльності 
акторів незалежно від домінуючого СК стилю 
(чи того, якого дотримуються) суб’єкти вико-
ристовують фігуративні форми відповідно до 
ситуацій, подій, вікових і соціальних ресурсів, 
можливостей, соціальних запитів та умов часо-
простору для забезпечення своїх інтересів, 
а не для збереження чи дотримання соціально 
дієвих культурних регулятивних конструкцій. 
Доводить, що представники одного покоління 
в різних ситуаціях будуть використовувати 
різні фігуративні форми, такі, що сприяють 
досягненню мети й реалізації потреб. 

СК артефакти – третій елемент тек-
сту – є інтерпретативним культурним утілен-
ням смислів, утворених поколіннями, у куль-
турні об’єкти та явища часопростору. Можна 
зазначити, що СК стиль поколінь як форма 
вибудовується на смислових конструктах 
(продуктах поколінного досвіду), але розгор-
тається у фігуративних взаємодіях. Через те 
що покоління поступово вибудовує засоби 
вирішення соціальних завдань відповідно 
до СК стилю, продукти життєтворчості, збе-
режені в мережевій пам’яті, відтворюються 
в процесах категоризації реальності за допо-
могою декодування уявлення про реальний 
світ. Тому для розуміння першооснов психо-
логії соціокультурної взаємодії поколінь, що 
мають відмінні уявлення про текст/контексту-
альну конгруентність, визначено за необхідне 
окреслення, по-перше, контекстуальних пере-
думов формування, трансляції та збереження 
культурних смислів; по-друге, виокремлення 
характерних для СК стилю покоління засобів 
їх вираження; по-третє, розмежування смис-
лів, збережених у культурних кодах, на такі, 
що є актуальними лише на час дії СК стилю 
в просторі акторів (живих поколінь), і таких, що 
залишаються актуальними в поколінному лан-
цюгу зі змінами СК стилів. 

За першим питанням контекстуальних 
передумов зазначено, що фреймами куль-
турних смислів стають (1) аспекти часопро-
стору – за яких умов сформовані культурні 
смисли, культурні коди розуміння реальності, 
(2) які соціально-історичні події визначають 
змістовні акценти субкультур поколінь, адже 
проблема перетворення смислів і їх руйну-
вання знаходиться в площині історичної й СК 
відносності. Тому смисли як продукти поко-
лінь певного часопростору, віддзеркалення 
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світобачення й соціальної організації діючих 
акторів стають універсальними та завжди 
будуть відносними. Відносність смислів пояс-
нює текст/контекстуальну (не)конгруентність 
картин світу й опосередковує їх контексту-
альну дієвість. Тому множинність смислів, їх 
умовна самостійність на історичних відріз-
ках СК стилів для поколінь визначає лише те, 
що вони отриманим від пращурів культурним 
смислам продовжують «життя» їх поступовим 
осучасненням. Продовжене існування все-
часових історичних смислів дарує дію куль-
турним кодам поза історичного контексту їх 
утворення, тим самим утворюючи «рельєф» 
«осучаснених», «новоутворених» смислів різ-
них СК стилів. На підставі цього можна ствер-
джувати, по-перше, що незавершеність утво-
рення смислів і контекстуальні розриви СК 
стилів є темпоритмами текстуальної функ-
ціональності, які не скасовують атемпораль-
ності існування культурних кодів, по-друге, 
часопростір поколінь є умовним в історичному 
перебігу й відносним у сприйманні акторами, 
по-третє, СК стиль соціального простору має 
відправними координатами утворення поко-
лінних смислів історичні події, що «замикають» 
субкультури на певній стилістиці. Означені 
позиції вибудовують СК закономірності від-
носності часопростору поколінь: 

– в історичних контекстах співіснують 
носії СК стилів і смислів – різновікові поко-
ління;

– смислові коди конгруентні часопро-
стору наслідують і використовують потомки 
у «своїх» СК стилях.

Відповідь на друге питання щодо прита-
манних засобів вираження культурних смислів 
мала тісний зв’язок з ідеологічним спряму-
ванням і науково-технічним рівнем розвитку 
суспільства в конкретному часопросторі, адже 
логіка ідеологічних, політичних, релігійних, 
культурних форм розгортання реальності зву-
чить у дискурсивних поколінних повідомлен-
нях за оновленими історичними правилами. 
Це говорить про те, що досягнення дискурсив-
ної соціальної ефективності звільняє акторів 
від обмежень подієвої аргументації минулого, 
а проголошення альтернативних дискур-
сів утворює нашаруваннях текстів: суспільно 
не актуальних, але в культурному досвіді ще 
залишково дієвих і текстів «нових часів». Таке 
оновлення засобів конструювання реальності 
виокремлюється в дискурсі Молоді, альтерна-
тивному й водночас пов’язаному з історично 
стабільними культурними кодами. 

Відповідь на третє питання щодо розве-
дення культурних смислів за тривалістю дії 
побудована на артикуляції виокремлених 
смислів СК стилів і всечасово актуальних 
смислів – відгуків історичного культурного 
коду. На підставі того, що уклади соціальні, 

державні, ідеологічні відповідно до історич-
ної хронології змінюються доволі швидко, при 
цьому культурні основи, утворені за законами 
природи, приймають лише «маски» осучас-
нення, а не проходять сутнісну трансфор-
мацію, зазначено, (1) що поколінні культурні 
тексти презентують смислові коди, дієвий 
обмежений термін, а тексти культурно-істо-
ричні (міфи, ритуали, обряди, символи) ста-
новлять фундаментальний культурний базис 
у дії, не обмежений часом; (2) на взаємодію 
поколінь має вплив паралельне існування 
культурних кодів – короткотривалої й продов-
женої дії. Це дало змогу говорити про існу-
вання культурних актуальних смислів поко-
лінь – варіативних в інтерпретаціях СК стилів 
і культурних історичних смислів – універсаль-
них монадичних одиниць.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, дуальна пара культурного тексту й СК 
контексту поколінь представлена процесами 
складними й гетерогенними, пошуку та вибу-
довування текст/контекстуальної конгруент-
ності поколінь як СК стилю, а взаємодія текст/
контекстуально конгруентних поколінь озна-
чена процесуальним феноменом взаємодії СК 
стилів, сформованих за різних умов історич-
них часів. Через те що культурні текстуальні 
утворення мінливі й нестабільні, на відміну від 
контекстів, ініціюються поколінними акторами 
та використовуються як інструментарій взає-
модій, СК стилі означені як соціально-психо-
логічна програма суспільства, що утворюється 
історичною реальністю (складним процесом 
існування та змінювання суспільства в часі). 
Тому й наголошено, що поколінні тексти, утво-
рені в певних контекстах, є не тільки предме-
том відповідності часу утворення, а й показни-
ками конгруентності мінливим СК стилям. 

За результатами дослідження стверджу-
ється, що покоління становить феномен, 
не обмежений у текстуальності СК стилем 
«свого» часопростору, адже знаходиться 
у взаємодіях на перетині стилістики сучас-
ників. Тому, потрапляючи в інші контексти, 
поколінний актор «вимушено» здійснює куль-
турне переформатування – налаштовується 
на іншу СК стильову «хвилю», відповідно до 
історичних соціальних ситуацій. При цьому 
актори залишають незмінними культурні істо-
ричні коди й коди світорозуміння, притаманні 
контексту часопростору поколінного станов-
лення – «свого» СК стилю. Це свідиить про 
те, що в поколінному тексті артикулюються 
смисли життя й коди субкультури, які посту-
пово охоплюють суспільний простір, але лише 
для одного покоління оформлюють характерні 
форми СК взаємодій. Тобто відбувається кон-
струювання СК стилю як результату процесів 
утворення текстів у контекстах, невід’ємних 
і взаємовпливових. СК стилю покоління, який 
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може бути функціональним у формах відносин 
наступних поколінь чи, навпаки, прискорено 
зруйнованим соціальними ситуаціями, дискур-
сом ідеологій суспільства. Якщо використову-
вати метафору хвилі, системні зміни СК стилів 
як хвильові процеси соціальної природи спри-
яють розповсюдженню СК текстуальних ново-
утворень, змінюють соціально-психологічний 
стан сприймання світу в діючих акторів (живих 
поколінь), трансформують функціонування 
умовно стабільних сфер суспільного життя, 
але не впливають на біологічний і суспільний 
порядок поколінних зв’язків у суспільстві. 

Теоретична побудова складноутвореної 
категорії культурного тексту поколінь здійс-
нена за результатами емпіричного дослі-
дження, яке дало змогу окреслити основні 
складники – соціальні позиції, соціокультурні 
порядки, артефакти. Зрозуміло, що прове-
дене емпіричне дослідження, спрямоване на 
реальних представників поколінь, стало лише 
відправним рухом конкретизації теоретичної 
платформи оформлення понятійного апарату 
поколінних досліджень і виходу на вибудову-
вання прогностики життєдіяльності поколінних 
мереж. Подальший розвиток теоретичного 
бачення психологічних основ соціокультурної 
взаємодії поколінь за межами узагальнень 
емпіричних даних і конструювання категорі-
ального апарату буде сприяти розгортанню 

поколінності як феномена історичної реаль-
ності, що існує за певними соціокультурними 
закономірностями. Отже, артикуляція кате-
горії культурного тексту поколінь і подальше 
опрацювання елементів теоретичної системи 
поколінного простору стане підставою само-
стійного прогностичного руху в площині тео-
ретичних законів.
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Постановка проблеми. Вік особис-
тості є однією з основних характеристик, на 
якій базується самосприйняття особистості 
та сприйняття нею інших людей. Сприйняття 
віку та його самосприйняття певною мірою 
формуються завдяки динамічній взаємодії 
з соціальними й культурними системами. Ці 
системи створюють основу людського розу-
міння віку, а також процесу дорослішання 
і старіння в контексті змін досвіду хроноло-
гічного віку. По суті, вік особистості постає 
як соціально-психологічний конструкт, соці-
окультурний контекст якого полягає в суб’єк-
тивній оцінці особистістю власного віку, який 
є предметом індивідуального та історичного 
досвіду [18, с. 169].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вік є не просто хронологічною катего-

рією, а скоріше конструктом, зумовленим 
соціальним та особистісним змістом [24]. 
Дорослішання і старіння можуть бути визна-
чені як процес, у якому люди акумулюють роки 
й накопичують досвід змін біологічних, соці-
альних і фізіологічних функцій по мірі руху крізь 
різні стадії свого життя [32, с. 12]. Зміни іден-
тичності особистості, пов’язані з віком і функ-
ціональним станом організму, є частиною про-
цесу дорослішання і старіння [9]. 

На думку Н. Коупленда та Дж. Коупленд, 
у процесі взаємодії люди часто шукають або 
надають інформацію про вік (свій або ж парт-
нера по комунікації) [10, с. 77]. Запити щодо 
віку, на думку авторів, є не просто ритуалізо-
ваною дією, вони скоріше постають як своє-
рідна сигнальна система, яка в разі взаємодії 
з неповнолітніми може вказувати на наявність 
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У статті здійснено теоретичний аналіз 
наявних підходів до концепції суб’єктивного 
віку особистості. Подано огляд результа-
тів емпіричних досліджень суб’єктивного 
віку представників різних вікових груп. Зазна-
чено, що вік особистості є соціально-пси-
хологічним конструктом, сформованим 
у соціокультурному контексті історичного 
та індивідуального досвіду. У соціальному 
контексті прямий або опосередкований 
обмін між партнерами по спілкуванню інфор-
мацією щодо свого віку є складником під час 
формування змісту й формату наступних 
інтеракцій. Суб’єктивний вік є складником 
вікової ідентичності особистості й містить 
уявлення про те, на скільки років особи-
стість себе відчуває, на скільки років вона 
виглядає, відповідно до якого віку з погляду 
поширених у суспільстві стереотипів вона 
діє, якого віку хотіла б бути. Суб’єктив-
ний вік особистості певною мірою зумов-
люється поширеними в суспільстві сте-
реотипами щодо процесу дорослішання 
і старіння. Суб’єктивний вік особистості 
може розглядатися як показник здоров’я, 
психологічного стану та загальної задо-
воленості життям, а реакція відмови від 
ідентифікації зі старістю є «здоровою» для 
особистості. Суб’єктивний вік осіб юнаць-
кого віку зазвичай є більшим за їхній хроно-
логічний вік. Суб’єктивний вік більшості осіб 
середнього та похилого віку є меншим за 
їхній хронологічний вік, а розрив між хроно-
логічним і суб’єктивним віком збільшується 
по мірі зростання віку досліджуваних. Суб’єк-
тивний вік особистості може змінюватися 
під впливом різних чинників, продиктованих 
ситуацією, у якій перебуває особистість. На 
кількісні показники суб’єктивного віку особис-
тості впливають актуальні вікові потреби 
особистості.
ключові слова: хронологічний вік, 
суб’єктивний вік, вікова самоідентифі-

кація, вікове самосприйняття, сприй-
няття віку. 

The article provides a theoretical analysis of exist-
ing approaches to the concepts of subjective 
age of the individual. An overview of the results 
of empirical studies of subjective age by repre-
sentatives of different age groups is presented 
in the work. It is stated that the age of the indi-
vidual is a socio-psychological construct, formed 
in the socio-cultural context of historical and indi-
vidual experience. In a social context, the direct 
or indirect exchange of information between 
partners about their age is an essential part 
of the content and format of subsequent interac-
tions. Subjective age is an integral part of a per-
son’s age identity and gives an idea of how old 
a person feels, how old one’s looks, what age, in 
terms of common stereotypes one’s acts, what 
age one’s would like to be. The subjective age 
of a person is, to a certain extent, conditioned 
by the widespread stereotypes of the process 
of adulthood and aging in society. The subjective 
age of the individuals can be seen as an indi-
cator of their health, psychological well-being 
and overall life satisfaction, and the reaction 
of refusing to identify with old age is considered 
to be healthy" for the individual. The subjective 
age of adolescents is usually older than their 
chronological age. The subjective age of most 
middle-aged and older people is younger than 
their chronological age, and the gap between 
chronological and subjective age increases 
as the age of the person increases. The sub-
jective age of the individual may change under 
the influence of various factors dictated by 
the situation in which the individual appears to 
be. Quantitative indicators of a person’s subjec-
tive age are influenced by actual age require-
ments of the person.
Key words: chronological age, subjective age, 
age self-identification, age self-perception, per-
ception of age.
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обов’язків або можливої опіки (чи її необхід-
ності) з боку дорослих. Н. Коупленд і Дж. Коу-
пленд указують, що, можливо, з досягненням 
людиною певного віку в усіх її розмовах щодо 
власного віку з’являється неусвідомлювана 
практика, яка проявляється передусім у глуз-
ливо-принизливих коментарях про плин часу, 
згадках про небажане наближення дати дня 
народження тощо. Суміш страху, стримано-
сті й жалю, з якими, з гумором чи без гумору, 
дорослі люди описують свій досвід дорослі-
шання і старіння, можуть стати й, вочевидь, 
стають джерелом глузування та критики 
інших людей, а саме того, як ті дорослішають 
і старіють. Усе це є частиною інтеракційних 
значень, які відтворюють негативні образи 
старіння і старості, і, беззаперечно, певним 
чином відбиваються на віковому самосприй-
нятті особистості.

Постановка завдання. У дослідженні 
ми прагнули здійснити теоретичний аналіз 
наявних підходів до концепції суб’єктивного 
віку особистості, а також огляд результатів 
емпіричних досліджень, предметом яких був 
суб’єктивний вік представників різних віко-
вих груп.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суб’єктивний вік особистості систе-
матично вивчався науковцями з 1950 років як 
феномен, який визначає, на скільки років інди-
віди себе відчувають [2, с. 571]. Суб’єктивний 
вік відображає особливості самосприйняття 
особистістю власного віку, зумовленого не 
лише її власною соціальною ситуацією, досві-
дом і фізіологічним станом, а й взаєминами 
з тією віковою групою, з якою вона відчуває 
спорідненість (схожість) [13]. Суб’єктивний 
вік особистості вважається науковцями цен-
тральним компонентом сприйняття особисті-
стю свого віку та процесу дорослішання і ста-
ріння [20].

Суб’єктивний вік можна розглядати як 
складник вікової ідентичності особистості – її 
самоідентифікацію з віковою групою, яка може 
збігатися або не збігатися з хронологічним 
віком. Проте варто зазначити, що іноді нау-
ковці використовують термін «суб’єктивний 
вік особистості» як синонім таких дефініцій, як 
«вікова ідентичність», «когнітивний вік», «вікове 
самосприйняття» [6, с. 653]. 

Концепція суб’єктивного віку особистості 
демонструє багатовимірність процесів дорос-
лішання і старіння, які охоплюють значно 
більше соціальних, психологічних і персональ-
них значень, аніж поняття хронологічного віку 
[4; 14; 15; 18; 28; 37]. Суб’єктивний вік перед-
бачає наявність певних взаємин між особами 
й тією віковою групою, з якою вони себе ото-
тожнюють або прямо, шляхом віку, або опосе-
редковано, за допомогою певних характерис-
тик, що їм усім властиві [11].

Низка дослідників пропонує розглядати 
суб’єктивний вік як комплексний персональ-
ний конструкт, який відображає сукупність різ-
них віків особистості, зокрема те, на який вік 
особистість себе відчуває, виглядає, діє, якого 
віку бажає бути [17]. Емпірично досліджуючи 
суб’єктивний вік особистості, науковці най-
частіше звертаються до таких його аспектів 
прояву, як на скільки років індивід себе відчу-
ває (так званий вік-відчуття) та наскільки років, 
йому видається, він має вигляд (вік-вигляд). 

Результати багатьох досліджень указують 
на те, що в більшості випадків суб’єктивний вік 
особистості є молодшим за її реальний хроно-
логічний вік. Зокрема, емпірично встановле-
ним є факт, що старі люди не схильні почувати 
себе старими: значна кількість осіб віком від 
65 років і навіть старших за 80 років не вважає 
себе старими [7; 24], тоді як серед осіб віком 
від 25 до 29 років науковці майже не фіксують 
розбіжностей між хронологічним і суб’єктив-
ним віком, у кожній наступній віковій групі ці 
розбіжності стають усе глибшими: представ-
ники найстаршої вікової категорії в серед-
ньому відчувають себе на 13 років молодшими 
за їхній реальний вік [2; 39]. Дослідження 
Р. Кастенбаума та його колег також підтвер-
джує зсув у бік визначення досліджуваними 
власного суб’єктивного віку як більш молодого 
за реальний хронологічний: незначні розбіж-
ності між хронологічним і суб’єктивним віком 
досліджуваних зафіксовані в групі 20-річних, 
з кожним десятиліттям ці розбіжності ставали 
все більш значущими [17]. 

Серед досліджуваних середнього та похи-
лого віку більшість відзначається молодшим 
суб’єктивним віком, тобто вважає, що від-
чуває себе та виглядає молодше за власний 
хронологічний вік [33]. Згідно з результа-
тами лонгітюдних досліджень, які охоплювали 
представників різних вікових груп, різниця 
між реальним хронологічним віком індивіда 
та його суб’єктивним віком або залишається 
незмінною, або ж дещо зростає з настанням 
старечого віку, незважаючи на досвід різно-
манітних негативних змін, пов’язаних із віком 
[12; 29; 33; 38].

Відповідно до дослідження Ш. Кауфман, 
старим людям властиве «нестаріюче Я», незва-
жаючи на зміни фізичної та соціальної функ-
ціональності (очевидно, у бік спаду), значна 
кількість досліджуваних указувала на стійке 
внутрішнє відчуття сталості, на яке не впливав 
їхній зростаючий вік, не відчувала належності 
до своєї вікової групи й тяжіла до вищої оцінки 
себе та свого стану порівняно з однолітками, 
розглядаючи себе як виняток із загального 
правила про те, що старіння супроводжу-
ється неміччю [19]. Описуючи свою концепцію 
нестаріючого «Я», Ш. Кауфман припустила, 
що «бути старим» не є головним організуючим 
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аспектом для старих людей. Є певна різниця 
між тим, що означає бути старим хроноло-
гічно або відчувати та сприймати себе старим. 
Хронологічний вік є важливою детермінантою 
суб’єктивного віку, але узгодженість хроноло-
гічного віку із суб’єктивним віком є не обов’яз-
ковим явищем. Цілком можливим є те, що осо-
бистість визначає себе як стару тоді, коли та, 
на її думку, починає відповідати критеріям ста-
рості, які є суб’єктивними для кожного окре-
мого індивіда. Отже, представники однієї віко-
вої групи можуть сприймати себе і як старших, 
і як молодших за власний хронологічний вік.

Варто також зазначити, що, тоді як старші 
дорослі демонструють тенденцію до утри-
мання молодої вікової ідентичності, для осіб 
юнацького віку характерна протилежна тен-
денція: вони відчувають себе старшими за 
свій хронологічний вік, «як дорослі», проте 
стикаються зі ставленням до себе як до дітей 
[1, с. 306]. Західна культура високо цінує моло-
дість, і разом із тим саме дорослі, зокрема 
особи середнього віку, репрезентують куль-
турні норми та соціальний авторитет.

Дослідники пов’язують суб’єктивний вік 
особистості з такими характеристиками, як 
хронологічний вік, здоров’я, освіта, соціаль-
но-економічний статус, соціальна залученість, 
задоволеність життям. Г. Петерс об’єднав 
фактори, що впливають на суб’єктивний вік 
особистості, у такі групи, як культурні, соці-
альні та фізіологічні, пропонуючи, що ці набори 
ознак мають досліджуватися комплексно 
[31]. Б. Барак і Б. Стерн, у свою чергу, також 
здійснили спробу визначити детермінанти 
суб’єктивного віку, об’єднавши їх у біологічні, 
фізіологічні, демографічні, психографічні, 
соціально-психологічні та поведінкові [2].

Суб’єктивний вік, на думку деяких науков-
ців, є більш змістовним показником здоров’я, 
психологічного стану й загальної задоволено-
сті життям порівняно з хронологічним віком [5; 
25]. Зазначений показник досліджувався в усіх 
вікових групах як самооцінка соціальної, фізич-
ної та психологічної сфер [30]. Ідентифікація зі 
«старим віком» розглядається дослідниками 
як ідентифікація зі стереотипними поглядами 
на старість, які є майже завжди негативними, 
оскільки асоціюються зі зниженням продук-
тивності, фізичною неміччю, зниженням реа-
лізованості соціальних ролей і статусу [26], 
низьким рівнем задоволеності життям, пога-
ним станом здоров’я, низьким рівнем само-
поваги й ще нижчим рівнем виживання [8; 23]. 
Загалом можна сказати, що асоціація зі спа-
дом і втратами є найпоширенішою серед уяв-
лень про процес старіння, що підтверджується 
результатами емпіричних досліджень. 

Так, за результатами проведеного дослі-
дження С. Вітбурн виявила, що третина дослі-
джуваних із вибірки 24–61-річних заявляє про 

погіршення фізичних показників [40]. Тоді як 
Л. Вайт, досліджуючи чоловіків і жінок віком 
від 20 до 40 років, виявлено пересторогу, яка 
зростає, щодо фізичного спаду, асоційова-
ного з процесом старіння [41]. Ідентифікація 
себе як «молодого» (суб’єктивний вік, молод-
ший за хронологічний) дорівнюється стерео-
типним позитивним поглядам на молодість і її 
характеристики, на кшталт енергійності, жит-
тєвих сил, залученості та продуктивності, асо-
ціюється з вищими показниками зазначених 
якостей [5]. Водночас варто вказати на те, що 
науковці вважають «здоровою» реакцією для 
похилих людей відмову від ідентифікації зі ста-
рістю або хоча б супротив їй [8]. 

Висловлюючи критичні зауваження, 
Дж. Стейтз та А. МакКлері вказували, що 
проблема досліджень суб’єктивного віку 
особистості полягає в тому, що визначення 
й інтерпретація понять «старий» і «молодий» 
зазвичай залишається завданням досліджу-
ваних [34, с. 83]. Як результат, сприйняття 
суб’єктивного віку може сплутуватися зі зго-
дою зі стереотипами, коли молодість розгля-
дається як позитивна ознака, а старість – як 
негативна, зводячи нанівець можливості вияв-
лення інших смислів, які можуть бути асоційо-
ваними з термінами «молодий» і «старий» [12].

Більшість дослідників суб’єктивного віку 
особистості зосереджуються на його макро-
лонгітюдних змінах (змінах, що сталися про-
тягом тривалого часу). Разом із тим деякі 
науковці важливим уважають дослідження 
змін суб’єктивного віку особистості протя-
гом коротких часових проміжків. Так, Д. Кот-
тер-Грун, Ш. Ньюперт і Я. Стефан у дослі-
дженні зосередилися на змінах суб’єктивного 
віку (зокрема віку відчуття) протягом коротких 
восьмиденних відрізків часу [22]. Результати 
емпіричних досліджень, у процесі яких суб’єк-
тивний вік особистості зазнавав маніпуляцій, 
надали докази на користь гіпотези, що суб’єк-
тивний вік особистості може змінюватися 
протягом коротких часових проміжків. Порів-
нянні з оцінкою на початку діагностичної сесії 
досліджувані почувалися старшими після того, 
як зазнали дії негативних вікових стереотипів 
[21], після того, як їхня пам’ять була продіа-
гностована, навіть після простого очікування 
участі в діагностиці пам’яті [16]. З іншого 
боку, отримання позитивного відгуку на основі 
соціального порівняння в процесі виконання 
фізичних вправ (сила хвату руки) сприяло 
молодшому самосприйняттю досліджуваних 
[35]. За результатами дослідження М. Міче 
та її колег, сфери, які найбільшою мірою впли-
вають на усвідомлення досліджуваними влас-
ного віку, є фізичне функціонування, а саме: 
фізичне самопочуття (наявність або відсут-
ністю болю), функціональний стан органів від-
чуттів, мобільність та інші індикатори здоров’я 
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[27]. Подібний зв’язок між досвідом суб’єктив-
ного старіння (у цьому разі мається на увазі 
усвідомлення пов’язаних із віком змін і про-
цесів) і здоров’ям установлений у низці інших 
емпіричних досліджень. Зокрема, установ-
лено зв’язок між уявленнями про функціональ-
ний спад, що супроводжує старіння, з гіршим 
фізичним функціонуванням досліджуваних 
[36; 42]. Окрім того, люди, які мають проблеми 
зі здоров’ям, менше схильні почувати себе 
молодшими за реальний вік [38].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, вік особистості треба розглядати не 
просто як хронологічну категорію, а як соці-
ально-психологічний конструкт, який форму-
ється в соціокультурному контексті в резуль-
таті історичного та індивідуального досвіду 
особистості. 

Суб’єктивний вік є складником іден-
тичності, який містить уявлення про те, на 
скільки років особистість себе відчуває, на 
скільки років вона виглядає, відповідно до 
якого віку з погляду поширених у суспільстві 
стереотипів вона діє, якого віку хотіла б бути. 
Вочевидь, на вікове самосприйняття особис-
тості значний вплив чинять соціальні стерео-
типи щодо молодості і старості, які в західній 
культурі, відповідно, асоціюються з енергією, 
активністю та здоров’ям (молодість) або ж 
зі спадом, стагнацією та неміччю (старість). 
Отже, суб’єктивний вік особистості можна 
розглядати як показник здоров’я, психологіч-
ного стану та загальної задоволеності життям, 
а реакція відмови від ідентифікації зі старістю 
є «здоровою» для особистості. 

Суб’єктивний вік більшості осіб середнього 
й похилого віку є меншим за їхній хронологіч-
ний вік, а розрив між хронологічним і суб’єк-
тивним віком збільшується по мірі зростання 
віку досліджуваних. Суб’єктивний вік особис-
тості може зазнавати ситуативних змін «тут 
і зараз» під впливом різних чинників, продик-
тованих умовами, у яких перебуває особи-
стість. Актуальні вікові потреби особистості 
впливають на кількісні показники суб’єктив-
ного віку особистості.

література:
1. Aapola S. Exploring dimensions of age in young 

people's lives: a discourse analytical approach. Time 
and Society. 2002. № 11 (2/3). Р. 295–314.

2. Barak B., Stern B. Subjective age correlates:  
A research note. The Gerontologist. 1986. № 26 (5).  
Р. 571–578.

3. Barrett A.E. Socioeconomic status and age 
identity: The role of dimensions of health in the subjective 
construction of age. Journals of Gerontology. Series B: 
Psychological Sciences and Social Sciences. 2003. 
№ 58. Р. 101–109.

4. Barrett A.E. Socioeconomic status and age 
identity: The role of dimensions of health in the subjective 

construction of age. Journals of Gerontology. Series B: 
Psychological Sciences and Social Sciences. 2003. 
№ 58. Р. 101–109.

5. Baum S.K. Age identification in the elderly: Some 
theoretical considerations. International Journal of Aging 
and Human Development. 1983–1984. № 18. Р. 25–30.

6. Bultena G.L., Powers E.A. Denial of aging: age 
identification and reference group orientations. Journal 
of Gerontology. 1978. № 33 (5). Р. 748–754.

7. Bergland A., Nicolaisen M., Thorsen K. Predictors 
of subjective age in people aged 40–79 years: a five-year 
follow-up study. The impact of mastery, mental and physical 
health. Aging & Mental Health. 2013. № 18 (5). Р. 653–661.

8. Carp F.M., Carp A. Mental health characteristics 
and acceptance-rejection of old age. American Journal 
of Orthopsychiatry. 1981. № 51. Р. 230–241.

9. Chaney D. Creating memories. Some images 
of aging in mass tourism. Images of Aging. Cultural 
Representation of Later Life / ed. by M. Featherstone 
& A. Wernick. London, New York : Routledge, 1995.  
Р. 209–224.

10. Coupland N., Coupland J. Age identity and 
elderly disclosure of chronological age. York Papers in 
Linguistics. 1989. № 13. P. 77–88.

11. Cutler N.E. Subjective age identification. Research 
instruments in gerontology: Clinical and social psychology / 
ed. by D. J. Mangen & W. A. Peterson. Vol. 1. Minneapolis : 
University of Minnesota Press, 1982. Р. 437–461.

12. George L.K., Mutran E.K., Pennybacker M.R. The 
meaning and measurement of age identity. Experimental 
Aging Research. 1980. № 6 (3). Р. 283–298.

13. Guptill C.S. A measure of age identification. The 
Gerontologist. 1969. № 9. Р. 96–102.

14. Henderson K.V., Goldsmith R.E., Flynn L.R.  
Demographic characteristics of subjective age. Journal 
of Social Psychology. 1995. № 135 (4). Р. 447–457.

15. Hubley A.M., Arim R.G. Subjective age in early 
adolescence: Relationships with chronological age, 
pubertal timing, desired age, and problem behaviors. 
Journal of Adolescence. 2012. № 35 (2). Р. 357–366.

16. Hughes M.L., Geraci L., De Forrest R.L. Aging 
5 years in 5 minutes: The Effect of taking a memory test 
on older adults’ subjective age. Psychological Science. 
2013. № 24. Р. 2481–2488.

17. Kastenbaum R., Derbin V., Sabatini P., Arrt S. 
“The ages of me”: toward personal and interpersonal 
definitions of functional aging. Aging and Human 
Development, 1972. Vol. 3 (2). Р. 197–211.

18. Kaufman G., Elder G.H. Revisiting age identity: 
a research note. Journal of Aging Studies. 2002. № 16.  
Р. 169–176.

19. Kaufman S.R. The ageless self: Sources of 
meaning in late life. Madison : University of Wisconsin 
Press, 1986. 208 р.

20. Kleinspehn-Ammerlahn A., Kotter-Grühn D., 
Smith J. Self-perceptions of aging: Do subjective age 
and satisfaction with aging change during old age? 
The Journals of Gerontology. Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences. 2008. № 63. Р. 377–385.

21. Kotter-Grühn D., Hess T.M. The impact of age 
stereotypes on self-perceptions of aging across the 
adult lifespan. The Journals of Gerontology Series B: 
Psychological Sciences and Social Sciences. 2012. 
№ 67. Р. 563–571.



ГАБІТУС

164 Випуск 12. Том 1. 2020

22. Kotter-Grühn D., Neupert S.D., Stephan 
Y. Feeling old today? Daily health, stressors, and 
affect explain day-to-day variability in subjective age. 
Psychology & Health. 2015. Vol. 30 (12). Р. 1470–1485. 

23. Linn M.W., Hunter K. Perception of age in the 
elderly. Journal of Gerontology. 1979. № 34. Р. 46–52.

24. Logan J.R., Ward R., Spitze G. As old as you 
feel: Age identity in middle and later life. Social Forces. 
1992. Vol. 71. № 2. Р. 451–467.

25. Markides K.S., Pappas C. Subjective age, health, 
and survivorship in old age. Research on Aging. 1982. 
№ 4. Р. 87–96.

26. McTavish D.G. Perceptions of old people:  
A review of research methodologies and findings. The 
Gerontologist. 1971. № 11. Р. 90–102

27. Miche M., Wahl H.-W., Diehl M., Oswald F., 
Kaspar R., Kolb M. Natural occurrence of subjective 
aging experiences in community-dwelling older adults. 
The Journals of Gerontology, Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences. 2014. № 69. Р. 174–187.

28. Montpare J.M. Subjective age: Toward a guiding 
lifespan framework. International Journal of Behavioral 
Development. 2009. № 33 (1). Р. 42–46.

29. Mutran E. J., Burke P. Feeling “useless”:  
A common component of young and old adult identities. 
Research on Aging. 1979. № 1. Р. 187–212.

30. Mutran E.J., Burke P. Personalism as a 
component of old age identity. Research on Aging. 1979. 
№ 1. Р. 38–63.

31. Peters G. R. Self-conceptions of the aged, age 
identification, and aging. The Gerontologist. 1971. № 11. 
Р. 69–73.

32. Phillips J., Ajrouch K., Hillcoat-Nalletamby S.  
Key concepts in social gerontology. London : Sage 
Publications Ltd, 2010. 248 р.

33. Rubin D.C., Berntsen D. People over forty 
feel 20% younger than their age: Subjective age 

across the lifespan. Psychonomic Bulletin & Review. 
2006. Vol. 13 (5). Р. 776–780. 

34. Steitz J.A., McClary A.M. Subjective age, age 
identity, and middle-age adults. Experimental Aging 
Research. 1988. № 14 (2). Р. 83–88.

35. Stephan Y., Chalabaev A., Kotter-Grühn D., 
Jaconelli A. “Feeling younger, being stronger”: An 
experimental study of subjective age and physical 
functioning among older adults. The Journals of 
Gerontology, Series B: Psychological Sciences and 
Social Sciences. 2013. № 68. Р. 1–7.

36. Stewart T.L., Chipperfield J.G., Perry R.P., 
Weiner B. Attributing illness to “old age”: Consequences 
of a self-directed stereotype for health and mortality. 
Psychology & Health. 2012. № 27. Р. 881–897.

37. Teuscher U. Subjective age bias: A motivational 
and information processing approach. Journal of 
Behavioral Development. 2009. № 33 (1). Р. 22–31.

38. Uotinen V., Rantanen T., Suutama T., Ruoppila I.  
Change in subjective age among older people over an 
eight year follow-up: “Getting older and feeling younger?” 
Experimental Aging Research, 2006. Vol. 32 (4).  
Р. 381–393.

39. Westerhof G.J., Barrett A.E., Steverink N.  
Forever young: A comparison of age identities in the 
United States and Germany. Research on Aging. 2003. 
№ 25 (4). Р. 366–383.

40. Whitbourne S.K. 1986. The Me I Know: A Study 
of Adult Identity. New York : Springer-Verlag, 1986. 
264 р.

41. White L.K. Gender Differences in Awareness 
of Aging among Married Adults Ages 20 to 60. The 
Sociological Quarterly. 1988. № 29. Р. 487–502.

42. Williamson J.D., Fried L.P. Characterization of 
older adults who attribute functional decrements to “old 
age”. Journal of the American Geriatrics Society. 1996. 
№ 44. Р. 1429–1434.



  Теорія Та ісТорія соціології

165

  Соціальна пСихологія. Юридична пСихологія

Постановка проблеми. Проблеми зв’язку 
та взаємодії розуму й почуттів, раціональ-
ного й емоційного викликали глибоку заці-
кавленість науковців із давніх часів. Упродовж 
останніх 30 років ця проблема досліджується 
як феномен «емоційний інтелект» (далі – ЕІ). 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. За цей час накопичилося чимало теорій 
і моделей щодо інтерпретації його основного 
змісту та структури. Згідно з визначенням 
Дж. Мейера й П. Селовея, засновників кон-
цепції цього феномена, емоційним інтелек-

том є один із основних видів інтелекту, який 
представлений здібностями до ідентифікації 
й вираження емоцій, регуляції власних емо-
цій, до управління своїм мисленням і поведін-
кою [10; 11]. Крім моделі здібностей, у теорії 
ЕІ зарубіжні психологи виокремлюють моделі 
«рис» [14] і сукупності стійких рис особистості, 
соціальних, емоційних і когнітивних навичок 
і мотивації [15]. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники здійс-
нили вагомий внесок у розуміння змісту ЕІ, його 
структури, функцій, гендерних особливостей, 
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У статті подано стислий огляд наявних 
зарубіжних і вітчизняних досліджень із про-
блеми емоційного інтелекту, надано інтер-
претації його основного змісту, структури, 
визначення функцій у дорослому віковому 
та підлітковому періодах. Здійснено теоре-
тичний аналіз наукових робіт, присвячених 
виявленню позитивних і негативних зв’яз-
ків здібностей емоційного інтелекту з про-
явами девіантності в дітей підліткового 
віку. Особлива увага приділена висвітленню 
суперечливих даних різних авторів щодо 
зв’язку окремих складників емоційного інте-
лекту з агресивною поведінкою, залученням 
до булінгу, кібербулінгу, з маніпулюванням 
емоціями інших, із вирішенням міжособи-
стісних конфліктів. Проаналізовано резуль-
тати пілотного дослідження особливостей 
проявів емоційного інтелекту в підлітків, 
схильних до девіантної поведінки, і підлітків 
із нормативною поведінкою. У дослідженні 
запропоновано використовувати ієрархічну 
модель емоційного інтелекту авторів-роз-
робників концепції емоційного інтелекту 
(Мейера-Селовея-Карузо) – «Модель зді-
бностей». Перевірено припущення, якщо 
людина схильна до девіантної поведінки, 
то ЕІ сприяє реалізації такої поведінки, 
навпаки, знижує можливість, якщо людина 
не схильна до неї. Діагностування емоцій-
ного інтелекту здійснювалося з викорис-
танням тесту Дж. Мейера, П. Селовея, 
Д. Карузо «Емоційний інтелект» (MSCEIT 
v. 2.0) і методики Self Report Emotional 
Intelligence Test (SREIT) (Schutte et al., 1998; 
у перекладі Садокової, 2001). Схильність до 
девіантної поведінки перевірено із застосу-
ванням методики «Схильність до поведінки, 
що відхиляється від нормативної» СВП 
А. Орла. На підставі отриманих результа-
тів запропоновано вважати це припущення 
недостатньо коректним, адже розвиток 
емоційного інтелекту, навпаки, може стри-
мувати в поведінці схильність до девіантно-
сті. У пілотному дослідженні встановлено, 
що девіантні підлітки й підлітки з поведін-
кою, схильною до девіантної, відрізняються 
низькими показниками ЕІ порівняно зі своїми 
однолітками, поведінка яких характеризу-
ється показниками норми.
ключові слова: емоційний інтелект, 
«Модель здібностей», девіантні підлітки, 

підлітки, схильні до девіантної поведінки, 
підлітки з нормативною поведінкою.

The article presents a brief overview of existing 
foreign and domestic research on the problem 
of emotional intelligence, interpretation of its 
main content, structure, definition of functions in 
adulthood and adolescence. Theoretical anal-
ysis of scientific works devoted to determining 
the positive and negative connections between 
emotional intelligence abilities and manifestation 
of deviance in adolescents has been carried 
out. Peculiar attention is paid to contradictory 
data of different authors regarding the individual 
emotional intelligence abilities with aggressive 
behavior, involvement in bulling, cyber-bulling, 
manipulation of emotions of others, and solving 
interpersonal conflicts. The results of a search 
study on determining the peculiarities of emo-
tional intelligence in deviant adolescents, ado-
lescents inclined to deviant behavior and adoles-
cents with normative behavior are analyzed. It is 
proposed to use in the research the hierarchical 
model of emotional intelligence of the authors-de-
velopers of the concept of emotional intelligence 
(Mayer-Salovey-Caruso) – “The Ability Model”. 
In the study it was tested the assumption that if 
a person is inclined to deviant behavior, then EI 
facilitates the implementation of such behavior, 
and, on the contrary, reduces the possibility if 
the person is not inclined to it. Testing of emo-
tional intelligence has been carried out using 
the J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso “Emotional 
Intelligence” test (MSCEIT v 2.0) and the Self 
Report Emotional Intelligence Test (SREIT) 
(Schutte et al., 1998, translated by Sadokova, 
2001). The inclination to deviant behavior was 
tested using the method of IDB (Inclination 
to Deviant Behavior) by A. M. Orel. Based 
on the obtained results, it is suggested that 
assumption that has been tested is not correct 
enough, as the development of emotional intel-
ligence, on the contrary, may reduce the ten-
dency to deviance. In the research experiment 
it is found that deviant adolescents and adoles-
cents inclined to deviant behavior have low EI 
scores compared to their peers, whose behavior 
is characterized as normative.
Key words: emotional intelligence, The Ability 
Model of Emotional Intelligence, deviant adoles-
cents, adolescents, inclined to deviant behavior, 
adolescents with normative behavior.
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міжособистісних стосунків, можливості роз-
витку, дослідили його ресурсну властивість 
у подоланні синдрому вигорання, розширили 
діагностичний інструментарій його вивчення 
(Е. Носенко, Н. Коврига, С. Дерев’янко, О. Вла-
сова, Т. Солодкова, Д. Люсін, І. Андрєєва). Екс-
периментально доведено вплив ЕІ на успіш-
ність життєдіяльності особистості (Е. Носенко, 
А. Четверик-Бурчак); виявлено відмінності 
в структурі ЕІ щодо прояву його як здібності 
або як риси в поведінковому аспекті в контек-
сті різних соціальних ситуацій; виокремлено 
та охарактеризовано його індивідуально-осо-
бистісні типи, види й підтипи, визначено взає-
мозв’язок зі спеціальністю, статусом індивіда, 
конкретизовано особливості структури в пра-
цівників соціономічних професій (Л. Камиш-
нікова, І. Андрєєва, О. Милославська, О. Амп-
лєєва, Ю. Бреус). 

Особливо «емоційно-насиченим» віковим 
періодом науковцями вважається підлітко-
вий, у зв’язку з чим проблема виявлення осо-
бливостей і розвитку ЕІ підлітків посіла одне 
з провідних місць у психології за останні часи. 
Дослідженням ЕІ дітей і підлітків наукові інте-
реси присвятили Ю. Давидова, І. Андрєєва, 
А. Александрова, І. Опанасюк, М. Шпак та ін. 
Дослідники виявили сутнісні ознаки й особли-
вості структури ЕІ в підлітковому та дитячому 
віці, проаналізували його статеві й гендерні 
особливості.

Емоційні порушення, що виникають в окре-
мих підлітків, мають свої наслідки: порушення 
поведінки, шкільна неуспішність, ускладнення 
в спілкуванні з однолітками й дорослими тощо. 
Відкриття свого внутрішнього світу підлітком 
супроводжується радістю та хвилюванням, 
але при цьому викликає тривожні хвилювання. 
Разом з усвідомленням своєї унікальності 
радість заміщується почуттям самотності. Під-
літкове «Я» часто відчувається як стурбованість 
і відчуття внутрішньої пустоти, яку хочеться 
чим-небудь заповнити. Підлітку складно опра-
цьовувати власні емоції. У більшості випадків 
він не розуміє, що з ним відбувається, що він 
почуває та як із цим поводитися. Усі ці про-
блеми лежать в основі формування поведінки, 
що відхиляється [2, c. 247]. 

Вивчення ЕІ підлітків з ознаками девіантної 
поведінки також не залишається поза увагою 
вчених. Так, натепер виявлено розбіжності 
прояву ЕІ девіантних і недевіантних підлітків 
(О. Пасмор); проаналізовано зв’язок ЕІ з осо-
бливостями соціально-психологічної адапта-
ції (А. Дегтярьов); установлено особливості 
ЕІ підлітків, схильних до інтернет-залежності 
(В. Густодимова). 

Окремі науковці в процесі досліджень отри-
мують суперечливі результати. Так, наприк-
лад, Е. Гарсія-Санчо з колегами проаналізу-
вали вже наявні дослідження, що стосуються 

вивчення зв’язку ЕІ й агресивної поведінки. 
У більшості досліджень виявлено негативний 
зв’язок ЕІ з агресією різних форм: агресивним 
гумором, фізичною агресією, зловживанням 
стосовно інших людей. Водночас інші дослі-
дження не виявили негативні кореляції ЕІ з вер-
бальною агресією та сексуальним насильст-
вом. Суперечливі результати автори пояснили 
кількома обставинами: методами, які діагнос-
тують ЕІ як риси та як здібності; функцією ЕІ як 
модератора зв’язку макіавеллізму й агресії; 
особливістю вибірок зазначених досліджень, 
які складалися переважно з дорослих людей. 
Загалом аналіз показав необхідність прове-
дення лонгітюдного дослідження на вибірці 
підлітків для розуміння механізмів зв’язку емо-
ційного інтелекту й агресії в підлітків і її зміни 
з часом [8].

Отже, з метою формування чіткого розу-
міння, які саме складники ЕІ варто й доречно 
розвивати, щоб не ускладнити прояви девіант-
ної поведінки, достатньо актуальним натепер 
є завдання здійснення більш глибокого теоре-
тичного аналізу вже наявних досліджень і вне-
сення доповнень новими емпіричними даними.

Постановка завдання. Мета статті – подати 
стислий огляд наявних зарубіжних і вітчизняних 
досліджень із проблеми емоційного інтелекту, 
надати інтерпретації його основного змісту, 
структури, визначення функцій у дорослому 
віковому та підлітковому періодах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вагомий внесок у дослідження 
зв’язку ЕІ з так званою «нерозумною» поведін-
кою (термін Дж. Мейера, Д.Р. Карузо, П. Село-
вея [10]) здійснили зарубіжні вчені. Крім уста-
новлення зв’язку ЕІ з девіантною поведінкою, 
зарубіжними авторами проаналізована взає-
модія зазначених конструктів з особистісними 
рисами; цікавими є висновки у визначенні 
впливу ЕІ під час вирішення міжособистісних 
конфліктів. Зупинимося детальніше на резуль-
татах цих досліджень. 

Почнемо з проблеми булінгу, яка останніми 
роками стала надзвичайно актуальною для 
закладів освіти більшості країн. Низка дослі-
джень у цьому напрямі присвячена булінгу 
та кібербулінгу з акцентом на вивчення впливу 
рівня ЕІ на залученість підлітків до булінгу 
і сприйняття ними булінгу. Так, установлено, 
що прогнозування ймовірної реакції об’єкта 
булінгу потребує від суб’єкта високого рівня 
емоційного інтелекту, функція останнього 
зводиться до підтримки стосунків із бажа-
ними членами групи, які можуть брати участь 
у «нерозумній» поведінці. Високий рівень емо-
ційного інтелекту може проявлятися в мані-
пулюванні емоціями інших людей під час вза-
ємодії з іншими заради підтримки суб’єктом 
власного соціального статусу (А. Бекон, 
Л. Ріган [6]).
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П. Еліп із колегами довели, що залучення 
до булінгу співвіднесено з такими здібностями 
булера: підвищеною увагою до емоцій і низь-
кою регуляцією емоцій. Жертви булінгу харак-
теризуються низькою ясністю й точністю 
в розумінні емоцій і високою увагою до емоцій 
[13]. У ракурсі дослідження кібервіктиміза-
ції виявлено, що в жертв кібербулінгу низькі 
здібності до розуміння й регуляції емоцій, 
а високий рівень уваги до емоцій має пози-
тивну кореляцію з такими емоціями, як зневіра 
й роздратування [13].

І. Зух із колегами виявили, що емоційне 
сприйняття й експресія емоцій у кібер-
просторі є двома різними факторами [16]. 
В інтернеті людина може чудово розуміти 
емоції іншої людини, при цьому не вира-
жаючи свої власні, і навпаки. Це свідчить 
про відмінність спілкування в кіберпросторі 
й реальному житті, де необхідно реагувати 
на емоції іншої людини та виражати власні, 
щоб відбувалася взаємодія [16]. 

У.К. Наглер із колегами вивчали зв’язок 
ЕІ й маніпулювання емоціями іншої людини, 
припускаючи, що модератором цього зв’язку 
може бути темна тріада: макіавелізм, нарци-
сизм і психопатія. Виявилося, що нарцисизм 
і психопатія сприяють використанню високого 
ЕІ для маніпулювання емоціями інших [9]. Крім 
цього, ураховуються мета суб’єкта й емоції 
мішені, які можуть мати як позитивну валент-
ність, так і негативну.

На думку І. Беркович та О. Ейял, до різно-
видів маніпулювання емоціями можна зара-
хувати приховування інформації, дезінфор-
мацію, апеляцію до емоцій мішені з метою 
мотивування для виконання будь-якого 
завдання, а також маніпулювання з метою 
пов’язати виконання завдання з емоційною 
привабливістю [7].

Наступний напрям досліджень емоційного 
інтелекту – міжособистісні конфлікти. Згідно 
з результатами К. Меллер і К. Квантес, упо-
добання у вирішенні конфліктів визначали 
реальну поведінку навіть у тому випадку, якщо 
вона не була соціально бажаною; ті, хто вва-
жає конфронтацію й приниження іншої людини 
доречними стратегіями в конфлікті, більш 
схильні до такої поведінки в реальності, якщо 
в них висока здатність усвідомлювати власні 
емоції й керувати ними; для тих, хто вважає, 
що маніпуляції або вербальна агресія є дореч-
ними стратегіями для вирішення конфліктів, 
компонент ЕІ як здібність використання емоцій 
стає самостійним елементом у реалізації цих 
стратегій у реальній поведінці [12].

Отже, результати низки досліджень, про які 
йшлося вище, формують припущення, якщо 
людина схильна до девіантної поведінки, то 
ЕІ сприяє реалізації такої поведінки, навпаки, 
знижує можливість, якщо людина не схильна 

до неї. З метою з’ясування коректності цього 
припущення проведено пілотне дослідження.

В основу пропонованого дослідження 
покладена ієрархічна модель ЕІ авторів-роз-
робників концепції ЕІ (Мейера-Селовея-Ка-
рузо), яка отримала назву «Моделі здібностей» 
[3; 10]. За цією моделлю, до складу ЕІ входять 
чотири типи здібностей: 1) сприйняття емоцій – 
здібність розпізнавати як емоції інших людей, 
так і власні емоції; 2) використання емоцій для 
стимуляції мислення – здібність активізувати 
свій мисленнєвий процес, використовуючи 
емоції як фактор мотивації; 3) розуміння емо-
цій – здібність визначати причину появи емо-
ції, розпізнавати зв’язок між думками та емо-
ціями, визначати зміну емоцій, інтерпретувати 
емоції, розуміти складні, амбівалентні почуття; 
4) управління емоціями – здібність використо-
вувати власні емоції та емоції інших людей для 
досягнення поставлених цілей [3].

У дослідженні взяли участь 190 дітей 
підліткового віку: підлітки, які перебували 
в приймальнику-розподільнику для дітей Дні-
провського відділення поліції ГУНП в Дніпро-
петровській області й учні загальноосвітніх 
шкіл м. Дніпра (№ 61, № 67) і Дніпропетров-
ської області (Новоолександрівська ЗОШ, 
Сурсько-Литовська ЗОШ).

Дослідження здійснювалося в декілька ета-
пів. На першому етапі за допомогою методики 
СВП А. Орла ми діагностували респондентів 
на схильність до поведінки, що відхиляється 
від нормативної (нормативна поведінка (нор-
мальна, «стандартна») відповідає соціальним 
нормам, характерна для більшості людей, 
викликає схвалення оточуючих і приводить до 
нормальної адаптації [1]).

У результаті ми виокремили три групи під-
літків. До першої групи ввійшли 29 підліт-
ків, які перебували в приймальнику-розпо-
дільнику для дітей Дніпровського відділення 
поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За 
результатами методики СВП, ці підлітки отри-
мали високі бали за всіма шкалами методики, 
а саме: 1. «Схильність до подолання норм і пра-
вил». 2. «Схильність до адиктивної поведінки». 
3. «Схильність до аутоагресії». 4. «Схильність 
до агресії та насильства». 5. «Вольовий конт-
роль емоційних реакцій» (зворотна шкала). 6. 
«Схильність до делінквентної поведінки». Цю 
групу ми умовно назвали «Девіантні підлітки».

Другу групу становили 76 підлітків загаль-
ноосвітніх шкіл, які мали також високі бали за 
вказаними шкалами, отже, показали певну 
схильність до девіантної поведінки. Цю групу 
ми умовно назвали «Підлітки, схильні до деві-
антної поведінки»

На підставі t-критерію для незалеж-
них вибірок за такими шкалами «Схиль-
ність до подолання норм і правил» 
(t-знач. = 0,4252 при p = 0,671460), «Схильність 
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до агресії та насильства» (t-знач. = -1,6067 при 
p = 0,110750) і «Вольовий контроль емоційних 
реакцій» (t-знач. = -1,3089 при p = 0,193059) 
між першою та другою групами не виявлено 
значущих розбіжностей.

До складу третьої групи ввійшли 85 підліт-
ків, у яких показники за методикою СВП були 
в межах норми й при цьому за всіма шкалами 
спостерігалися значущі відмінності з першою 
та другою групами. Умовна назва групи «Під-
літки з нормативною поведінкою».

На другому етапі дослідження в трьох гру-
пах проведені методики ЕІ: тест Дж. Мейера, 
П. Селовея, Д. Карузо «Емоційний інтелект» 
(MSCEIT v. 2.0) [4] і методика Self Report 
Emotional Intelligence Test (SREIT), створена 
Н. Шутте з колегами на базі ранньої моделі 
Дж. Мейера й П. Саловея (Schutte et al., 1998; 
уперекладі Садокової, 2001) [4].

На рис. 1 і рис. 2 відображені результати, 
отримані за методиками SREIT і MSEIT від-
повідно. На їх підставі можна зробити припу-
щення, що в девіантних підлітків, які відрізня-
ються високими результатами за методикою 
СВП, показники емоційного інтелекту є наба-
гато нижчими, ніж в однолітків. Правильність 
цього припущення доведена статистичним 

аналізом за допомогою t-критерію для неза-
лежних вибірок, за результатами якого видно, 
що перша група девіантних підлітків за всіма 
шкалами методики SREIT відрізняється від 
решти груп однолітків і що існують розбіжності 
за всіма шкалами методики MSEIT порівняно 
з третьою групою.

У другій групі підлітків, схильних до деві-
антної поведінки, за результатами методики 
SREIT спостерігаються значущі розбіжності 
порівняно з третьою групою підлітків із резуль-
татами в межах норми за методикою СВП із 
загальноосвітніх шкіл за всіма шкалами, окрім 
результатів за шкалою «Регуляція емоцій»; 
за результатами методики MSCEIT за всіма 
п’ятьма шкалами існують значущі розбіжності 
порівняно з третьою групою, у якої показники 
в межах норми. Відсутність значущих розбіж-
ностей за шкалою «Регуляція емоцій» мето-
дики SREIT можна пояснити так: оскільки ця 
методика є опитувальником у формі самозвіту, 
то, імовірно, він є менш чутливим у діагностич-
ному плані порівняно з тестом MSCEIT, який 
містить проективні блоки, кейсові завдання 
й опитувальну частину.

Отже, видно, що девіантні підлітки й під-
літки з поведінкою, схильною до девіантної, 

відрізняються низькими 
показниками ЕІ порів-
няно зі своїми одноліт-
ками, поведінка яких 
характеризується показ-
никами норми за мето-
дикою СВП.

Висновки з прове-
деного дослідження. 
На підставі результатів 
представленого пілот-
ного дослідження можна 
резюмувати таке:

1. Установлено, що 
розвиток ЕІ в девіант-
них підлітків і підлітків, 
схильних до девіантної 
поведінки, знаходиться 
на певному рівні, суттєво 
нижчому порівняно з роз-
витком ЕІ підлітків із нор-
мативною поведінкою, 
про що свідчить різниця 
показників між групами 
за всіма шкалами мето-
дик SREIT і MSCEIT.

2. Рівень розвитку ЕІ 
девіантних підлітків і під-
літків, схильних до деві-
антної поведінки, також 
різниться між собою. 
Девіантні підлітки пока-
зали нижчі результати 
розвитку ЕІ порівняно зі 

Рис. 1. Середні показники за результатами методики SREIT
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своїми однолітками, схильними до девіантної 
поведінки, в обох методиках, за винятком двох 
шкал методики MSCEIT: «Здібність використо-
вувати емоції для підвищення ефективності 
мислення й діяльності», за якою результати 
обох груп повністю збіглися, і «Здібність розу-
міти й аналізувати емоційну інформацію. Розу-
міння й аналіз емоцій», за якою результати 
обох груп відрізняються не суттєво. 

Отримані результати ставлять під сум-
нів припущення, зроблене на підставі попе-
редніх зарубіжних досліджень, що коли людина 
є схильною до девіантної поведінки, то ЕІ 
сприяє реалізації такої поведінки, навпаки, 
знижує можливість, якщо людина не схильна до 
неї, адже результати здійсненого дослідження 
актуалізують ще одне припущення: розвиток 
ЕІ може піддавати інгібіції схильність до деві-
антності, оскільки, як видно на рис. 1 і 2, чим 
вищий рівень ЕІ, тим нижча виражена девіант-
ність або не виражена взагалі (у групі підлітків, 
результати яких за методикою СВП виявилися 
в межах норми, а ЕІ виявився найвищим).

Отже, результати представленого пілот-
ного дослідження не дають змоги вважати 
припущення, що коли людина є схильною до 
девіантної поведінки, то ЕІ сприяє реалізації 
такої поведінки, навпаки, знижує можливість, 
якщо людина не схильна до неї, однозначно 
коректним, а отже, потребує більш глибокого 
вивчення й уточнення, що може бути перспек-
тивою подальшого дослідження. Крім того, 
вивчення особливостей емоційного інтелекту 
девіантних підлітків дасть змогу краще зро-
зуміти й створити передумови для мініміза-
ції дезадаптивних форм поведінки підлітків, 
схильних до девіантної поведінки, і використо-
вувати отримані дані для профілактики деза-
даптації підростаючого покоління загалом.
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Постановка проблеми. У всіх соціаль-
но-психологічних концепціях сім’я розгляда-
ється як найважливіший інститут соціалізації. 
Саме в ній діти набувають перші навички вза-
ємодії, освоюють перші соціальні ролі, осмис-
люють перші норми й цінності. Сім’я як струк-
турний елемент суспільства, з одного боку, 
зазнає впливу соціуму, з іншого боку, змінює 
суспільство завдяки власній трансформації 
[3; 8; 10]. Як культурно-історичний і соціаль-
но-психологічний феномен «сім’я» в житті 
кожного покоління має свої специфічні форми 

й особливості функціонування, що зумовлює 
актуальність її дослідження в сучасних реаліях. 

Сьогодні в численних психологічних і соці-
ологічних дослідженнях обговорюється про-
блема кризи сучасної сім’ї, ознаками якої 
є зміна її соціально-психологічного статусу, 
модифікація подружніх і батьківських ролей, 
утрата колишнього значення законного шлюбу 
та сімейних традицій, розмивання соціальних 
норм щодо сім’ї, виникнення альтернативних 
форм сімейних відносин. Усе це відбувається 
в умовах суттєвих соціально-політичних, еко-
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У сучасному світі на тлі формування нового 
цифрового суспільства в умовах постій-
ного прискорення швидкості життя й соці-
ально-політичної нестабільності сучасна 
сім’я неминуче постійно трансформується 
у відповідь на макросоціальні впливи. Функ-
ціонування сім’ї значною мірою залежить 
від готовності до шлюбу, тому необхідні 
постійні моніторингові дослідження соціаль-
но-психологічної готовності молоді до ство-
рення сім’ї з метою розроблення та корекції 
соціально-психологічних програм, спрямо-
ваних на їх підготовку до шлюбно-сімейних 
відносин, що й зумовило мету дослідження. 
У дослідженні встановлено, що дівчата, 
уважаючи сім’ю важливою життєвою цінні-
стю, усе ж таки більш орієнтовані на власну 
соціальну активність і кар’єру, очікують від 
майбутнього партнера по шлюбу виконання 
батьківсько-виховної та емоційно-психоте-
рапевтичної сімейних функцій за недостат-
ньої готовності брати на себе їх виконання, 
більш толерантні щодо форм можливих 
сімейних відносин і вважають, що розлу-
чення є вирішенням сімейних криз. При цьому 
дівчата виявляють досить розвинений осо-
бистісний складник соціально-психологіч-
ної готовності до створення сім’ї. Юнаки, 
навпаки, виявляють більш виражену соціаль-
но-рольову готовність до створення сім’ї, 
готові активно виконувати батьківсько-ви-
ховну та емоційно-психотерапевтичну 
функції в сім’ї, залишаючи майбутній дружині 
право на професійну та соціальну реаліза-
цію, на яку самі претендують значно менше. 
Отже, можна сказати, що сучасна молодь 
(особливо дівчата) більше орієнтується на 
цінності егалітарного партнерства замість 
традиційного патріархального. Водночас її 
соціальні уявлення про сім’ю мають і патрі-
архальні риси, що відповідає перехідному 
періоду в трансформації сучасної моделі 
сім’ї. Результати дослідження дають змогу 
виділити гендерні аспекти соціально-психо-
логічної допомоги студентській молоді в під-
готовці до сімейних відносин. 
ключові слова: соціально-психологічна 
готовність, сім’я, соціальні уявлення, рольові 
очікування й домагання, гендер, студенти.

In the modern world, in the context of the emer-
gence of a new digital society, the constant 
acceleration of the pace of life and socio-polit-
ical instability, the modern family is constantly 
transforming in response to macro-social influ-
ences. The functioning of the family depends 
on the readiness for marriage to a great extent. 
Therefore, continuous monitoring studies 
of the social-psychological readiness of young 
people for marriage are needed to develop 
social-psychological programs aimed at prepar-
ing them for marriage. Therefore, the purpose 
of our study was to identify gender character-
istics of social and psychological readiness 
of young people for marriage.
It is established that girls, considering family as 
an important vital value, are still more oriented 
towards their own social activity and career, 
expect from a future marriage partner to per-
form parental and psychotherapeutic func-
tions. At the same time, girls are not sufficiently 
prepared to assume these functions; they are 
more tolerant of forms of possible family rela-
tionships and of divorce as a means of resolv-
ing family crises. At the same time, girls 
show a well-developed personal component 
of social-psychological readiness for marriage. 
Young men, on the contrary, show a more pro-
nounced socio-role readiness for marriage. 
They are ready to actively fulfill the parental 
and psychotherapeutic function in the family, 
leaving the future spouse the right to profes-
sional and social realization, which they them-
selves claim much less. 
In summary, it can be said that modern youth 
(especially girls) are more oriented towards 
the value of egalitarian partnership instead 
of the traditional patriarchal one. At the same 
time, their social perceptions of the family have 
patriarchal traits. This combination of ideas about 
the family corresponds to a transition period in 
the transformation of the modern model of mar-
riage. The results of our study allow us to high-
light the gender aspects of social and psycho-
logical assistance to students in preparation for 
family relationships.
Key words: social-psychological readiness, 
family, social representations, role expectations 
and claims, gender, students.
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номічних трансформацій і криз, швидких тех-
ногенних перетворень, інформаційного пере-
вантаження, нестабільності, невизначеності, 
зростання міграційних процесів, розмиття іден-
тифікаційних спільнот, найважливішою з яких 
завжди була і є сім’я [2; 3; 6; 8; 10]. Статистичні 
дані свідчать, що сьогодні кількість розлучень 
має тенденцією до зростання, причому їх пік 
припадає на перші два роки подружнього життя, 
традиційні шлюби поступаються місцем цивіль-
ним, кожна п’ята дитина в Україні народжується 
поза шлюбом, а кількість матерів-одиначок сут-
тєво зросла за останні 20 років. Кризові явища 
в сучасній сім’ї, швидше за все, свідчать не 
про її «смерть», а про неминучу трансформа-
цію, видозміну її форм як адаптивну реакцію на 
макросоціальні впливи.

Ефективне функціонування інституту сім’ї 
значною мірою залежить від особливостей 
і рівня готовності молоді до шлюбних відносин: 
чим вищий рівень готовності, тим успішніше 
відбувається адаптація до сімейного життя, 
тим простіше досягається взаєморозуміння, 
тим більше шансів, що стосунки будуть гармо-
нійними та довготривалими [2; 3; 5; 6; 9]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У низці сучасних досліджень готовність до 
створення сім’ї розглядається як самостійна 
соціально-психологічна проблема, де «готов-
ність» визначається як інтегральна категорія, 
як система соціально-психологічних устано-
вок особистості, що характеризує емоцій-
но-психологічне ставлення до способу життя 
й цінностей шлюбу (Т.В. Андрєєва, Л.Б. Шней-
дер). Автори виділяють різні види готовності 
до створення сім’ї (А.О. Денисенко, В.Г. Захар-
ченко, Т.Л. Левіцька, О.В. Скориніна-Погребна 
та ін.), серед яких особливе місце посідає 
соціально-психологічна готовність. 

Натепер виокремлено структуру, чинники 
та критерії готовності до шлюбу (Р.Х. Вайнола, 
А.П. Карасевич, О.Я. Кляпець, Т.Л. Левицька, 
І.М. Орлова, О.О. Ставицький, J. Carroll, 
S. Badger, B. Willoughby та ін.), визначено спе-
цифіку готовності молоді до створення сім’ї 
залежно від певних соціально-демографіч-
них показників (О.Б. Кізь, Ф.Я. Кочкарова, 
Г.А. Кошонько, К.В. Сєдих та ін.), у тому числі 
студентської молоді, яка за останні 20 років 
дуже змінилася за своїми соціальними, еко-
номічними та психологічними характерис-
тиками (Т.В. Андрєєва, А.О. Денисенко, 
І.В. Дубровіна, Г.А. Дьоміна, В.Г. Захарченко, 
І.М. Орлова). Автори вказують на наявність 
гендерних особливостей соціальних устано-
вок студентів щодо сім’ї, рольових очікувань 
і домагань, проте дані літератури досить супе-
речливі. Практично відсутні сучасні вітчизняні 
дослідження складників соціально-психоло-
гічної готовності, виявлення яких необхідно 
насамперед для розроблення та корекції про-

грам, спрямованих на соціально-психологічну 
допомогу студентській молоді в підготовці до 
шлюбно-сімейних відносин. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, 
недостатнє її теоретичне та практичне 
вивчення й зумовило вибір теми дослідження.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження – визначення гендерних аспектів соці-
ально-психологічної готовності студентів до 
створення сім’ї. 

Соціально-психологічну готовність ми роз-
глядали з позицій її структури. Орієнтиром для 
виділення компонентів соціально-психологіч-
ної готовності до створення сім’ї став підхід 
І.М. Орлової [6], яка запропонувала виділяти 
два блоки компонентів: соціально-рольовий 
та особистісний. Соціально-рольовий блок 
включає в себе такі складники: значущість 
емоційних відносин, установка на спільність 
інтересів, готовність вирішувати побутові 
питання, значущість позашлюбної соціальної 
активності, ставлення до батьківсько-вихов-
ної функції, значущість інтимно-сексуальних 
відносин, конструктивне рішення конфліктів. 
До особистісного блоку входять розуміння 
любові як найвищої цінності, домінантність, 
відповідальність, упевненість у собі, рішучість, 
значущість зовнішньої привабливості, посту-
пливість тощо. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження проводилося на базі 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Вибірка дослідження пред-
ставлена студентами чоловічої та жіночої статі 
віком від 18 до 21 року в кількості 60 осіб.

У дослідженні використано такі методи 
й методики. Визначення особливостей соціаль-
но-рольового компонента готовності студент-
ської молоді до створення сім’ї проводилося за 
допомогою методики «Рольові очікування парт-
нерів» (РОП) А.М. Волкової, Т.М. Трапезнікової 
та розробленої нами анкети, яка спрямована 
на визначення самооцінки ступеня готовності 
студентів до створення власної сім’ї та їхніх 
соціальних уявлень про сім’ю. Для визначення 
особистісного компонента готовності ми вико-
ристовували «шкалу самооцінки особистісної 
зрілості» А.В. Мікляєвої та методику «Рівень 
суб’єктивного контролю» Є.Ф. Бажина, 
О.А. Голинкіної, Л.М. Еткінда. Статистичний 
аналіз даних проводили за допомогою φ-крите-
рію кутового перетворення Фішера та t-крите-
рію Стьюдента.

Як уже показано в попередніх роботах, при-
свячених дослідженню соціальних уявлень 
студентів щодо сім’ї [7], більшість молодих 
людей уважає, що сім’ю, яка є для них важли-
вою життєвою цінністю й має бути скоріш за 
все гетеросексуальною та егалітарною, краще 
створювати у віці 24–25 років, бажано також 
офіційно реєструвати відносини та мати дітей. 
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Однак 53,3% юнаків і 20,0% дівчат (р<0,05) не 
відкидають можливості «цивільного» шлюбу. 

Згідно з Л.Б. Шнейдер, людям, які схильні 
до незареєстрованого співжиття, притаманні 
певні соціально-психологічні особливості: 
лібералізм, відкидання моральних норм, під-
вищена особистісна тривожність, наявність 
«фобії сім’ї», перевага цінностей самореаліза-
ції й задоволень над цінностями сім’ї та дітей. 
Свої відносини вони розглядають у термінах 
романтизму, спілкування, гедонізму, власти-
вих більш ранньому віковому періоду, – підліт-
ковому та юнацькому, що може свідчити про 
небажання переходу до зрілості й прийняття 
пов’язаних із нею зобов’язань [8]. Отже, можна 
сказати, що тяжіння частини студентів (біль-
шість із яких – юнаки) до «цивільного шлюбу» 
свідчить про їхній певний соціально-психоло-
гічний інфантилізм. 

Як нами зазначено раніше, незважаючи на 
усвідомлення цінності сім’ї, студенти (частіше 
дівчата) засобом розв’язання сімейної кризи 
вважають розлучення, що свідчить про досить 
низьку готовність студентської молоді до вирі-
шення сімейних криз [7].

Аналіз самооцінки ступеня готовності сту-
дентів до створення власної сім’ї виявив, що 
40% юнаків і 26,7% дівчат ще не замислюва-
лася над цим питанням (статистично значущі 
відмінності відсутні). Ще 40,0% юнаків і 13,3% 
дівчат (φ=1,70; р<0,05) уважають себе част-
ково або повністю готовими до сімейних від-
носин, тоді як інші 20% юнаків і 60% дівчат 
(φ=2,31; р=0,01) відчувають свою часткову або 
повну неготовність до створення сім’ї. Тобто 
достовірно більша кількість юнаків порівняно 
з дівчатами вважає себе достатньо готовою до 
сімейних відносин.

Щодо конкретних планів створення сім’ї, 
то 66,7% юнаків і 53,3% дівчат (р>0,05) визна-
чилися із цього питання й мають такі плани 
та наміри в найближчі 3–5 років. Однак майже 
половина дівчат і 1/3 хлопців хоча й уважають, 
що вік 24–25 років є найкращим для створення 
сім’ї, не планують керуватися своїми установ-
ками. Варто зазначити, що ще 10–15 років тому 
однією із серйозних соціальних проблем були 
ранні шлюби. Сьогодні ситуація змінилася, 
і сучасна молодь не квапиться одружуватися, 
відкладаючи створення сім’ї на більш пізній вік, 
до «кращих часів». Це, з одного боку, підвищує 
ймовірність їхнього соціального дорослішання 
й набуття соціальної зрілості, а з іншого боку, 
призводить до проблем із дітонародженням 
і здоров’ям майбутнього покоління. 

Які ж мотиви спонукають сучасних сту-
дентів до створення сім’ї? Визначено, що як 
юнаки, так і дівчата схожі в думці щодо сенсу 
створення сім’ї заради щастя (на це вказують 
46,7% юнаків і 60,0% дівчат), кохання (33,3% 
і 53,3%), продовження роду (40,0% і 46,7%), 

отримання підтримки (33,3% і 46,7%), порозу-
міння (26,7% і 40,0% ), довіри (20,0% і 13,3%). 
Як бачимо, більшість мотивів відбиває праг-
нення студентів до гарних міжособистіс-
них відносин у сім’ї, побудованих на коханні, 
довірі, порозумінні, підтримці. На домінування 
аналогічних мотивів у студентів (41%) указує 
в дослідженні Г.А. Дьоміна [2].

З’ясування джерел бажаної моделі сім’ї 
виявило, що більшість студентів (53,3% юнаків 
і 66,7% дівчат) не орієнтується на якісь соці-
альні стереотипи сім’ї або досвід батьківської 
родини, а має власну модель сім’ї. Водночас 
для 40,0% інших опитуваних юнаків і для 13,3% 
дівчат (р<0,05) як бажана модель власної сім’ї 
є батьківська родина. Той факт, що більшість 
студентів конструює власну модель сім’ї, може 
свідчити про прагнення молоді звільнюватися 
від традиційних поглядів і стереотипів і ство-
рювати свій світ. А наявність чітких соціальних 
уявлень щодо майбутньої сім’ї підвищує ймо-
вірність вдалого вибору шлюбного партнера 
й подальших гармонійних відносин. Це стосу-
ється й моделі сім’ї загалом, і розподілу сімей-
них ролей зокрема. 

Результати вивчення ставлення студентів 
до основних сімейних цінностей і їх уявлення 
про бажаний розподіл ролей між подружжям 
під час реалізації сімейних функцій пред-
ставлені в таблиці 1. Ці дані відбивають соці-
ально-рольовий компонент соціально-пси-
хологічної готовності до створення сім’ї за 
І.М. Орловою [6]. 

Таблиця 1
Показники значущості сімейних цінностей 

для студентів (хср+m)

Сімейні цін-
ності Юнаки Дівчата t p

Емоцій-
но-психоте-
рапевтична

6,84±0,35 7,04±0,44 0,36 -

Особистісна 
ідентифікація 
з подружжям

6,73±0,48 7,67±0,33 1,61 -

Соціальна 
активність 6,67±0,33 7,47±0,39 1,58 -

Батьків-
сько-виховна 6,50±0,36 6,80±0,33 0,61 -

Зовнішня 
привабли-
вість 

6,44±0,40 6,97±0,45 0,89 -

Господар-
сько-побу-
това

6,20±0,31 6,00±0,37 0,41 -

Інтимно-сек-
суальна 5,37±0,34 4,23±0,35 2,10 0,05

Установлено, що величина балів за всіма 
шкалами сімейних цінностей у юнаків знахо-
диться в межах середніх значень. Це свідчить 
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про те, що юнаки не знецінюють і не надають 
надмірної значущості якійсь одній сфері жит-
тєдіяльності сім’ї, а прагнуть до повноцінного 
збалансованого сімейного життя. Водночас 
дівчата кілька цінностей зараховують до істот-
них умов подружнього щастя й привласнюють 
їм високі оцінки (більше ніж 7 балів), а саме: 
особистісну ідентифікацію з подружжям, соці-
альну активність і цінність емоційно-психоте-
рапевтичної функції шлюбу. Це означає, що 
дівчата очікують спільності інтересів з партне-
ром (як сімейних, так і позасімейних), а також 
спільності потреб, ціннісних орієнтацій, спо-
собів проведення часу. Для дівчат є високою 
й значимість і взаємної моральної та емоцій-
ної підтримки членів сім’ї, вони орієнтуються 
на шлюб як на середовище, що сприятиме 
психологічній розрядці й стабілізації. Однак, 
незважаючи на те що дівчата надають указа-
ним цінностям більшого значення, ніж юнаки, 
ці відмінності не є статистично значущими. 

Звертає на себе увагу те, що як юнаки, так 
і дівчата найменше значення серед розгляну-
тих сімейних цінностей надають інтимно-сек-
суальній сфері, уважаючи її далеко не най-
важливішою умовою подружнього щастя (див. 
таблицю 1). При цьому для дівчат ця сфера 
життя є менш важливою за юнаків (р<0,05). 
Ураховуючи, що сучасна молодь перший сек-
суальний досвід набуває переважно поза 
шлюбом, можна припустити, що сексуальні 
відносини для них асоціюються не тільки зі 
шлюбом, а звідки й недооцінка студентами 
зазначеної сімейної цінності. Результати, 
отримані в дослідженні, загалом збігаються 
із сучасними даними інших авторів про став-
лення молоді до сімейних цінностей [5; 6]. 

Отже, установлено, що і юнаки, і дівчата 
мають майже однакову ієрархію сімейних 
цінностей за схожого ступеня їх вираже-
ності, що може свідчити про високу взаємну 
узгодженість соціальних цінностей сім’ї в юна-
ків і дівчат (відмінності їхніх установок щодо 
основних сфер життєдіяльності сім’ї в серед-
ньому не перевищують допустимої в методиці 
А.М. Волкової норми – 3 бали).

Але особливий інтерес становить ана-
ліз узгодженості між рольовими уявленнями 
молоді про те, хто і якою мірою відповідає 
в сім’ї за виконання тих чи інших обов'язків, 
тобто аналіз співвідношення між рольовими 
очікуваннями (орієнтація на активну рольову 
поведінку партнера) та домаганнями (власну 
активну роль в сім’ї). Як указує А.М. Волкова, 
неузгодженість очікувань і домагань шлюбних 
партнерів спричиняє рольову невідповідність 
подружжя та є конфліктогенним чинником, що 
дестабілізує міжособистісні відносини в родині 
[1]. Отже, далі ми аналізували співвідношення 
очікувань і домагань студентів щодо реалізації 
сімейних функцій. 

Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про 
те, що групи юнаків і дівчат не є однорідними 
з погляду узгодження-неузгодженості рольо-
вих домагань та очікувань: у кожній групі є ті, 
у кого очікування вищі, нижчі або дорівнюють 
домаганням по кожній із сімейних функцій. 
Якщо сім’ю створять молоді люди зі збігом 
рольових очікувань і домагань за цією сімей-
ною функцією (О=Д), то вони швидше за все 
будуть демонструвати високу рольову адек-
ватність, що є позитивною прогностичною 
ознакою для успішності сім’ї [1; 4]. Перева-
жання домагань над очікуваннями (О<Д) також 
не має спричиняти суттєвих сімейних розбіж-
ностей, тоді як переважання очікувань над 
домаганнями (О>Д) є джерелом суперечок 
і сімейних конфліктів [1; 4]. 

Таблиця 2
Співвідношення очікувань і домагань  

студентів щодо сімейних цінностей (у %)

Сімейні 
цінності

С
п

ів
в

ід
н

о
-

ш
е

н
н

я
 о

ч
ік

у
-

в
а

н
ь

 і 
д

о
м

а
га

н
ь Дівчата 

n=30
Юнаки 
n=30

ϕ p
% %

Госпо-
дарсько-
побутова

О>Д 20,0 26,7 0,43 -
О<Д 53,3 53,3 0 -
О=Д 26,6 20,0 0,43 -

Батьків-
сько- 

виховна

О>Д 26,6 80,0 3,08 0,01
О<Д 53,3 6,67 3,04 0,01
О=Д 20,0 13,3 0,49 -

Соці-
альна 
актив-
ність

О>Д 66,7 6,67 3,79 0,01
О<Д 13,3 60,0 2,81 0,01

О=Д 20,0 33,3 0,83 -

Емоцій-
но-пси-
хотера-

певтична

О>Д 20,0 53,3 1,94 0,05
О<Д 60,0 20,0 2,31 0,01

О=Д 20,0 26,6 0,43 -

Зовнішня 
прива-

бливість 

О>Д 20,0 73,3 3,09 0,01
О<Д 46,7 6,67 2,68 0,01
О=Д 53,3 20,0 0,83 -

Щодо переважання очікувань над домаган-
нями (О>Д) можна констатувати таке: 20,0% 
юнаків і 26,7% дівчат очікують від партнера 
активного виконання господарсько-побутової 
функції, тоді як самі не зовсім готові інвесту-
вати свій час у побут. Достовірно більша кіль-
кість дівчат порівняно з юнаками вважає, що 
майбутній шлюбний партнер має нести більшу 
відповідальність за батьківську роль у сім’ї 
(80,0% і 26,6%, відповідно, p≤0,01), бути більш 
привабливим зовні (73,3% і 20,0%, p≤0,01), 
виконувати роль сімейного «психотера певта» 
(53,3% і 20,0%, p≤0,05). У юнаків значна пере-
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вага очікувань над домаганнями відмічена 
за шкалою «соціальна активність»: досто-
вірно більша кількість юнаків за дівчат (66,7% 
і 6,67%, відповідно, p≤0,01) уважає важливими 
наявність серйозних професійних інтересів 
у шлюбного партнера та виконання ним актив-
ної соціальної ролі.

Отримані нами дані збігаються з результа-
тами інших дослідників, які відзначають, що 
сучасні дівчата надають великого значення 
активності партнера в реалізації господар-
сько-побутової функції й наданні мораль-
ної та емоційної підтримки при установці на 
активну батьківську позицію шлюбного парт-
нера, тоді як у юнаків високою є орієнтація на 
власні обов’язки у вихованні дітей [5; 6]. Автори 
відзначають, що сучасна молодь (особливо 
дівчата) орієнтується на цінності егалітарного 
партнерства подружжя. З іншого боку, вони 
не заперечують патріархальні цінності, що від-
повідає перехідному періоду в трансформа-
ції шлюбних відносин. Як указує І.М. Орлова, 
молоді люди бачать бажані майбутні шлюбні 
відносини як спілкування рівних і незалежних 
партнерів (швидше сім’я як «я + я», ніж сім’я як 
«ми»). Це може свідчити про наявність у сучас-
ному суспільстві тенденції соціально-психоло-
гічних зрушень від норм, пов’язаних із забез-
печенням виживання й продовження роду, до 
норм, що полягають у прагненні до досягнення 
індивідуального благополуччя [6]. 

Отже, за однакової досить високої значу-
щості сімейних цінностей для студентів має 
місце суттєве розходження між рольовими 
очікуваннями й домаганнями юнаків і дівчат. 
Узагальнення дає змогу підкреслити гендерні 
риси співвідношення очікувань і домагань сту-
дентів щодо сімейних цінностей, які поляга-
ють у такому. Більшість дівчат (53,3% – О<Д 
та 20,0% – О=Д) готові активно виконувати 
господарсько-побутову функцію в майбутній 
сім’ї, бажають мати професійну й соціальну 
реалізацію та делегувати батьківсько-виховну 
й емоційно-психотерапевтичну функцію май-
бутньому шлюбному партнерові, від якого 
очікується відповідність стандартам сучасної 
моди. Водночас більшість юнаків (53,3% – 
О<Д та 26,6% – О=Д) готова активно викону-
вати господарсько-побутову та делеговані їм 
батьківсько-виховну й емоційно-психотера-
певтичну функції в майбутній сім’ї, прагне до 
власної зовнішньої привабливості та вважає, 
що майбутня дружина повинна мати профе-
сійну й соціальну реалізацію. 

Отже, виявляється, що суттєве розхо-
дження між рольовими очікуваннями та дома-
ганнями більшості юнаків і дівчат має характер 
«конгруентності». Оскільки ці розходження 
доповнюються одне одним, можна говорити 
про певну гендерну узгодженість рольових 
очікувань і домагань студентів.

Особистісний блок соціально-психологіч-
ної готовності студентів до створення сім’ї 
досліджено шляхом аналізу показників особи-
стісної зрілості й локусу контролю студентів. 

З таблиці 3 бачимо, що структура осо-
бистісної зрілості хлопців характеризується 
перевагою ступеня розвитку регуляторного 
та рефлексивного складників над когнітивним 
і моральним (р<0,01). 

Таблиця 3
Показники особистісної зрілості студентів 

(хср+m)

Склад-
ник зрі-

лості
Юнаки Дівчата t p

Рефлек-
сивна 

зрілість
21,47±0,73 21,13±1,13 0,25 -

Регуля-
торна 

зрілість
21,73±0,64 21,67±0,78 0,06 -

Моральна 
зрілість 16,80±0,85 19,87±1,13 2,17 0,04

Когні-
тивна 

зрілість
17,87±0,79 22,69±0,69 4,60 0,001

Загальна 
зрілість 77,80±1,84 85,40±1,62 3,10 0,003

Складники особистісної зрілості дівчат роз-
винені більш рівномірно, однак відзначається 
перевага ступеня розвитку когнітивної зрі-
лості над моральною (р<0,05). Здатність до 
продуктивного використання власного життє-
вого досвіду (когнітивна зрілість) є достовірно 
більш розвиненою в дівчат порівняно з хлоп-
цями (р=0,001). Аналогічна тенденція реє-
струється й стосовно здатності вибудовувати 
свою поведінку відповідно до вимог мораль-
них норм, яка є достовірно більш розвиненою 
в дівчат (р=0,04). 

Самооцінка регуляторного та рефлексив-
ного складників особистісної зрілості студен-
тів не відрізняються за гендерною ознакою, 
Тобто й дівчата, ї хлопці рівною мірою здатні 
до управління своєю поведінкою, прийняття 
самостійних рішень, до відповідальності за 
їх наслідки в поєднанні з адекватною оцінкою 
себе та своїх дії. Незалежно від статі, сту-
дентам властивий досить високий інтерналь-
ний локус суб’єктивного контролю у сферах 
сімейних і міжособистісних відносин (дані 
методики «РСК»), що свідчить про готов-
ність молодих людей брати на себе відпові-
дальність стосовно подій свого майбутнього 
сімейного життя. 

Найнижчий рівень розвитку в обох дослі-
джуваних групах має моральний складник 
особистісної зрілості, особливо в групі юнаків 
(р=0,04). Щодо самооцінки загальної зрілості, 
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то рівень її розвитку оцінюється більш високо 
дівчатами, ніж юнаками (р=0.003). 

Висновки з проведеного дослідження. 
Згідно з проведеним дослідженням, можна 
констатувати, що дівчата в соціально-психо-
логічному плані оцінюють себе менш гото-
вими до створення сім’ї, орієнтовані на власну 
соціальну активність і кар’єру, очікують від 
майбутнього партнера по шлюбу виконання 
батьківсько-виховної та емоційно-психотера-
певтичної сімейних функцій за недостатньої 
готовності брати на себе їх виконання, орі-
єнтовані на зовнішню привабливість майбут-
нього партнера по шлюбу, більш толерантні 
щодо форм можливих сімейних відносин, пла-
нують вибудовувати власну сім’ю не керую-
чись традиційною, у тому числі батьківською, 
моделями, з легкістю готові до розлучення 
в разі виникнення сімейних криз. При цьому 
дівчата виявляють досить розвинений осо-
бистісний складник соціально-психологічної 
готовності до створення сім’ї у вигляді високої 
інтернальності у сфері сімейних і міжособи-
стісних відносин і розвиненої особистісної зрі-
лості, особливо її когнітивного складника. 

Юнаки, навпаки, виявляють більш виражену 
соціально-рольову готовність до створення 
сім’ї, воліють до традиційного гетеросексу-
ального шлюбу та його цивільного варіанту, 
готові активно виконувати батьківсько-ви-
ховну й емоційно-психотерапевтичну функцію 
в сім’ї, прагнуть до власної зовнішньої прива-
бливості, при цьому залишають за майбутньою 
дружиною право на професійну та соціальну 
реалізації, на яку претендують значно менше. 
З погляду розвитку особистісного компонента 
соціально-психологічної готовності до ство-
рення сім’ї юнаки дещо поступаються дівча-
там насамперед за рахунок менш розвиненої 
особистісної зрілості. 

Результати дослідження дають змогу 
виділити гендерні аспекти соціально-психо-
логічної допомоги студентській молоді в під-
готовці до сімейних відносин. Особливу увагу 
варто приділяти студентам, у яких сімейні 
рольові очікування перевищують домагання 
(О>Д), що відповідає низькому рівню готовно-
сті до шлюбу. Дівчатам особливо актуальною 
є допомога у формуванні готовності надавати 
партнеру моральну й емоційну підтримку, 
створювати «психотерапевтичну атмосферу», 
приймати на себе нову систему батьківських 
обов’язків. Для юнаків актуальним є підси-
лення установки на власні професійні інтереси 
й більш активну громадську роль, бо важливим 

фактором готовності до шлюбу і стабільності 
шлюбно-сімейних відносин є узгодженість 
соціальної активності партнерів. Студентам 
обох статей варто розвивати навички та вміння 
адекватного вирішення конфліктів у відноси-
нах зі своїм партнером.

Перспективами подальших досліджень 
у цьому напрямі є виявлення впливів гендер-
них стереотипів на формування готовності 
молоді до створення сім’ї та ретельне роз-
роблення соціально-психологічної програми 
допомоги молоді в підготовці до шлюбно-сі-
мейних відносин.
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Постановка проблеми. Навчально-ко-
рекційна методика формування просторової 
знаково-символічної системи знань (далі – 
ПЗССЗ) у дітей 8–12 років з інтелектуальною 
недостатністю помірного ступеня (далі – ІНПС) 
має на меті цілеспрямований і послідов-
ний вплив на засвоєння просторових знаків 

і символів, їх практичне використання в різних 
видах життєдіяльності дітей з ІНПС.

Методика розроблялася з урахуванням 
типової послідовності природного розвитку 
дитини в онтогенезі та нерівномірності роз-
витку дитини з ІНПС. Ураховано також, що 
значна частина дітей з ІНПС не зможе набути 
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Стаття присвячена актуальній психо-
лого-педагогічній проблемі формування 
просторової знаково-символічної системи 
знань у дітей 8–12 років з інтелектуальною 
недостатністю помірного ступеня шля-
хом застосування психолого-педагогічних 
умов, методів і прийомів навчально-корек-
ційного спрямування. У змісті подано перелік 
основних 4 етапів навчання, зокрема авто-
ром детально розкрито 2-й етап навчання – 
маніпулятивний, або предметно-практич-
ний. Виокремлено диференційовані напрями, 
зміст, які підпорядковані спільній меті 
та спрямовані на вирішення конкретних 
навчально-корекційних завдань. Означено 
педагогічні умови, методи та прийоми фор-
мування просторової знаково-символічної 
системи знань, етапність у їх застосуванні 
становить цілісну методику, упровадження 
якої сприяє підвищенню рівня самостійності 
цих дітей і сприяє їхній соціалізації в пред-
метно-просторовому середовищі. Корек-
ційно-розвивальна робота спрямована на 
просторове та мовленнєве сприймання, 
корекцію розумової діяльності шляхом фор-
мування вміння накладати, прикладати, 
показувати просторові знаки й символи, 
орієнтуючись на назву, а також знаходити 
їх за аналогією. Визначено особливості 
в структурі корекційного заняття, а саме: 
корекційна зарядка, зосередження уваги на 
знаках і символах, практичні вправи з реаль-
ними предметами та фотографіями, прак-
тичні вправи з малюнками та рисунками 
знаків і символів, робота зі схемами, робота 
в предметно-просторовому середовищі (у 
межах різних кімнат), релаксаційні завдання, 
робота із зошитом, робота з батьками; 
підсумок заняття. За результатами експе-
риментального дослідження встановлено 
ефективність навчально-корекційної мето-
дики (2-й етап навчання) формування про-
сторової знаково-символічної системи знань 
у дітей з інтелектуальною недостатністю 
помірного ступеня, яка загалом залежить 
від послідовності в застосуванні методів 
і прийомів, видів діяльності, індивідуальних 
уподобань та інтересів цих дітей до різних 
просторових знаків і символів.

ключові слова: просторові знаки та сим-
воли, діти з інтелектуальною недостат-
ністю помірного ступеня, навчально-ко-
рекційна методика, маніпулятивний етап 
навчання.

The article is devoted to the actual psychologi-
cal-pedagogical problem of formation of spatial 
sign-symbolic system of knowledge in children 
of 8–12 years with moderate intellectual dis-
ability by application of psychological-peda-
gogical conditions, methods and techniques 
of educational-correction direction. The list con-
tains 4 stages of training, but the author details 
the second stage of training - manipulative or 
subject-practical. Differentiated directions, con-
tent, which were subordinated to the common 
purpose and aimed at solving specific educa-
tional and correction tasks, were distinguished. 
The pedagogical conditions, methods and meth-
ods of forming the spatial sign-symbolic system 
of knowledge are defined. Correctional devel-
opment work was aimed at spatial and speech 
perception, correction of mental activity by 
forming the ability to impose, apply, show spa-
tial signs and symbols, focusing on the name, 
as well as find them by analogy. The features in 
the structure of correction training are defined, 
in particular: correction charging, focusing on 
signs and symbols, practical exercises with real 
objects and photos, practical exercises with 
drawings and drawings of signs and symbols, 
work with diagrams, work in the object-space 
environment (within different rooms), relaxation 
tasks, work with a workbook, work with parents; 
the result of the lesson. According to the results 
of the experimental study, the effectiveness 
of the educational and correction methodology 
(2nd stage of training) of the formation of spa-
tial sign-symbolic system of classes in children 
with intellectual deficiency of moderate degree, 
which as a whole depends on the consistency in 
the application of methods and techniques, activ-
ities and individuals these children to different 
spatial signs and symbols.
Key words: spatial signs and symbols, children 
with moderate degree of intellectual disability, 
educational and correction methodology, manip-
ulative stage of learning.
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певних навичок, характерних для дітей із типо-
вим розвитком.

У загальному вигляді навчально-корекційна 
методика формування ПЗССЗ у дітей з ІНПС 
містить 4 етапи: орієнтувально-мотиваційний 
(І етап), маніпулятивний, або предметно-прак-
тичний (ІІ етап), комунікативно-інтеграцій-
ний (ІІІ етап) і діагностично-оцінювальний 
(ІV етап). Водночас вищезазначені етапи 
містили диференційовані напрями, зміст, 
методи та прийоми, які підпорядковані спіль-
ній меті та спрямовані на вирішення конкрет-
них навчально-корекційних завдань. Педаго-
гічні умови, методи та прийоми формування 
ПЗССЗ, етапність у їх застосуванні становить 
цілісну методику, упровадження якої має під-
вищити рівень самостійності та сприяє соці-
алізації цих дітей у предметно-просторовому 
середовищі [6, с. 147–191].

В основу розробленої навчально-корекцій-
ної методики формування ПЗССЗ у дітей з ІНПС 
покладено діяльнісний підхід (П. Гальперін) 
[3]. У процесі навчання ефективно застосо-
вані методи, прийоми, альтернативні загаль-
ноприйнятим у дидактиці, які сприяли підви-
щенню якості пристосування (адаптації) дітей 
з ІНПС до навколишнього оточення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповідно до психолого-педагогічної кон-
цепції особистісно зорієнтованого виховання 
(І. Бех), на якій базувалася навчально-корек-
ційна програма, весь навчально-виховний 
і позанавчально-виховний процес спрямо-
ваний на соціальний розвиток особистості, 
визнається гуманізм, який тісно пов’язується 
з вірою в потенційні можливості дитини, спря-
мований на стимулювання її активності. Ця 
методика розроблялася з урахуванням поло-
ження, згідно з яким процес засвоєння знань 
відбувається ефективніше, якщо в ньому 
реалізуються не тільки змістові, а й опера-
ційні міжпредметні зв’язки, адже повно-
цінне засвоєння знань можливе лише в тому 
випадку, якщо цей процес протікає на основі 
цілеспрямованого формування операційних 
структур розумової діяльності (В. Бондар [1], 
Л. Вавін [4], Л. Виготський [2], І. Єременко [4], 
В. Липа [8], М. Матвєєва [9], Г. Мерсіянова [4], 
С. Миронова [10], В. Синьов [12]).

Аналіз науково-методичних джерел, що 
стосувалися специфіки та шляхів розвитку 
активності й самостійності дітей у різних видах 
діяльності (Н. Ветлугіна, З. Грачова, Н. Саку-
ліна, К. Тарасова, Б. Теплов, Є. Фльоріна), 
а також різних аспектів розвитку предметної 
діяльності дітей: значення, сутність і шляхи 
її формування (Л. Венгер, О. Запорожець, 
А. Люблінська, О. Леонтьєв, В. Мухіна) дав 
змогу послідовно виділити етапи навчання 
та чітко сформулювати мету кожного з них. 
У наукових дискурсах вітчизняних науковців 

(Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська) з’являються 
акценти на включенні батьків дітей з особли-
востями в розвитку в навчально-корекційну 
роботу з їхніми дітьми [6; 13, с. 69–73].

Під час розроблення змістового напов-
нення навчально-корекційної методики з фор-
мування ПЗССЗ у дітей з ІНПС ми опиралися 
на програми розвитку для дітей з ЛРВ дошкіль-
ного віку та для дітей з ПРВ молодшого шкіль-
ного віку [11].

Постановка завдання. Мета статті – 
дослідження актуальної психолого-педагогіч-
ної проблеми формування просторової зна-
ково-символічної системи знань у дітей 
8–12 років з інтелектуальною недостатністю 
помірного ступеня шляхом застосування пси-
холого-педагогічних умов, методів і прийомів 
навчально-корекційного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Включення дитини в практичну діяль-
ність з просторовими знаками та символами 
(далі – ПЗС) відбувається під час 2-го етапу 
навчання – маніпулятивного, або пред-
метно-практичного, тоді ж передбачається 
формування вміння впізнавати ПЗС за зобра-
женням в об’ємній і площинній їх проекції 
(фотографія, рисунок, малюнок), якщо потен-
ційні можливості кращі, то й називати ПЗС. 

Корекційно-розвивальна робота спрямо-
вана на просторове та мовленнєве сприй-
мання, корекцію розумової діяльності шляхом 
формування вміння накладати, прикладати, 
показувати ПЗС, орієнтуючись на назву, зна-
ходити їх за аналогією. На цьому етапі перед-
бачалося продовження виховної роботи, 
розпочатої на першому етапі, значна увага 
приділялася вихованню вміння самостійно 
здійснювати вибір, адекватно реагувати на 
помилки та виправляти їх. Навчання реалізо-
вувалося за 3 напрямами: предметно-прак-
тичним, предметно-ігровим та ігровим дидак-
тичним [7]. 

Предметно-практична діяльність (прак-
тичні маніпуляції – проби та помилки; зорове 
порівняння) провідна, що включала стискання 
та хапання, елементарне тактильне обсте-
ження, утримання, кидання, операції пере-
міщення ПЗС (розмахування, штовхання, 
стискування); обведення, доторкання, обма-
цування, виконання дій з предметами, упізна-
вання ПЗС за аналогією та за назвою, накла-
дання, прикладання до зразка, примірювання, 
розкладання, складання, роз’єднання, з’єд-
нання, нанизування, співвіднесення; ігрову 
та сюжетно-ігрову діяльність. Для вивчення на 
цьому етапі пропонуються ПЗС, які вивчалися 
на попередньому етапі, а також контурні пред-
метні картинки, рисунки ПЗС.

Методи та прийоми підібрані для форму-
вання вміння розпізнавати та співвідносити 
за аналогією ПЗС, знаходити ПЗС у навко-
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лишньому предметно-просторовому середо-
вищі. Першочергово здійснюється виконання 
завдання за наслідуванням в умовах провідного 
виду діяльності емоційного спілкування, сти-
мулювання дитини з ІНПС до активності й само-
стійності в засвоєнні програмового матеріалу.

Розглядаючи методи та прийоми в про-
цесі реалізації практично-маніпулятивного 
напряму, пріоритетним був метод спонукання 
до початку дій дитини з ПЗС, що передбачав 
прийом демонстрації та відтворення соціаль-
них жестів і дій дорослого.

Найбільш продуктивним був метод спіль-
ного виконання простих рухів і дій дорослого 
з дитиною впродовж багаторазового їх пов-
торення, при цьому використовувалися при-
йоми накладання, прикладання, практичного 
примірювання; контактного, повторного обве-
дення ПЗС; розрізнення, впізнавання, вибору, 
співвіднесення, з’єднання, складання, відтво-
рення позицій розміщення ПЗС; розкладання 
3 ПЗС за аналогією, за зразком, за жестовою, 
словесною інструкцією (вибрати щоразу най-
більшу/найменшу).

Доцільним виявилося використання мето-
дів і прийомів, які підвищують активність 
дитини з ІНПС із прийомами наслідування дій 
дорослого за жестовою інструкцією; показу 
з опорою на зразок і в поєднанні з коменту-
ванням дій дорослим, а також погладжування 
по голові, руці, доторкання, легке лоско-
тання, притискання дитини в руках дорос-
лого, спільне покачування, прийоми масажу 
(погладжування, розтирання, розминання, 
вібрація, похитування, пощипування, натис-
кання або легке стискання). 

Значну роль у стимулюванні активності 
дитини з ІНПС відігравав метод показу різно-
манітних за кольором, формою, величиною 
ПЗС із застосуванням прийому тривалого їх 
розглядання та метод демонстрації об’ємних 
ПЗС із прийомом показу вказівного жесту, 
дослідження вказівним пальцем об’ємної ПЗС, 
проведення пальцем від предметної ситуації 
до ПЗС і, навпаки, поелементної демонстрації 
жестів і дій з ПЗС.

Наступним є метод обстеження, який супро-
воджувався такими прийомами: «рука в руку» 
(вкладання в руку дитини ПЗС), обмацування, 
обертання, перекладання, струшування, 
кидання, прийом вимірювання пальцями або 
руками ПЗС, прийом порівняння величини ПЗС 
шляхом накладання чи прикладання, а також 
підтримуючі та направляючі прийоми.

Під час оволодіння новими діями ефек-
тивними були практичні методи: метод проб 
і помилок і метод пасивних рухів. Це ті методи, 
які найменше потребують будь-якого дос-
віду дитини та високого рівня розвитку орієн-
товно-практичної діяльності, їх застосування 
допомагають фіксувати позитивні дії, а проби 

формують цілеспрямовані дії. Метод насліду-
вальних вправ містив прийом багаторазового 
повторення дитиною дій (розумових чи прак-
тичних) з ПЗС і прийом тренувальних вправ.

Методи практичної діяльності також реалі-
зовувалися через прийоми відтворення аплі-
кації, штрихування, обведення, малювання 
за трафаретом, замальовування (поперечне, 
повздовжне), конструювання, порівняння 
та диференціації, підбору ПЗС за типом зву-
чання, визначення місця розташування ПЗС, 
виокремлення, групування, називання, пов-
торення, розкладання, визначення послідов-
ності й чергування, озвучення, використання 
в ігровій діяльності ППС як сигналу до дії, ком-
бінування, добирання, орієнтування, відобра-
ження, порівняння, прийом виділення, зміни 
активних контактних і неконтактних позицій 
дитини та дорослого.

Предметно-ігровий напрям передбачав 
метод виконання простих предметно-ігро-
вих дій: прийом виокремлення об’ємних ПЗС 
за формою, за кольором, із загального фону, 
прийом знаходження в знайомому просторі 
відповідних ПЗС, лото з використанням ПЗС. 
Ігрові методи містили прийоми введення еле-
ментів змагання, прийом створення ігрових 
ситуацій (спонтанних, запланованих). 

Метод безсюжетних рухових ігор передба-
чав прийом коротких перебіжок поміж ПЗС. 
Пізнавальна гра реалізовувалася через при-
йом визначення нового щодо вже до засвоє-
них ПЗС. Відображувальна гра – прийом від-
творення ігрових дій у певній послідовності. 
Метод фішок: прийом підбору ПЗС до відпо-
відних ПЗС іншого рівня складності. Прийом 
збільшення на картці зображення ПЗС, посту-
пове зменшення розміру їх зображення.

Метод називання – прийом словесного 
повторення назв ПЗС, прийом пригадування 
назв із невербальною/вербальною підказкою, 
прийом самостійного пригадування назв ПЗС 
за показом ПЗС.

Ігровий дидактичний напрям містив вико-
ристання методу піктограм з прийомам від-
творення низки заданих ПЗС, а також сюжет-
но-відображувальну гру.

Розвиток у дітей з ІНПС зорово-рухової 
координації дрібної моторики реалізовувався 
за допомогою організації дидактичної гри 
(настільно-друкована), наприклад, парні ПЗС, 
лото з графічним зображенням ПЗС, доміно 
з прийомами короткотривалого залучення до 
спільних дій.

Застосування мовленнєвої гри на цьому 
етапі навчання передбачало активізацію уваги 
дитини до власного мовлення, переважно 
ознайомчий характер. 

Метод проективного обмальовування 
передбачав прийом малювання по крапках із 
зображенням ПЗС, за їх контуром.
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Під час розроблення корекційних занять 
для 2-го етапу навчання враховано, що успіш-
ному розвитку дитини сприяє предметна, 
ігрова та продуктивна діяльність, в умовах якої 
можлива як перевірка власного досвіду, так 
і виконання дій дитиною, а також практичне 
використання засвоєних умінь і знань, моде-
лювання практичних ситуацій, активна взає-
модія з дітьми. Тому корекційні заняття 2 етапу 
пропонувалися для проведення в мікрогрупі 
(за участю 3 дітей), упродовж яких передбача-
лося спостереження за власними діями дитини 
й участю дорослого згідно з ними. На кож-
ному занятті бралося до уваги те, що розвиток 
дитини з ІНПС відбувається поступово під час 
здійснення системного цілеспрямованого нав-
чання, налагодженого спілкування з дорослим 
і дітьми, підтримкою активності в діяльності. 
У процесі розроблення структури кожного 
заняття нами враховані конструктивні прин-
ципи використання робочого матеріалу: зліва 
направо, від простого до складного тощо.

Корекційні заняття 2-го етапу навчання мали 
свої особливості в структурі, а саме: корекційна 
зарядка, зосередження уваги на знаках і симво-
лах, практичні вправи з реальними предметами 
та фотографіями, практичні вправи з малюн-
ками та рисунками знаків і символів, робота зі 
схемами, робота в предметно-просторовому 
середовищі (у межах різних кімнат), релак-
саційні завдання, робота із зошитом, робота 
з батьками; підсумок заняття.

Корекційна зарядка під час організацій-
ного моменту була спрямована на активіза-
цію позитивних емоцій і формування емоцій-
но-позитивного ставлення до спільної роботи 
з дорослим та дітьми. Вправи для зосере-
дження уваги на ПЗС передбачали активізацію 
пізнавального інтересу дитини до тих ПЗС, які 
будуть вивчатися на занятті, їх місця знахо-
дження та практичного застосуванні. 

Завдання основної частини заняття доби-
ралися з урахуванням його цілеспрямова-
ності, розраховані на організацію активної 
пізнавальної та практичної діяльності дитини 
з ПЗС. Демонстрація дорослим способів дій 
з ПЗС із вербальним підкріпленням перед-
бачала формування пошукових способів 
орієнтування (проби, примірювання), спо-
собів обстеження (обмацування та прове-
дення пальцем, дослідження рукою, двома 
руками або по черзі), проведення олівцем 
по контуру ПЗС, розглядання, виділення із 
загального простору знайомого ПЗС, вибір 
(одного з двох ПЗС однієї групи, двох однако-
вих з ряду інших до 5 картинок, такого ж ПЗС 
серед багатьох інших (від 5 картинок) рукою, 
поглядом); вимірювання пальцем довжини; 
вкладання, обертання, перекладання, стру-
шування, кидання, з’єднання, роз’єднання, 
розкладання, складання, перекладання, гру-

пування, співвідношення ПЗС під час вирі-
шення практичних або ігрових завдань. 

Основна частина ґрунтувалася на засто-
суванні практичних прав. Практичні вправи 
з реальними предметами та фотографіями 
передбачали зосередження уваги на руках 
дитини й кінці вказівного пальця, формуванні 
вказівного жесту на означений знак і символ, 
зосередженні уваги на реальних предметах 
і фотографіях, їх обстеженні та виокремленні 
в предметно-просторовому середовищі.

Практичні вправи з малюнками та рисун-
ками знаків і символів спрямовані на форму-
вання зацікавленості до них загалом, зорового 
впізнавання, їх розрізнення, а також на форму-
вання співвідношення реальних предметів з їх 
площинними зображеннями, акустичні зосе-
редження на звуках, активізації тактильно- 
кінестетичних відчуттів.

Робота зі схемами на робочому місці 
й у предметно-просторовому середовищі 
націлена на складання динамічного ланцюжка 
знаків і символів за допомогою дорослого, 
місцезнаходження знака та символу в пред-
метно-просторовому середовищі. Релакса-
ційні завдання спрямовані на закріплення 
уявного способу дій з ПЗС, зосередження на 
власних відчуттях із заплющеними очима. 

Робота із зошитом передбачала перенесення 
засвоєних знань дитини в площинну робочого 
зошита та формування нових практичних умінь 
з ПЗС (порівняння, накладання, підкладання, 
практичного примірювання, групування, скла-
дання, контактного повторного обведення, 
малювання: штрихування, малювання за трафа-
ретом, замальовування, аплікацію).

Важливим структурним компонентом 
заняття була робота з батьками, яка перед-
бачала демонстрацію виконаних дитиною 
завдань, залучення батьків до спільного 
виконання тих завдань, які дитина не в змозі 
виконати самостійно. Вдалим доповненням 
були такі види роботи, як конструювання 
та ліплення.

Підсумкова частина передбачала фіксацію 
ступеня досягнення мети й формування мети 
наступного заняття. Поетапність засвоєння 
будь-якої практичної дії з ПЗС передбачала 
збільшення активності дитини з ІНПС у визна-
ченій діяльності. Після кожного спільного 
виконання дій дитині пропонувалося виконати 
завдання повторно, з більшою самостійністю. 
В ігрових завданнях і дидактичних іграх дорос-
лий, стимулюючи активність дитини, діяв не 
випереджаючи її ініціативу. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, основу навчально-корекційної методики 
формування просторової знаково-символіч-
ної системи знань дітьми з інтелектуальною 
недостатністю помірного ступеня в процесі 
цілеспрямованого системного навчання ста-
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новлять уміло поєднанні психолого-педагогічні 
умови, структуровані напрями та зміст навчаль-
них методів, прийомів і завдань, а ефективність 
цього навчання залежить від послідовності в їх 
застосуванні, видів діяльності, індивідуальних 
вподобань та інтересів цих дітей до різних про-
сторових знаків і символів.
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Постановка проблеми. Проблема 
насильства та жорстокого поводження 
з дітьми – це одна з найгостріших та найакту-
альніших проблем в Україні. Завдання шкоди 
моральному, психічному та фізичному здо-
ров’ю дітей, які через свій вік не в змозі про-
тистояти насильству, змушує шукати шляхи 
для створення безпечних умов для дитини, 
надання допомоги з метою забезпечення соці-
альної орієнтації та розкриття особистісного 
потенціалу. Нехтування інтересами дитини 
чинить непоправну шкоду здоров’ю та несе 
за собою тяжкі соціальні наслідки. Діти, які 
постраждали від домашнього насильства, 
потребують лікування та психологічної допо-
моги. Жорстоке поводження з дітьми формує 

малоосвічених, соціально дезадаптованих, 
надалі у них виникають труднощі у створенні 
сім’ї, нездатність бути хорошими батьками. 
Наслідками домашнього насильства стосовно 
дітей є подальше відтворення насильницьких 
дій, оскільки жертви домашнього насильства 
також можуть стати насильниками в родині. 
Насильство над дітьми нині є дуже пошире-
ним. У багатьох країнах фахівці, які спеціалі-
зуються на захисті прав дітей, вважають, що 
домашнє насильство посідає одне з перших 
місць, відомості про яке рідко доходять до 
працівників поліції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед дослідників, які вивчали злочини, 
пов’язані з домашнім насильством, можна 

надання ПсиХолоГічноЇ доПомоГи дітям,  
які Постраждали від домаШньоГо насильства
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У статті розглядається психологічна 
реабілітаційна робота з дітьми, які стали 
жертвами домашнього насильства, 
в якій використовують різноманітні підходи 
та методи. Автор зазначає найбільш дієві 
підходи, а саме: пісочну терапію, арт-те-
рапію, ігрову терапію. Також у статті роз-
глядається когнітивно-біхевіоральний під-
хід. Запропоновані таким підходом методи 
оцінюються як найефективніші в подо-
ланні симптомів посттравматичного син-
дрому та під час надання допомоги дітям, 
які постраждали від різноманітних форм 
насильства. У статті розглянуто когнітив-
но-біхевіоральний підхід, основою якого є уяв-
лення про те, що думки, емоції та поведінка 
людини взаємопов’язані та взаємозалежні 
між собою специфічним впливом на одну 
з цих сфер та відбуваються зміни в іншій. 
Автор розглядає основні завдання реабілі-
таційної роботи з дітьми, які постраждали 
від насильства, в рамках когнітивно-біхеві-
орального підходу. У статті запропоновано 
розглянути: методи допомоги дітям у подо-
ланні емоційних, когнітивних, поведінкових 
наслідків травми; створення безпечного 
терапевтичного середовища; сприяння 
дитині в розпізнанні та адаптованості 
висловлювати свої почуття, переживання, 
які пов’язані з травмою; виявлення обста-
вин, які є супутніми травмами, послаблення 
їх впливу і зв’язків з пережитою стресовою 
ситуацією; дослідження та модифікацію 
викривлених когнітивних уявлень постраж-
далої дитини щодо насильства та надання 
допомоги у формуванні адекватних уявлень 
про себе; розвиток поведінкових та соціаль-
них навиків дитини; підтримку впевненості.
Таким чином, автор пропонує розглянути 
роботу з дітьми, які постраждали від 
насильства, в рамках когнітивно-біхеві-
орального підходу, послідовність роботи 
на емоційному, когнітивному та поведінко-
вому рівнях.

ключові слова: постраждала дитина, 
допомога, робота з дітьми, реабілітація, 
постраждалі від домашнього насильства.

The article deals with psychological rehabilitation 
work with children, victims of domestic violence, 
which uses a variety of approaches and methods. 
The author outlines the most effective approaches, 
namely: sand therapy, art therapy, game therapy. 
The article also examines the cognitive-behav-
ioral approach. The methods proposed by this 
approach, are rated as most effective in over-
coming post-traumatic symptoms syndrome 
and in providing assistance to children affected 
by the variety forms of violence. The article deals 
with the cognitive-behavioral approach, the basis 
of which is the idea that the thoughts of emotions 
and human behavior interrelated and interdepend-
ent specific influence on one of these spheres, 
and there are changes in the other. The author 
considers the main tasks of rehabilitation work 
with children victims of violence within a cogni-
tive-behavioral approach. The article suggested 
to consider: methods to help children overcome 
emotional, cognitive, behavioral consequences 
of trauma; creating a safe therapeutic environ-
ment; assisting the child in recognizing and adapt-
ing to express their feelings, trauma-related expe-
riences; identify circumstances that are incidental 
trauma, mitigating their impact and dealing with 
a stressful situation; research and modification 
of distorted cognitive representations of the vic-
tim child abuse and assistance in forming ade-
quate ones ideas about yourself; development 
of the child’s behavioral and social skills; maintain-
ing confidence.
Thus, the author suggests to consider working 
with children who are victims of violence within 
a cognitive-behavioral approach, consistency 
of work at emotional, cognitive and behavioral 
levels.
Key words: children, help, work with children, 
reabilitation, affected children from domestic 
violence.
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назвати: Н. Бельцова, В. Єрмакова, І. Степа-
нову, О. Харченко, Л. Хембергер, М. Пегелоу, 
Д. Шестакова та інших. Н. Ажгихіна визначила 
форму домашнього насильства, яке повто-
рюється зі збільшенням частоти циклу фізич-
ної, психологічної, сексуальної, економічної 
образи своїх близьких, метою образ є набуття 
над ними влади і контролю. Також проблеми 
домашнього насильства відображені в робо-
тах Є. Єйдеміллера, В. Юстицкис та багатьох 
інших науковців.

Постановка завдання. У викладеному 
матеріалі наше завдання – розглянути 
надання психологічної допомоги дітям, які 
стали жертвами домашнього насильства; 
розглянути роботу з емоційною та поведін-
ковою сферами постраждалої дитини. Також 
до нашого завдання ми віднесли розгляд 
групової роботи з дітьми, які стали жертвами 
домашнього насильства, що допоможе вирі-
шувати терапевтичні, превентивні та профі-
лактичні завдання.

Виклад основного матеріалу. Основні 
завдання реабілітації дітей, які постраждали від 
домашнього насильства, можуть бути сфор-
мульовані у певній послідовності. По-перше, 
допомога дитині в подоланні емоційних, когні-
тивних та поведінкових наслідків травми. Тера-
певтична робота фокусується на пережитій 
травмі, що є одним з найважливіших принци-
пів психологічної допомоги. Відкладене ліку-
вання травми в майбутньому може спричинити 
негативні наслідки. По-друге, створення без-
печного терапевтичного середовища, в якому 
виникають умови для поступового відкриття 
травми, що дає змогу дитині багаторазово 
повертатися до роздумів, розмов, пов’язаних 
з насильством, доки не зменшиться ступінь 
тривоги або іншого виду негативного стресу. 
По-третє, сприяння у тому, щоб дитина розпіз-
навала та адаптовано висловлювала всі пере-
живання та почуття, що пов’язані з травмою. 
Розуміння та прийняття спеціалістом тяжких 
і амбівалентних почуттів є одним з важливіших 
компонентів терапевтичного зв’язку. Це дає 
змогу зменшити негативний вплив пережитої 
травми і змінити негативне очікування дитини 
з боку інших і самого себе. По- четверте, вияв-
лення обставин, супутніх травмі, та посла-
блення їх впливу та їх зв’язків з пережитою 
стресовою ситуацією. Це підвищує здібності 
дитини говорити про пережите насильство 
без смутку та тривоги. По-п’яте, дослідження 
і модифікація викривлених когнітивних уявлень 
дитини про насильство та надання допомоги 
у формуванні адекватних уявлень про себе, 
про ситуацію і про інших людей. По-шосте, 
розвиток поведінкових та соціальних навичок 
дитини, необхідних для взаємодії з дорос-
лими та однолітками. І наостанок – підтримка 
у дитини впевненості в собі.

Травма, яку дитина отримала внаслідок 
насильства, змушує відчувати сильні емоції, 
заплутані та протилежні, які дитині складно 
назвати та висловити. До роботи з емоцій-
ною сферою дитини входить розвиток навичок 
розпізнання та адаптивного вираження почут-
тів, є підготовчим етапом і має на меті трену-
вання способів подолання травми. 

Для формування емоційної експресії ефек-
тивно використовувати програми: «таблиці 
почуттів», порожні овали облич з подальшим 
замальовуванням різних настроїв. Основа тре-
нування так званого «довідника емоцій» – це 
вміння дитини називати почуття, які інші люди 
і вони можуть відчувати в приємних і неприєм-
них ситуаціях. 

Дітям, які пережили насильство, легше спо-
чатку навчитися говорити про почуття інших 
людей, а потім дійти до своїх. Навчання роз-
пізнання почуттів передбачає знайомство 
дитини з основними невербальними сигна-
лами. Діти повинні розуміти, що для розуміння 
іншої людини потрібно вміти спостерігати за 
виразом її обличчя, розуміти інтонації та візу-
альні сигнали. Важливо навчитися запиту-
вати іншу людину, що вона відчуває. У цьому 
навчанні допомагають рольові ігри. Важливо 
навчити дитину визначати особисті почуття. 
Діти, які пережили насильство, виробляють 
захисний механізм дистанціювання від осо-
бистих почуттів. Важливо пояснити дитині, що 
немає поганих чи хороших почуттів, навчити її 
пов’язувати певні почуття з певними подіями. 
Навчаючи дитину умінь розпізнання і вербалі-
зації особистих почуттів, важливо, щоб дитина 
йшла від легких та приємних почуттів у напрямі 
до більш сильних і тяжких. Обговорення таких 
почуттів, як сором та безсилля, які напряму 
можуть бути пов’язані з пережитим насильст-
вом, припускають наявність у дитини почуття 
безпеки в терапевтичній ситуації.

Далі необхідно розвивати ефективні 
засоби вираження почуттів. Після того, як 
дитина навчиться розуміти та називати осо-
бистісні почуття, важливо запитати, як вона 
справляється з ними, як вираження цих емо-
цій проявляється в її поведінці. Діти можуть 
описувати різні засоби, в тому числі і агресію 
стосовно інших людей. Важливо продемон-
струвати дитині більш конструктивні засоби 
вираження гніву, наприклад у формі гри. 
Після обговорення власної стратегії дитини 
психолог має підкреслити, як важливо вміти 
розділяти свої почуття. 

Навчання дитини прийомів релаксації 
та розслаблення – це одна зі складових частин 
тренування способів подолання травми. 
Робота з почуттями та думками щодо пережи-
тої травми може викликати у дитини посилення 
занепокоєння, тому необхідно поєднувати 
заняття з релаксаційними процедурами – 
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дихальними вправами та ін. Встановлено, що 
тривога та розслаблення – це дві взаємови-
ключні реакції. Тому систематичне викорис-
тання засобів релаксації навчає дитину справ-
лятися з почуттям страху та тривожності у разі 
повернення до травматичної ситуації.

Розглянемо роботу з когнітивною сферою, 
а також афективне та когнітивне опрацювання 
травми. Досвід насильства, який отримала 
дитина, проявляється на когнітивному рівні 
через викривлену уяву про себе та навколиш-
ній світ, що впливає на певні емоційні та пове-
дінкові реакції. Дитина не має можливості ско-
ристатися життєвим досвідом, тому в своїх 
думках про насилля відображає ті неправильні 
установки, які вселив кривдник або якими 
вона сама намагалася пояснити для себе факт 
насильства. У зв’язку з цим робота з когні-
тивною сферою дитини передбачає посту-
пове викриття травми та подальшу когнітивну 
та афективну переробку епізодів насильства, 
корекцію викривлених когнітивних уявлень 
дитини щодо насильства та допомоги їй у фор-
муванні більш адаптивних уявлень про себе 
та ситуацію насильства.

Ціль поступового викриття травми – допо-
могти дитині подолати травму та бути здат-
ною у разі повернення до неї без істотного 
дистресу. Особливо це значимо, коли йдеться 
про допомогу дитині, яка постраждала від 
сексуального насильства. Опрацювання 
травми є необхідним, щоб дитина перестала 
втрачати велику кількість внутрішніх ресурсів 
на придушення та уникнення тяжких спога-
дів та була здатна подолати більш віддалені 
наслідки насильства. Підготовка до викриття 
травми відбувається у декілька етапів. Інфор-
мування дитини та батьків (тільки у разі, якщо 
вони виступають на стороні дитини та є учас-
никами процесу реабілітації) щодо необхід-
ності роботи з тяжкими переживаннями як 
умовою подальшого подолання ситуації. Збір 
загальної інформації щодо насильницького 
досвіду дитини: якщо дитина демонструє 
сильну тривогу та уникнення, то можна розпо-
чинати з непрямих запитань. Важливо розу-
міти, що саме лякає дитину, які у неї є страхи, 
пов’язані з досвідом насильства або з наслід-
ками його виявлення; дитина може боя-
тися погроз, публічного розголосу та осуду. 
Необхідно з’ясувати, чи був у дитини досвід 
ненасильницького спілкування з кривдником, 
потім по можливості підійти до першого епі-
зоду насильства, далі перейти до інших епізо-
дів насильства, головним принципом на цьому 
етапі викриття травми є рух від найменш важ-
ких епізодів до більш тяжких та хворобливих. 
Ключовий момент викриття травми полягає 
в актуалізації спогадів, почуттів та думок, 
пов’язаних з епізодами насильства, які викли-
кають найбільшу тривогу, страх або смуток. 

Діти намагаються уникати розмови про хви-
люючі епізоди, але психологу необхідно м’яко 
та послідовно направляти увагу дитини до 
епізодів насильства, не ставити багато спе-
цифічних запитань. Діти, які постраждали 
від тривалого насильства, можуть змішувати 
епізоди насильства разом, тому їм потрібна 
допомога, щоб сфокусуватися на специфіч-
них епізодах або тих, які пов’язані з особли-
вими переживаннями. 

Тривожність та напруженість дитини – 
певне досягнення на цьому етапі допомоги, 
але важливо продовжувати поступове 
викриття травми, хоча більш природна реак-
ція психолога – це емфатичне приєднання до 
дитини та бажання не допустити, щоб вона 
знов страждала. Для того щоб знизити супро-
тив дитини та розумно керувати процесом 
викриття травми, психолог може запропо-
нувати дитині обрати час, вид та тривалість 
дискусії. Якщо дитині важко продовжувати 
розмову, можна запропонувати їй обрати 
будь-яке творче завдання (малювання, гру 
тощо). Такий прийом допоможе відчути дитині 
контроль над ситуацією і водночас дасть змогу 
продовжити цілеспрямовану роботу. Дотри-
мання принципу слідування від найменших 
тривожних епізодів насильства до більш три-
вожних дає змогу психологу керувати уникаю-
чою поведінкою дитини. Варто нагадати дитині 
про основні терапевтичні установки: важливо 
висловлювати свої почуття, навіть якщо вони 
болючі; відновлювати спогади; нормальним 
є злитися, плакати або відчувати занепоко-
єння, розповідаючи про тяжкі неприємні події.

Опрацювання травматичного досвіду 
дитини можливе через пряме мовне вира-
ження, а також через використання спеціалі-
зованих матеріалів та засобів. Програвання 
досвіду насильства за допомогою іграшко-
вого матеріалу – ляльки, іграшки та іншої 
атрибутики ігрової терапії або пісочної тера-
пії. Зображення досвіду насильства в про-
дуктах творчості дитини – малюнках, віршах, 
розповідях. Візуалізація – доросліші діти 
можуть використовувати направлену візуалі-
зацію, щоб сконцентруватися та описати пев-
ний епізод насильства, обговорити почуття, 
пов’язані з насильством. Переформування 
когнітивних викривлень: важливо проде-
монструвати дитині взаємозв’язок думок 
та поведінки, тобто як думки впливають на те, 
як ми почуваємося, як думки і почуття разом 
впливають на нашу поведінку. Процес зі зміни 
думок та емоцій – це навичка, якої не завжди 
вдається навчитися відразу і яку потрібно 
тренувати.

Подолання поведінкових наслідків пере-
несеного насильства та формування адап-
тивних завдань допомоги постраждалим від 
насильства дітям. Під поведінковими наслід-
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ками насильства розуміється невпевненість, 
агресивність, сексуалізована та самодеструк-
тивна поведінка дитини. 

Розвиток базових соціальних компетен-
цій дітей передбачає підвищення самооцінки 
дитини та навчання її засобів ненасильниць-
кої, партнерської поведінки щодо однолітків 
та дорослих. Важливо навчити дітей розпізна-
вати небезпечні ситуації, відрізняти соціально 
небезпечну ситуацію від природної і техно-
генної. Також необхідно розглядати фактори 
довіри та слухняності. Буде корисним не тільки 
проілюструвати матеріал літературними або 
життєвими прикладами, але і застосувати тех-
ніки рольової гри з наступною вербалізацією 
ігрового досвіду. Батькам, вихователям чи 
педагогам, які перебувають біля дитини, важ-
ливо рекомендувати їм не залишати дитину 
без уваги та активно заохочувати її соціально 
прийнятну поведінку. Навчання її ефективного 
використання підтримки та позитивної уваги 
є важливою навичкою, що перешкоджає закрі-
пленню небажаної поведінки.

Групові форми роботи з дітьми, які 
постраждали від жорстокого поводження 
в родині, можуть вирішувати терапевтичні, 
превентивні або профілактичні завдання. 
Дітям, які піддалися домашньому насильству, 
особливо сексуальному, важко за власної 
ініціативи обговорювати пережитий досвід. 
Тому групова терапія особливо є ефективною 
(у разі сексуального насильства) за наявності 
директивної та структурованої програми. 
Метою програми є допомога дітям у подо-
ланні психологічної травми, нанесеної злов-
живанням, і формування у них відповідно до 
віку життєвих навичок.

Групова структурована терапія будується за 
принципом від простого до складного. Пере-
хід до більш проблемного, болючого матері-
алу відбувається тільки тоді, коли учасники 
групи до цього готові. Групова терапія може 
тривати досить довго (від двох до шести міся-
ців). Зазвичай група зустрічається раз на тиж-
день у договорений час, приблизно від сорока 
п’яти хвилин до півтори години залежно від 
віку дитини. За кількістю учасників дітей у групі 
може бути сім–вісім. Під час відбору дітей 
у терапевтичну групу заздалегідь збирається 
якомога більше інформації про неї, яка містить 
у собі особистісні якості, особливості ран-
нього розвитку, динаміку внутрішньосімейних 
відносин. Оцінюється рівень емоційно-вольо-
вої регуляції дитини, наскільки вона може себе 
контролювати, концентрувати увагу, дотри-
муватися групових правил; рівень інтелекту-
ального розвитку дитини, наскільки дитина 
здатна розуміти інструкції та виконувати гру-
пові завдання; психологічний стан дитини на 
поточний момент: якщо дитина перебуває 
в стані емоційного вибуху або в стані глибокої 

депресії, участь у груповій терапії такої дитини 
не на часі; рівень супротиву дитини групо-
вій терапії: якщо дитина активно заперечує 
насильство, яке відбулося, або відчуває гли-
бокі почуття сорому, їй пропонується спочатку 
пройти індивідуальну терапію. 

На початку групової роботи відбувається 
декілька індивідуальних зустрічей з кожною 
дитиною окремо, щоб підготувати її до групо-
вої роботи: встановити контакт, знизити три-
вожність, ознайомити дитину з метою занять, 
розповісти про конфіденційність та недопу-
щення глузувань у терапевтичній групі. 

Важливим етапом є підготовча роботи 
з дорослими, їх необхідно проінформувати 
щодо мети та завдання групової терапевтич-
ної роботи, обговорити питання конфіденцій-
ності, бажано укласти контракт, в якому батьки 
(офіційний представник дитини) дають згоду 
на участь дитини в груповій роботі.

Діти, які пережили сексуальне насильство, 
повинні перебувати в одностатевій тера-
певтичній групі. Стать психолога теж має 
значення, тому з дівчатками рекомендо-
вано працювати жінці-психологу, а з хлопчи-
ками – чоловіку-психологу. На кожному гру-
повому занятті дозволяється приблизно до 
п’ятнадцяти хвилин для вільного спілкування 
один з одним, щоб відволіктися від емоційно 
напруженої роботи в групі. 

Групова робота з дітьми, які стали жер-
твами домашнього насильства, може бути 
основана на реалізації превентивного підходу. 
Діти, які пережили насильницький досвід, 
почуваються неповноцінними, їхня самооцінка 
значно занижена, у зв’язку з чим вони частіше 
потрапляють як до групи ризику (насильниць-
ких злочинів), так і щодо скоєння таких зло-
чинів у майбутньому. Загальна мета превен-
тивної програми – це підвищення впевненості 
дітей у власних силах через розвиток та вдо-
сконалення їхніх соціальних навичок. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Підбиваючи підсумок викладеного матері-
алу, можемо сказати, що насильство руйнує 
суспільну комунікацію, її загальноприйнятні 
права, традиції та форми культури. Насиль-
ство являє собою порушення певного дого-
вору, норм та правил, що є одноосібним вихо-
дом за прийнятні рамки комунікації. Особи, які 
здійснюють насильницькі дії, переступають 
певну межу, яку раніше зобов’язувалися не 
переступати; насильство – це злочин. Владу 
однієї волі над іншою у людських стосунках 
можна визначити як прийняття рішення за 
іншу людину. Вона має певні відмінності: може 
базуватися на реальних відмінностях вольових 
якостей і тоді більш зріла воля природним шля-
хом господарює над незрілою; може базува-
тися на прямому фізичному примусі і тоді вона 
виступає як насильство. Воно не є елементом 
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природного стану як гіпотетична природна 
передумова суспільного життя. Насильство не 
можна вважати елементом цивілізовано-мо-
рального буття. 

Наголошуємо, що одним з найнебезпеч-
ніших наслідків застосування насильства до 
дитини, крім нанесення їй фізичної та психо-
логічної травми, є те, що у свідомості дитини 
закріплюється можливість використання 
насильства у майбутньому нею самою щодо 
інших людей. 

Щодо психологічної реабілітації, то корек-
ція психологічного здоров’я, втраченого 
внаслідок жорстокого поводження, є однією 
з самих тяжких діяльностей виконуваної 
тими, хто працюють з сім’ями і дітьми (жер-
твами домашнього насильства). Як правило, 
дитяча психіка страждає більше, ніж фізіо-
логічне здоров’я незалежно від застосова-
ного насильства. Психолог проводить діа-
гностику стану, находить безболісний підхід 
у спілкуванні і тільки після цього приступає 
до роботи з виправлення порушень психоло-
гічного здоров’я. 

Реабілітація може запропонувати таке: 
з жертвами сексуального насильства повинен 
працювати психолог-сексолог, який спеціалі-
зується на цій проблемі; проходження курсів 
самооборони старшим дванадцяти років дітям 

для розвитку почуття впевненості та здібності 
супротиву в майбутньому.

З вищевикладеного можемо зробити такий 
висновок. Проблема насильства є актуальною 
натепер у суспільстві. У деяких сім’ях фізичне 
та психологічне насильство вважається тра-
диційною формою виховання в родині. Непо-
внолітній дитині, яка пережила домашнє 
насильство, важливо пройти курс реабіліта-
ції для відновлення здоров’я та корекції від-
сутніх етапів соціалізації. Якість реабілітаці-
йної роботи залежить від відповідальності 
та професіоналізму психологів, які працюють 
з постраждалими від насильства.

література:
1. Асанова Н.К. Жестокое обращение с детьми: 

основные методологические вопросы, практические 
и правовые аспекты. Руководство по предупрежде-
нию насилия над детьми. Москва : ВЛАДОС. 1997. 

2. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и 
практика психологического консультирования: про-
блемный подход. Киев : Наук. думка, 1995.

3. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое 
консультирование. Санкт-Петербург : Питер, 2001.

4. Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні 
аспекти проблеми насильства. Київ : Комітет спри-
яння захисту прав дітей, 2003. С. 203.

5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. 
Санкт-Петербург, 2000.



ГАБІТУС

186 Випуск 12. Том 1. 2020

Постановка проблеми. Під професійним 
становленням фахівця більшість науковців розу-
міють процес прогресивної зміни особистості 
у конкретному професійному середовищі внас-

лідок як соціальних впливів, так і власної актив-
ності, результатом якого є досягнення макси-
мально високого ступеня розвитку професійного 
«акме». Досягнення цієї вершини напряму зале-
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У статті представлені результати ана-
лізу загальнотеоретичних підходів до 
обґрунтування сценарного аналізу про-
фесіогенезу фахівця. Проаналізовано 
напрацювання зарубіжних та вітчизняних 
науковців стосовно визначення особли-
востей сценарного аналізу життєвого 
шляху особистості. Так, у межах психоди-
намічного підходу розглядаються напра-
цювання А. Адлера, Е. Берна, Р. Бразінг-
тона, Т. Келера, К. Стайнера, Ч. Тойча 
та ін. Підкреслюється значущість дослі-
джень індивідуального стилю діяльності 
(Є. Клімов, В. Мерлін) та вибору життєвого 
шляху й стратегічної побудови життєвої 
перспективи (К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьєв, Є. Головаха, С. Рубінштейн 
та ін.), що здійснювались у межах діяльніс-
ного підходу. Аналізуючи процес досягнення 
людиною особистісних успіхів та вершин 
«акме», приділяється увага: виокремленню 
та обґрунтуванню сценаріїв особистого 
та професійного життя (О. Бодальов, 
Е. Зеєр, Е. Симанюк); особливостям побу-
дови освітніх траєкторій професійного 
самоздійснення молоді (І. Бережна, В. Кири-
ченко, М. Кримова, Л. Лісогор, Л. Шаульська, 
Н. Якимова); різним аспектам управління, 
навчання та розвитку персоналу з позиції 
побудови індивідуальної освітньої траєк-
торії (О. Кібанов, М. Курбатова, М. Магура 
та ін.); особливостям формування осо-
бистості фахівця в межах персонального 
життєвого шляху реалізації особистіс-
ного потенціалу (М. Кримова, В. Люби-
чев, В. Монахов, В. Погрібна, І. Мельник 
А. Хуторський та ін.).
Автором визначено зміст понять «про-
фесійний сценарій» та «професійне сце-
нарне планування». Так, професійний 
сценарій розглядається як план особи-
стої, активно-суб’єктної та відповідаль-
ної самореалізації у конкретному профе-
сійному середовищі, розгортання якого 
залежить від взаємовпливу об’єктивних 
та суб’єктивних факторів. А професійне 
сценарне планування – як різновид когні-
тивної діяльності щодо постановки цілей 
і завдань стосовно професійного майбут-
нього та визначення оптимальних засобів 
їх реалізації. 
Підкреслено значущість взаємовпливу 
об’єктивних та суб’єктивних факторів 
на формування особистого професій-
ного сценарію та розглянуто можливість 
існування різноманітних видів розвитку 
професійних сценаріїв у межах зазначених 
теоретичних підходів.
ключові слова: професіогенез, сценарний 
підхід, траєкторія професійного розвитку, 

професійний сценарій, професійне сценарне 
планування, сценарні характеристики.

The author of the article has presented 
the results of the analysis of generally theo-
retical approaches to grounding the scenario 
analysis of experts’ professional genesis. The 
works of foreign and national scholars have 
been analyzed in relation to determining spe-
cific features of the scenario analysis of the per-
sonal life path. Thus, the author considers within 
the psycho-dynamic approach the works 
of A. Adler, E. Bern, R. Brasington, T. Keller, 
K. Steiner, Ch. Teutsch and others. The impor-
tance of studies of individual style of the activity 
(Ye. Klimov, V. Merlin) and the choice of the life 
path and strategic construction of life perspec-
tive (K. Abulkhanova-Slavska, B. Ananiev Ye. 
Holovakha, S. Rubinstein and others) has been 
emphasized. These studies were accomplished 
within the activity approach. Analyzing the pro-
cess of achieving personal successes and peaks 
of “acme” the author pays attention to: isolation 
and grounding scenarios of personal and pro-
fessional life (O. Bodalov, E. Zeier, E. Symaniuk); 
peculiarities of constructing educational trajec-
tories of professional self-fulfillment of youth 
(I. Berezhna, V. Kyrychenko, M. Krymova, L. Liso-
hor, L. Shaulska, N. Yakymova); various aspects 
of management, training and development of per-
sonnel from the standpoint of constructing an indi-
vidual educational trajectory (O. Kibanov, M. Kur-
batova, M. Mahura, etc.); peculiarities of formation 
of the expert’s personality within the personal life 
path of the realization of personal potential (M. Kry-
mova, V. Liubychev, V. Monakhov, V. Pohhribna, 
I. Melnyk, A. Khutorskyi and others).
The author has defined the content of the con-
cepts of “professional scenario” and “professional 
scenario planning”. Thus, the professional sce-
nario is considered as a plan of personal, active 
and subjective, responsible self-realization in 
a specific professional environment, the deploy-
ment of which depends on the mutual influence 
of objective and subjective factors. And profes-
sional scenario planning is like a kind of cognitive 
activity in setting goals and objectives in regard 
to professional future and determining the best 
means of their realization.
The importance of the mutual influence of objec-
tive and subjective factors on the formation 
of personal professional scenario has been 
emphasized and the possibility of existence 
of different types of development of professional 
scenarios within the mentioned theoretical 
approaches has been studied.
Key words: professional genesis, scenario 
approach, trajectory of professional develop-
ment, professional scenario, professional sce-
nario planning, scenario characteristics.
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жить від впливу об’єктивних та суб’єктивних 
факторів, ґрунтовному аналізу яких присвятили 
свої дослідження вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці сучасності [3; 5; 6; 8; 9; 18]. Вони підкрес-
лювали, що результатом такого впливу можуть 
стати різноманітні професіогенетичні траєкторії 
та сценарії, дослідження яких є однією зі складо-
вих частин підвищення ефективності професій-
ної та особистісної самореалізації. Тому досить 
актуальним натепер є розгляд можливості сце-
нарного планування особистого професіоге-
незу з урахуванням впливу наявних об’єктивних 
та суб’єктивних факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика проєктування особистої траєк-
торії професійного та особистісного розвитку 
є предметом досліджень багатьох науковців 
у межах різних напрямів. 

Так, прихильники психодинамічного під-
ходу, розглядаючи проблеми побудови життє-
вого шляху особистості, зазначають, що його 
вибір здійснюється несвідомо на ранніх ста-
діях розвитку дитини (А. Адлер, Р. Бразінгтон). 
Представники транзактного аналізу (Е. Берн, 
С. Карпман, Т. Келер, Ч. Тойч, К. Штайнер 
та ін.) також вважають, що життєвий сценарій 
формується у дитинстві, підкріплюється бать-
ками й подальшими діями.

У межах діяльнісного підходу (О. Леонтьєв) 
проводилися дослідження, пов’язані з індиві-
дуальним стилем діяльності (В. Мерлін, Є. Клі-
мов та ін.), вибором життєвого шляху, образу 
і стилю життя та стратегічної побудови жит-
тєвої перспективи (К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьєв, Є. Головаха, С. Рубінштейн та ін.).

Аналізуючи процес досягнення люди-
ною особистісних успіхів та вершин «акме», 
О. Бодальов підкреслював наявність чотирьох 
основних сценаріїв, формування яких зале-
жить від багатьох умов та факторів. Базую-
чись на його наробках, Е. Зеєр та Е. Симанюк 
виокремили та обґрунтували існування шести 
видів сценаріїв професійного розвитку осо-
бистості з урахуванням впливу на їх форму-
вання об’єктивних та суб’єктивних факторів. 

Вітчизняні і закордонні науковці сучасності 
також приділяють увагу питанням виокрем-
лення особливостей побудови освітніх траєк-
торій професійного самоздійснення молоді 
(І. Бережна, В. Кириченко, М. Кримова, 
Л. Лісогор, Л. Шаульська, Н. Якимова та інші). 
Різні аспекти управління, навчання та розвитку 
персоналу з позиції побудови індивідуальної 
освітньої траєкторії розглядають у своїх дослі-
дженнях О. Кібанов, М. Курбатова, М. Магура 
та ін. Особливості формування особистості 
фахівця в межах персонального життєвого 
шляху реалізації особистісного потенціалу 
висвітлювали у своїх працях М. Кримова, 
В. Любичев, В. Монахов, В. Погрібна, І. Мель-
ник, А. Хуторський та ін. 

Не звертаючи увагу на активне продов-
ження досліджень у напрямі виокремлення 
ефективних сценарних тенденцій професій-
ного та особистого життя, це питання, на наш 
погляд, досі залишається досить перспектив-
ним та потребує більш ґрунтовного аналізу 
наявних психологічних підходів до осмислення 
його сутності та особливостей.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розгляд основних теоретичних підхо-
дів до обґрунтування сценарного аналізу про-
фесіогенезу фахівця.

Завданнями, спрямованими на досягнення 
вказаної мети, є: 

1) розгляд наявних сучасних теоретичних 
підходів до сценарного планування професій-
ного розвитку; 

2) визначення змісту понять «професійний 
сценарій» та «професійне сценарне плану-
вання».

Наукова новизна статті полягає у визна-
ченні на основі розгляду наявних теоретичних 
досліджень змісту понять «професійний сце-
нарій» та «професійне сценарне планування».

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
життя вимагає від особистості високого рівня 
професіоналізму, компетентності, активності 
та гармонійного розвитку. Ми розглядаємо 
професіогенез як поступовий, планомірний, 
поліструктурний, безперервний процес роз-
витку та становлення фахівця в професійному 
середовищі, головними параметрами якого 
виступають певні базові психологічні характе-
ристики, а результатом є високий рівень про-
фесіоналізму [14, c. 45–46]. Виходячи з цих 
позицій, ми вважаємо перспективним дослі-
дження сучасних підходів до професійного 
становлення особистості крізь призму визна-
чення домінуючого вектора розвитку, траєкто-
рій та сценарних тенденцій особистого само-
розгортання у професійному середовищі.

Поняття «сценарій життя» тісно пов’язане 
з іншими усталеними у зарубіжній та вітчизня-
ній світовій психології поняттями, як-от: «траєк-
торія розвитку», «вектор або напрям розвитку», 
«життєвий стиль», «життєвий шлях», «життє-
вий план», «життєва стратегія», «життєва пер-
спектива», «індивідуальний стиль діяльності», 
«особиста історія», «життєва карта особистого 
досвіду» тощо. Ці поняття відображають події 
індивідуального життя людини у професійній 
та особистісній площині з точки зору її взає-
модії з реальними обставинами та ситуаціями, 
в яких здійснюється активність людини.

Так, у працях представників діяльнісного 
підходу досліджується поняття «життєва стра-
тегія» (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 
Є. Головаха, К. Карпінський, С. Рубінштейн 
та ін.). Згідно з цим підходом особистість 
усвідомлено обирає і регулює процес життя, 
незважаючи на вагому роль батьків у цьому 
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процесі, людина з часом та набуттям досвіду 
сама визначає своє ставлення до життя.

Для позначення активної позиції особис-
тості у побудові власного життєвого шляху 
С. Рубінштейн уперше висунув поняття «суб’єкт 
життя». Науковець зазначав, що суб’єкт життя 
− це особистість, яка активно будує, змінює, 
удосконалює та моделює свої життєві сто-
сунки, зумовлюючи індивідуальний життєвий 
шлях. Суб’єктність, таким чином, розуміється 
ним як власна активність, саморозвиток та сві-
дома саморегуляція. У такому контексті життє-
вий шлях – це історія формування особистості, 
зумовлена як об’єктивними соціальними, істо-
ричними чинниками, так і власною активністю 
особистості як суб’єкта життя [7].

Продовжуючи його ідеї, К. Абульхано-
ва-Славська розробила концепцію особистості 
як суб’єкта власного життєвого шляху, струк-
тура якого включає активну життєву позицію 
та перспективу. Вона запропонувала термін 
«життєва стратегія особистості», сутність якого 
полягає у тому, що людина розраховує на власні 
сили під час перетворення умов, ситуацій життя 
відповідно до цінностей особистості. Життєва 
стратегія – це своєрідна соціальна, культурна 
і психологічна проєкція індивіда на власне 
майбутнє [1]. Дослідниця вважала, що є опти-
мальна життєва стратегія, сутність якої полягає 
у тому, що людина співвідносить свої можли-
вості з життєвими завданнями та постійно роз-
виває свій потенціал.

У подальших дослідженнях Б. Ананьєв під-
креслював, що життєвий шлях людини – це 
історія її формування і розвитку у певному 
суспільстві як сучасника певної доби і ровес-
ника певного покоління [3, с. 104–105]. 

Також у межах діяльнісного підходу про-
ходили дослідження «індивідуального стилю 
діяльності». У науковий обіг це поняття було 
введено Є. Клімовим [10], який трактував його 
як індивідуальну систему прийомів і способів 
дій, що є характерною для конкретної людини 
і забезпечує успішність виконання діяльності. 
Науковець підкреслював, що індивідуальний 
стиль діяльності не виникає у людини стихійно, 
його можна сформувати в процесі професій-
ного навчання та відповідного виховання. Вико-
ристання позитивних можливостей людини 
або компенсація негативних проявів є основою 
формування індивідуального стилю діяльності.

Таким чином, у межах зазначеного під-
ходу стратегія життя, життєвий шлях роз-
глядаються як індивідуальне надбання 
та відкриття кожної людини, характеристи-
кою якого є свідомий вибір та регулювання 
процесом свого життя.

Розглядаючи особливості розвитку профе-
сійного та особистого життя людини з позиції 
її вектора, напряму або траєкторії, доцільно 
розглянути зміст цих понять. Так, у словнику 

української мови поняття «траєкторія» визна-
чається як безперервна лінія, яку описує тіло, 
або його точка під час руху, у балістиці – це лінія 
польоту снаряда, кулі тощо [19, Т. 10, с. 225]. 
Тобто можна розглядати траєкторію як лінію 
руху чогось у певному напрямку, відповідно, 
траєкторію розвитку особистості як динаміч-
ний шлях саморозгортання людини у життє-
вому просторі.

Сучасні науковці під «траєкторією» розвитку 
особистості розуміють:

– динаміку професійного становлення 
особистості в процесі професіогенезу 
(В. Любичева [12] та В. Монахов [15]);

– персональний шлях реалізації особи-
стісного потенціалу як індивідуальну освітню 
траєкторію (А. Хуторський [21, с. 298]);

– персональну стратегію професійного 
зростання студента, вдосконалення його осо-
бистісних якостей, формування професійних 
компетенцій, що вибудовуються на основі усві-
домлення і суб’єктивації професійних завдань, 
цінностей, норм, а також визнання унікальності 
особистості та створення умов для реалізації її 
потенціалу, як індивідуальну траєкторію профе-
сійного розвитку (І. Бережна [4]);

– сукупність умовних кроків особис-
тості, що характеризують процес її профе-
сійно-особистісного розвитку та становлення 
як фахівця в рамках професійно-освітньої 
діяльності як професійно-освітньої траєкторії 
(М. Кримова [11]);

– індивідуальний шлях професійного ста-
новлення особистості (В. Погрібна, І. Мель-
ник [17]).

Розглядаючи професійну траєкторію як 
шлях особистості у професійному просторі, 
можна сказати, що: цей шлях може мати різні 
вектори – висхідний, стагнуючий або спадаю-
чий; ці вектори можуть змінюватися протягом 
професіогенезу; є можливість їх корегування 
та оптимізації.

Представниками психодинамічного під-
ходу приділялося багато уваги формуванню 
життєвого шляху особистості на ранніх ста-
діях розвитку дитини. Так, А. Адлер ствер-
джував, що життєвий стиль (загальна життєва 
установка) «життєвий план», «образ, що вка-
зує дорогу») закладається у дитячі роки: «Ми 
знаємо, що життєвий стиль кристалізується 
у нахилах, що формуються у дитинстві: з фор-
муванням прототипу, яке відбувається у чоти-
ри–п’ять років» [2, с. 185]. Підкреслимо, що 
науковець розглядає прототип як життєвий 
стиль дитини та співвідносить життєвий стиль 
і прототип як зрілий та незрілий плоди. Він 
зазначає, що у процесі дорослішання незрі-
лий плід (прототип) розвивається та перетво-
рюється на життєвий стиль дорослої людини 
[2, с. 129]. А. Адлер вважав, що стиль життя – 
це індивідуальність, яка виражається і фор-
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мується в певному оточенні, причому кожна 
людина має свою модель життєвої поведінки. 
Він називав життєвим стилем завзятий рух до 
мети [2, с. 129]. На його формування впли-
вають як творче «Я», яке відповідає за мету 
життя людини, так і спадковість, оточення 
та порядки народження. 

Але вперше теорія сценарного аналізу 
життя людини була розроблена Е. Бер-
ном [5, c. 229] та його колегами в середині 
60-х років ХХ століття. Ця концепція є однією зі 
складових частин теорії транзактного аналізу. 
Саме Е. Берн увів у науковий обіг поняття «жит-
тєвий сценарій», який розглядав як неусві-
домлюваний план життя, що нагадує виставу, 
у якій особа вимушена грати. Як і А. Адлер, 
він підкреслював визначальну роль дитинства 
у формуванні життєвого сценарію. Е. Берн 
розрізняв поняття «сценарій» i «курс життя», 
він зазначав, що «сценарій – це те, що людина 
запланувала здійснити в ранньому дитинстві, 
а курс життя – те, що відбувається в реально-
сті» [13, c. 195]. Курс життя є результатом вза-
ємодії спадковості, зовнішніх подій, сценарію 
та автономних рішень. 

Аналіз життєвих сценаріїв науковець 
здійснював за їхнім змістом та процесом. 
Так, за змістом сценарії поділялися на три 
групи: а) «переможець» – людина, яка дося-
гає своєї мети; б) «переможений» – людина, 
яка не досягає своєї мети, виокремлюються 
переможені трьох рівнів: перший – сцена-
рій маленьких невдач, про що можна гово-
рити з оточенням; другий – про це не прий-
нято говорити; і третій – може призвести до 
смерті або каліцтва; в) «непереможець» – 
це людина, що йде шляхом терпіння з дня 
у день. Аналізуючи сценарний процес, нау-
ковець розглядав такі типи сценаріїв: «Поки 
ні», «Ніколи», «Після», «Завжди», «Майже» 
та «Сценарій із відкритим кінцем». Він зазна-
чав, що всі люди незалежно від статі, віку, 
освіти та виховання проживають своє життя 
згідно з декількома з них. 

Аналізуючи особливості змісту та процесу 
сценарних тенденцій у житті особистості, 
послідовники та прихильники цього підходу 
поглиблювали його, розгортаючи дослідження 
в межах таких ідей, як:

– теорія драйверів людини (Т. Келер) [23]; 
– особливості сценарних посилань 

(К. Стайнер) [22];
– вiктимнi життєві сценарії (Тойч) [20];
– динамічний трикутник взаємодії, сцена-

рії розвитку взаємодії в його межах (С. Карп-
ман) [24]. 

Крім зазначених концепцій, розглядаючи 
сценарний підхід до професійного розвитку 
особистості, доцільно звернути увагу на ідеї 
О. Бодальова [6], Е. Зеєра та Е. Симанюк [8; 9], 
Н. Пряжнікова та Є. Пряжнікової [18]. 

Так, О. Бодальов [6] зазначав, що: 
– перетворення людини на особистість 

протягом життя розгортається в межах трьох 
основних напрямів (індивідного, особистіс-
ного, професійного), первинним є індивідний; 

– на розвиток індивідуального професій-
ного сценарію впливає зміст самої діяльності 
та цей вплив може мати як позитивний, так 
і негативний характер;

– розвиток людини як індивіда, особис-
тості та професіонала є специфічним для кож-
ної особи і залежить від багатьох чинників, 
тобто у кожної людини складається своя уні-
кальна траєкторія розвитку;

– є чотири основні сценарії розвитку 
дорослої людини (індивідний розвиток, осо-
бистий розвиток, професійний розвиток, 
збалансованість професійного, індивідного 
та особистісного розвитку).

Науковець зазначав, що лише відносна від-
повідність темпів розвитку цих вимірів люд-
ського існування є оптимальною для реалізацій 
людської суті, «виконання» людиною себе [6].

Базуючись на ідеях О. Бодальова [6], Е. Зеєр 
та Е. Симанюк [8; 9] розглянули вплив зовніш-
ніх та внутрішніх чинників на розвиток сценар-
них тенденцій саморозгортання особистості 
у професійному полі. Результатом такого 
аналізу стало виокремлення можливості існу-
вання шести видів сценаріїв професіогенезу 
особистості: плавне уповільнення професій-
ного розвитку; стагнуючий професійний роз-
виток; спад професійної активності і можлива 
редукція професійного розвитку; досягнення 
значних результатів у професії; кардинальна 
зміна траєкторії професійного розвитку; ката-
строфа [9, c. 40–42].

Цікавими є наукові розвідки російських 
дослідників Н. Пряжнікова та Є. Пряжніко-
вої [18] стосовно визначення двох основних 
напрямів розвитку особистості у професій-
ному полі: перший – коли людина відбулася 
як професіонал; другий – коли людина не від-
булася як професіонал. У межах зазначених 
напрямів науковці виокремили три «базові 
сценарії» професіогенезу особистості: а) пер-
ший сценарій – це невдала професійна біо-
графія, що мало зачіпає особистість. Людина 
працює задля грошей, пільг. Діяльність не 
подобається, але є вкрай необхідною; б) дру-
гий сценарій – це невдала професійна біогра-
фія внаслідок розбіжностей між реальними 
досягненнями та особистими вимогами; 
в) третій сценарій – вдала професійна біогра-
фія. Науковці зазначали що:

– зміни, що виникають у процесі про-
фесійного становлення, є результатом осо-
бливостей входження у професійне середо-
вище і залежать від змісту та функціональної 
структури середовища та особистісних осо-
бливостей фахівця; якості включення фахівця 
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в діяльність та розвитку психічних функцій 
в онтогенезі;

– професійна діяльність впливає та змі-
нює особистість (успішність діяльності визна-
чається вимогами професіограм, в яких чітко 
прописаний відповідний набір ПВЯ, є якості, 
що залишаються незатребуваними повною 
мірою);

– наслідком довготривалого виконання 
діяльності може бути зниження тенденції до 
її вдосконалення, зміни динаміки руху, виник-
нення періодів стабілізації;

– тривалість та кількість стабілізаційних 
періодів залежить від стадії професіогенезу 
та особистісних характеристик. На початко-
вих етапах професіогенезу вони відсутні або 
недовготривалі. На етапах подальшого про-
фесійного розвитку можуть тривати досить 
довго;

– наявність стабілізаційного періоду не 
є критичною для професійного розвитку осо-
бистості, а критичним може бути непродуктив-
ний вихід із нього; 

– наслідком непродуктивного виходу із 
періоду стабілізації є можливе виникнення 
змін (деформацій) професійної спрямовано-
сті, що негативно впливає на подальшу траєк-
торію, темп та показники професійного роз-
витку.

Таким чином, аналізуючи наявні наробки 
науковців стосовно сценарного аналізу життя 
людини загалом і професійного зокрема, 
ми розуміємо професійний сценарій як план 
особистої, активно-суб’єктної та відповідаль-
ної самореалізації у конкретному професій-
ному середовищі, розгортання якого залежить 
від взаємовпливу об’єктивних та суб’єктивних 
факторів [14, с. 94].

Найбільш значущими для наших досліджень 
є висновки стосовно того, що:

– професійний шлях особистості має різні 
вектори розвитку, в межах яких можуть фор-
муватися різноманітні професіогенетичні сце-
нарії;

– будь-який сценарій можна планувати, 
будувати та змінювати. Кожна людина в змозі 
усвідомити та проаналізувати особисті сце-
нарні тенденції та виявити неправильні, про-
грашні рішення, а потім перетворити їх на 
ефективні, тобто є можливість їх корегування 
та оптимізації;

– зміна сценарних характеристик (век-
тора, темпу, траєкторії, показників базових 
психологічних характеристик професіоге-
незу) найчастіше відбувається у разі переходу 
з одних стадії та етапу професійного розвитку 
на інші;

– вірогідність змін сценарних характерис-
тик у межах стадій та етапів професіогенезу 
найчастіше зумовлена виникненням ненорма-
тивних кризисних явищ;

– у межах наявних сценарних тенденцій 
професійного розвитку особистості можливе 
існування декількох варіацій залежно від взає-
мовпливу об’єктивних та суб’єктивних факторів.

Будування особистого професіогенетич-
ного сценарію тісно пов’язане зі сценарним 
плануванням професійного шляху. Такий під-
хід досить часто використовується у страте-
гічному бізнес-плануванні [25]. Якщо вважати 
особистий професійний сценарій за особи-
стий бізнес-проєкт, то професійне сценарне 
планування доцільно розглядати як різновид 
когнітивної діяльності щодо постановки цілей 
і завдань стосовно професійного майбутнього 
та визначення оптимальних засобів їх реаліза-
ції [14, с. 94]. 

Таким чином, ми вважаємо, що особисте 
сценарне планування має базуватися на вра-
хуванні: особливостей професійного середо-
вища, обраної професії, суб’єкта діяльності, 
показників базових психологічних характерис-
тик професіогенезу особистості (операціо-
нальних, змістових, динамічних), суб’єктивних 
та об’єктивних умов професійного розвитку.

Висновки. Отже, спираючись на наукові 
розвідки вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків у межах різних підходів до розгляду профе-
сійного розвитку особистості з позиції сценар-
ного аналізу, нами було розкрито зміст понять 
«професійний сценарій» та «професійне сце-
нарне планування». Підкреслено значущість 
взаємовпливу об’єктивних та суб’єктивних 
факторів на формування особистого профе-
сійного сценарію та розглянуто можливість 
існування різноманітних видів розвитку про-
фесійних сценаріїв у межах зазначених теоре-
тичних підходів.
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Постановка проблеми. Професійне ста-
новлення фахівців соціальної сфери – це 
складне багатокомпонентне утворення, що 
передбачає розгляд його як процесу, який 
динамічно розгортається та передбачає 
визначення етапів і засобів, та як системи, що 
потребує виокремлення певних елементів, 

їхніх зв’язків та взаємовпливу з метою одер-
жання запланованих результатів.

Професійна діяльність особистості фахівця 
у сфері соціальної роботи залежить від спе-
цифіки і виду роботи (професійна практика чи 
академічна дисципліна), що має власні теорії 
соціальної роботи, засновані на більш широ-
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ПроФесійноГо становлення ФаХівців соціальноЇ сФери  
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З метою розкриття теоретико-методо-
логічних аспектів проблеми психологічного 
забезпечення професійного становлення 
фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної 
взаємодії у дослідженні було здійснено уза-
гальнення питань професійної підготовки 
майбутніх професіоналів до діяльності 
у соціальній сфері. 
Запропоновано структурно-функціональну 
модель підготовки фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії та визна-
чено зміст і конфігурацію її складників, 
зокрема: структурно-змістового складника 
(мотиваційно-аксіологічного компонента, 
компетентнісно-креативного компонента, 
особистісно-рефлексивного компонента); 
технологічно-процесуального складника 
(професійно-мотиваційного етапу, когні-
тивно-світоглядного етапу, креативно-ді-
яльнісного етапу, рефлексивно-творчого 
етапу); моніторингово-корегувального 
складника.
Окреслення багатогранних наукових під-
ходів до професійної підготовки майбут-
ніх соціальних працівників дало змогу не 
лише спрогнозувати результати освіт-
нього процесу у межах розв’язання про-
блеми розвитку професіоналізму майбут-
ніх фахівців соціальної сфери, а й виявити 
оптимальні шляхи забезпечення високого 
рівня їх готовності до професійної діяль-
ності й міжпрофесійної взаємодії, зокрема 
побудувати організаційно-методологічну 
модель дослідження психологічного забез-
печення професійного становлення фахів-
ців соціальної сфери до міжпрофесійної 
взаємодії, яка включає такі площини: тео-
ретико-практичну, методичну, емпіричну 
та моделювання.
Визначено методологію психологічного 
забезпечення професійного становлення 
фахівців соціальної сфери до міжпрофесій-
ної взаємодії. Методологічні засади сприяли 
виявленню оптимальних методів соціальної 
роботи: загальні (філософські); загально-
наукові; спеціальні (специфічні) – методи 
соціальної діагностики, профілактики, соці-
альної реабілітації, соціального контролю, 
соціально-економічні, педагогічні, психоло-
гічні та соціологічні.
ключові слова: професійне станов-
лення, професійна готовність, фахівці 

соціальної сфери, міжпрофесійна вза-
ємодія, організаційно-методологічна 
модель.

In order to reveal the theoretical and methodolog-
ical aspects of the problem of psychological sup-
port for the professional development of social 
sphere professionals to interprofessional inter-
action in the study, generalization of the issues 
of professional training of future professionals to 
activities in the social sphere was made.
The structural-functional model of preparation 
of social sphere specialists for interprofessional 
interaction is proposed and the content and con-
figuration of its components are determined, 
in particular: structural-semantic component 
(motivational-axiological component, compe-
tence-creative component, personality-reflexive 
component); technological-procedural compo-
nent (professional-motivational stage, cogni-
tive-outlook stage, creative-activity stage, reflex-
ive-creative stage); monitoring and correction 
component.
Outlining multifaceted scientific approaches 
to the professional training of future social 
workers allowed not only to predict the results 
of the educational process within the frame-
work of solving the problem of professionalism 
of future specialists in the social sphere, but 
also to identify the optimal ways of ensuring 
a high level of their readiness for professional 
activity and interprofessional interaction – meth-
odological model of research of psychological 
support of professional formation of specialists 
of social sphere to the city and professional 
interaction, which includes the following areas: 
theoretical, practical, methodological, еmpirical 
and modeling.
The methodology of psychological support 
of professional development of social sphere 
specialists to interprofessional interaction is 
defined. Methodological principles contributed 
to the identification of optimal methods of social 
work: general (philosophical); general scientific; 
special (specific) methods of social diagnostics, 
prevention, social rehabilitation, social control, 
socio-economic, pedagogical, psychological 
and sociological.
Key words: professional formation, profes-
sional readiness, specialists of social sphere, 
interprofessional interaction, interaction-meth-
odological model.



  Теорія Та ісТорія соціології

193

  Соціальна пСихологія. Юридична пСихологія

кому спектрі гуманітарних знань, з одного 
боку, та місцевих знаннях – з іншого. Варто 
при цьому зазначити, що цілісної ґрунтовної 
концепції соціально-психологічного забез-
печення професійного становлення фахівців 
соціальної сфери, зокрема до міжпрофесійної 
взаємодії, в Україні ще не розроблено. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями професіоналізації майбутніх 
фахівців займалися як зарубіжні (А. Маслоу, 
К. Роджерс та ін.), так і вітчизняні (Г. Абра-
мова, О. Бондаренко, М. Боришевський, 
Л. Бурлачук, Н. Зубалій, Н. Коломінський, 
С. Максименко, В. Моргун, В. Татенко, Т. Тіта-
ренко, М. Савчин, В. Панок, Н. Чепелєва, 
Т. Яценко тощо) науковці. Особливості фор-
мування майбутніх фахівців для соціальних 
закладів у системі забезпечення особистіс-
но-професійних якостей становлення фахів-
ців соціальної сфери досліджувались у робо-
тах О. Безпалько, О. Дубасенюк, І. Звєрєвої, 
Л. Міщик, А. Капської, І. Козубовської, О. Кар-
пенко, Л. Міщик, В. Поліщук та ін. Специфіку 
підготовки до виконання певних професій-
них функцій з різними категоріями клієнтів 
вивчали С. Архипова, О. Білоліпцева, В. Боча-
рова, М. Васильєва, М. Галагузова, Л. Гусля-
кова, О. Лісовцець, Г. Локарєва, М. Лукаше-
вич, М. Малькова, Ю. Мацкевич, П. Павленко, 
С. Пащенко, А. Первушина Л. Пундик, С. Хар-
ченко, Є. Холостова, І. Фірсова, З. Фалин-
ська, Р. Чубук.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкриття концептуальних положень психо-
логічного забезпечення професійного станов-
лення фахівців соціальної сфери до міжпрофе-
сійної взаємодії. 

Методи дослідження. На різних ета-
пах наукового пошуку були використані такі 
методи дослідження: 1) теоретичного аналізу 
(історіографічного, порівняльного, ретроспек-
тивного) з метою виявлення й обґрунтування 
концепцій розвитку і становлення соціальної 
роботи як наукового напряму та розкриття її 
основних практичних аспектів і структури діяль-
ності соціального працівника; вивчення й ана-
лізу наукових джерел вітчизняних і зарубіжних 
дослідників з філософії, соціології, психології 
і педагогіки щодо досліджуваного питання, що 
дало змогу порівняти різні точки зору на про-
блему, що вивчається, та визначитися з базо-
вими для дослідження положеннями; синтезу, 
узагальнення, систематизації, що слугували 
засобом для обґрунтування змісту підго-
товки, вибору інноваційних технологій підго-
товки майбутніх спеціалістів соціальної сфери 
до реалізації ідеї міжпрофесійної взаємодії 
в професійній діяльності; моделювання пси-
холого-педагогічних умов з метою перевірки 
теоретичних положень дослідження; 2) про-
гностичні (експертні оцінки, узагальнення 

незалежних характеристик, моделювання) 
з метою обґрунтування моделі професійної 
діяльності соціального працівника і розробки 
моделі професійної підготовки фахівців соці-
альної сфери; 3) обсерваційні (пряме й опо-
середковане спостереження, включене, дов-
готривале фіксоване спостереження) з метою 
виявлення особливостей діяльності фахівців 
соціальної роботи в різних ситуаціях; 4) діа-
гностичні (рейтинг, бесіди, інтерв’ювання, 
анкетування, тестування) сприяють пошуку 
і розробці шляхів професійно орієнтованого 
навчання з урахуванням розвитку ініціатив-
ності, гнучкості та позитивної мотивації кож-
ного студента.

Алгоритми розв’язання дослідницьких 
завдань базуються на основних принципах 
проєктування: наукового обґрунтування; соці-
альної доцільності та цілевідповідності (відпо-
відність очікуваних результатів нормативним 
(ціннісним) цілям суспільного розвитку); від-
повідності змін, що проєктуються, фізіоло-
гічній, психічній і соціальній природі людини; 
комплексності, інтегративності, співставлення 
різних видів моделей; реалістичності і мож-
ливості для реалізації (адекватна постановка 
цілей, опора на наявні соціальні ресурси).

Результати дослідження. Будь-який фахі-
вець виступає як соціальна постать певного 
соціуму. У зв’язку з цим особистість фахівця 
має розглядатися не лише в діяльнісному, 
а й соціально-психолого-індивідуальному 
плані, тобто як суб’єкт соціального буття, про-
фесійної діяльності та індивідуальної життєді-
яльності [2].

Варто зазначити, що вплив професійної 
діяльності на професійне становлення та зго-
дом і на професійний розвиток особистості 
фахівця перебувають у нерозривному зв’язку 
з розвитком особистості як суб’єкта профе-
сійної діяльності протягом здобуття профе-
сійної освіти та наступної фахової діяльності. 
Цей аспект є принциповим, оскільки не особи-
стість визначає фахову діяльність і не фахова 
діяльність визначає особистість, а суб’єкт 
професійно-фахової діяльності знаходить 
оптимальне співвідношення її зовнішньої 
(показники ефективної професійно-фахової 
діяльності, критерії та показники її оцінювання 
як суб’єкта професійної діяльності) та внутріш-
ньої (ставлення, цінності, готовність, умотиво-
ваність, особистісний смисл, професійні пер-
спективи тощо як суб’єкта соціального буття 
та професійної діяльності) детермінацій, стан-
дартизації фахової діяльності та необхідності 
творчості в ній, регламентації та норматив-
ності посадових компетенцій фахівця та твор-
чої природи особистості [3; 6].

У процесі теоретичного дослідження вияв-
лені основні закономірності, зокрема взає-
мозв’язок соціальних процесів, соціальної 



ГАБІТУС

194 Випуск 12. Том 1. 2020

політики та соціальної роботи; вирішення 
соціальної проблеми диктується потребами 
та інтересами клієнтів; зміст, форми і методи 
соціальної роботи зумовлюються характером 
проблем індивіда, групи, спільноти; залеж-
ність результату соціальної роботи від профе-
сійної компетентності й особистісних якостей 
фахівця, вибір пріоритетів соціальної роботи, 
створення умов для самозабезпечення, само-
розвитку клієнта. Водночас окреслені зако-
номірності слугували методологічною пере-
думовою визначення принципів соціальної 
роботи, що поділяються на такі групи: соці-
ально-політичні; організаційні; соціально-пси-
холого-педагогічні; специфічні (гуманізму, 
незалежності, клієнтоцентризму, опори, толе-
рантності, конфіденційності, максимізації).

Методологічні засади сприяли виявленню 
оптимальних методів соціальної роботи: 
1) загальних (філософських); 2) загальнонау-
кових; 3) спеціальних (специфічних) – методів 
соціальної діагностики, профілактики, соці-
альної реабілітації, соціального контролю, 
соціально-економічних, педагогічних, психо-
логічних та соціологічних.

До характерних складників методичного 
забезпечення віднесено: навчальні програми 
з усіх нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін (нормативна частина визначається 
відповідним державним стандартом освіти, 
а вибіркова частина визначається вищим 
навчальним закладом), програми навчальної, 
виробничої практики, підручники та навчальні 
посібники, інструктивно-методичні матеріали 
до семінарських, практичних і лабораторних 
занять; індивідуальні семестрові завдання для 
самостійної роботи студентів з навчальних дис-
циплін, контрольні завдання до семінарських, 
практичних і лабораторних занять, контрольні 
роботи з навчальних дисциплін для перевірки 
рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу, методичні матеріали для студентів 
з питань самостійного опрацювання фахової 
літератури, написання курсових робіт і диплом-
них проєктів (робіт). Інші характеристики 
навчального процесу визначає викладач, кафе-
дра, а також заклад вищої освіти.

Аналіз теоретичних положень дав нам 
змогу стверджувати, що міжпрофесійна вза-
ємодія є категорією, що відображає процеси 
впливу різних суб’єктів один на одного, вза-
ємну зумовленість їхніх вчинків і соціальних 
орієнтацій, зміну системи потреб, внутрішньо 
індивідних характеристик, а також міжособи-
стісних зв’язків, які виникають у ході цієї вза-
ємодії. Міжпрофесійна взаємодія полягає не 
тільки в обміні інформацією, але й організації 
спільних дій, які допомагають партнерам реа-
лізувати деяку спільну для них діяльність.

Теорії міжпрофесійної взаємодії пред-
ставляють її як матеріальний процес, що 

супроводжується передачею матерії, руху 
й інформації: як співпрацю, спільну діяльність, 
співпереживання, спілкування. 

Розмаїття підходів до визначення і структури 
взаємодії привели до висновку, що міжпро-
фесійна взаємодія як соціально-психологічна 
категорія є інтегруючим чинником, який об’єд-
нує частини в цілісний процес безпосеред-
нього або опосередкованого взаємовпливу 
об’єктів (суб’єктів), що породжує їх взаємну 
зумовленість і зв’язок.

Міжпрофесійна взаємодія – це цілеспря-
мований, соціально зумовлений, динамічний 
процес безпосереднього або опосередкова-
ного одночасного впливу суб’єктів один на 
одного в результаті виконання певної про-
фесійної діяльності за спрямовуючої ролі 
суб’єкта, що володіє сукупністю теоретичної 
та практичної підготовки, метою якого є реа-
лізація змісту професійної діяльності одного 
і задоволення потреб іншого. Міжпрофесійна 
взаємодія – це функціональна взаємодія, що 
має діловий характер і відрізняється від міжо-
собистісної взаємодії. Вона сприяє досяг-
ненню індивідуальних цілей кожного та мети 
спільної трудової діяльності за умов високого 
рівня усвідомленості та позитивного емоцій-
ного фону. 

Особливості міжпрофесійної взаємодії 
полягають в тому, що: 

– партнер у міжпрофесійній взаємодії 
завжди виступає як особистість, значуща для 
суб’єкта;

– учасникам взаємодії притаманне добре 
взаєморозуміння в питаннях справи; 

– головним завданням міжпрофесійної 
взаємодії виступає продуктивна співпраця [4].

Проблема міжпрофесійної взаємодії має 
відносно самостійний зміст, вона конкретизує 
взаємозв’язки особистості і професії, виявляє 
ті фактори, що опосередковують відносини 
індивідів у професійній діяльності. Ефектив-
ність її визначається перш за все сформо-
ваністю людини як особистості, як суб’єкта 
діяльності, пізнання, спілкування. Це, своєю 
чергою, передбачає, що формування людини 
як суб’єкта міжпрофесійної взаємодії має три-
валий характер, зумовлений специфічними 
особливостями професіогенезу [4]. 

Практична реалізація науково-методичного 
та технологічного забезпечення професійної 
підготовки майбутнього фахівця соціальної 
сфери у процесі багатоступеневої фахової 
підготовки зумовлює поетапність та варіатив-
ність опанування майбутніми фахівцями такої 
галузі навчальних дисциплін професійного 
спрямування та необхідність вдосконалення 
програмно-методичного забезпечення про-
цесу на основі вихідних положень Болонської 
системи. Це дає змогу збагатити, модернізу-
вати зміст соціально-освітніх процесів, удо-
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сконалювати освітні технології підготовки 
сучасного фахівця соціальної сфери.

Нами запропоновано структурно-функціо-
нальну модель підготовки фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії та визна-
чено зміст і конфігурацію її складників. 

1. Структурно-змістовий складник сис-
теми розкриває зміст структурних компонентів 
готовності майбутніх фахівців соціальної сфери 
до міжпрофесійної взаємодії як стійкої інтегра-
тивної особистісно-професійної здатності, що 
ґрунтується на сформованих мотиваційних, 
теоретичних і практичних цінностях, значу-
щих особистісно-професійних якостях фахівця 
й виявляється в активній творчій соціально-пе-
дагогічній діяльності з урахуванням професій-
ної специфіки. Така готовність характеризу-
ється єдністю взаємопов’язаних компонентів:

– мотиваційно-аксіологічний компонент 
готовності відображає наявність: стійкої про-
фесійної спрямованості майбутніх фахівців 
на діяльність з міжпрофесійної взаємодії на 
ґрунті усвідомлення її значущості, власної місії 
у забезпеченні процесів розвитку особистості, 
соціальної групи, суспільства; стійкої системи 
цінностей у майбутніх соціальних працівни-
ків, установки на формування міжпрофесійної 
взаємодії фахівця соціальної сфери;

– компетентнісно-креативний компонент 
визначається сформованістю в майбутніх 
фахівців професійних компетенцій – системи 
знань (методологічних, теоретичних, техноло-
гічно-методичних) і вмінь (інтелектуально-до-
слідницьких, конструктивно-прогностичних, 
інформаційно-гностичних, навчально-мето-
дичних, рефлексивно-корекційних, комуніка-
тивно-стимулювальних, організаційно-управ-
лінських), необхідних для професійної 
діяльності, до професійної творчості, актив-
ністю в професійному самовиявленні під час 
навчання у виші;

– особистісно-рефлексивний компонент 
характеризується сформованістю значущих 
особистісно-професійних якостей (гуманіс-
тичної спрямованості, відповідальності, кре-
ативності, ініціативності, комунікативності, 
стійкої особистісно-соціальної та фасиліту-
вальної професійної позиції тощо) фахівця, 
розвиненістю стратегічного мислення, здатні-
стю до професійної рефлексії. 

Саме на формування зазначених струк-
турних компонентів готовності майбутнього 
фахівця спрямовується програмно-змістове 
і навчально-методичне забезпечення зазна-
ченої системи.

2. Технологічно-процесуальний складник 
системи представлено технологією підготовки 
майбутніх фахівців до міжпрофесійної взає-
модії (з етапами: професійно-мотиваційним, 
когнітивно-світоглядним, креативно-діяльніс-
ним, рефлексивно-самотворчим), навчально- 

методичним інструментарієм забезпечення 
процесу такої підготовки у різних видах діяль-
ності студентів, педагогічними умовами, що 
зумовлюють її ефективність, зокрема: 

– професійно-мотиваційний етап техно-
логії спрямовано на: формування стійкої про-
фесійної спрямованості студентів на міжпро-
фесійну взаємодію фахівця соціальної сфери, 
системи цінностей і мотивів, стійкого інтересу 
до вирішення проблеми міжпрофесійної вза-
ємодії фахівця соціальної сфери засобами 
соціально-педагогічної діяльності; розвиток 
стратегічного мислення фахівців; формування 
дієвої установки на здобуття професійних 
знань і вмінь; здобуття майбутніми фахівцями 
первинного досвіду діяльності зі стимулю-
вання міжпрофесійної взаємодії фахівця соці-
альної сфери у складних життєвих обставинах 
під час волонтерської діяльності;

– когнітивно-світоглядний етап техноло-
гії націлено на опанування майбутніми фахів-
цями системи теоретичних, технологічних, 
методичних знань, необхідних для здійснення 
такої діяльності, способами, прийомами, тех-
нологіями соціально-виховної, просвітниць-
кої, превентивної, корекційної, реабілітаційної 
діяльності в контексті міжпрофесійної взаємодії 
фахівця соціальної сфери в процесі вивчення 
професійно орієнтованих дисциплін; погли-
блення професійного світогляду, зміцнення 
системи цінностей і переконань; формування 
стійкої особистісно-соціальної й фасилітуваль-
ної професійної позиції студентів;

– креативно-діяльнісний етап має на меті 
розвиток системи професійних умінь і здо-
буття студентами досвіду діяльності з міжпро-
фесійної взаємодії фахівця соціальної сфери 
в процесі практичної, науково-дослідної, гро-
мадсько-виховної, волонтерської діяльності; 
розвиток їхньої здатності до професійної твор-
чості як важливої умови ефективності соціаль-
но-педагогічної діяльності, формування уста-
новки на професійно-творче вдосконалення;

– рефлексивно-творчий етап технології орі-
єнтовано на: поглиблення, узагальнення й сис-
тематизацію, творче застосування знань і вдо-
сконалення професійних умінь, вироблених 
на попередніх етапах; формування здатності 
розробляти й реалізовувати цілісну систему 
соціально-педагогічної діяльності з міжпро-
фесійної взаємодії фахівця соціальної сфери 
з урахуванням їх специфіки; залучення сту-
дентів до активної пошукової, творчої, науко-
во-дослідницької діяльності з метою розробки 
і реалізації власних програм і проєктів, ство-
рення соціальної реклами для стимулювання 
міжпрофесійної взаємодії фахівця соціальної 
сфери; подальший розвиток стратегічного 
мислення й формування стійкої рефлексивної 
позиції студентів як здатності до рефлексив-
ного осмислення дійсності, спроможності до 
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передбачення й прогнозування, самооцінки 
власної готовності до професійної діяльності 
в контексті дослідження, визначення перспек-
тив подальшої роботи в цьому напрямі; ексте-
ріоризацію професійно-творчих досягнень 
студентів.

3. Моніторингово-корегувальний склад-
ник системи забезпечує постійний моніто-
ринг, самомоніторинг і корегування (у разі 
необхідності) процесу формування готовності 
майбутніх фахівців до міжпрофесійної взаємо-
дії фахівця соціальної сфери за визначеними 
критеріями (мотиваційно-ціннісним, компе-
тентнісно-творчим, особистісно-оцінним), 
показниками та рівнями. При цьому показ-
никами мотиваційно-ціннісного критерію є: 
стійка професійна спрямованість на соціаль-
но-педагогічну діяльність, ціннісне ставлення 
до професійної підготовки до міжпрофесійної 
взаємодії фахівця соціальної сфери. 

Показниками компетентнісно-творчого 
критерію є: повнота й характер засвоєння 
системи методологічних, теоретичних і тех-
нологічно-методичних знань, необхідних для 
успішної міжпрофесійної взаємодії фахівця 
соціальної сфери; сформованість системи 
вмінь (загально-педагогічних і спеціальних) 
здійснювати професійну діяльність у контек-
сті міжпрофесійної взаємодії, характер вияву 
професійної творчості, активність у профе-
сійному самовиявленні. Особистісно-оцінний 
критерій визначається: характером виявлення 
значущих особистісно-професійних якостей, 
сформованістю стратегічного мислення, праг-
нення до професійного самовдосконалення на 
основі рефлексивно-оцінної діяльності, само-
оцінкою студентів щодо сформованості в них 
відповідної готовності [5].

Досліджувана готовність виявляється 
на високому (продуктивному), середньому 
(реконструктивно-трансляційному) й низь-
кому (елементарно-репродуктивному) рівнях. 
При цьому саме високий рівень готовності 
уможливлює ефективність соціально-педаго-
гічної діяльності зі сталого розвитку соціаль-
них груп й відображає вихід самих фахівців на 
рівень розвитку і саморозвитку (духовно-мо-
рального, особистісно-соціального, профе-
сійно-творчого).

Своєрідним регулятором якості процесу 
навчання виступають методологічні прин-
ципи цілісності, розвитку, відповідності, збе-
реження, що дають змогу одночасно вирішу-
вати важливі теоретичні питання подальшого 
моделювання професійної діяльності. Визна-
чені принципи зумовили технологічний рівень 
методичного забезпечення соціальної роботи, 
а вони, своєю чергою, потребували окрес-
лення методів соціальної роботи, що сприй-
маються у дослідженні як способи, сукупність 
прийомів і операцій.

З огляду на приналежність і співвіднесе-
ність з різними галузями наук, їх можна поді-
лити на: економічні, правові, політичні, соціо-
логічні, медико-соціальні, управлінські тощо. 
При цьому метод у соціальній роботі виконує 
подвійну роль, оскільки він виступає як спо-
сіб, шлях пізнання і застосування знань, що 
дає змогу стверджувати: під методом соціаль-
ної роботи ми мали на увазі спосіб організа-
ції соціальної роботи, що сприяє досягненню 
оптимального результату і забезпечує пози-
тивні зрушення в розвитку об’єкта (суб’єкта) 
соціальної діяльності. 

При цьому з урахуванням інтерпретацій-
ної природи методологічного підходу дослі-
дження базовим елементом є метод проєк-
тів, через використання якого відбувається 
реалізація принципу міжпредметних зв’язків, 
що сприяє розвитку всіх структурних компо-
нентів професійної компетентності (змісто-
вих, процесуальних, мотиваційних), а отже, 
забезпечує її успішне формування. Саме 
використання зазначеного методу дає мож-
ливість розглядати створення прообразу 
бажаного об’єкта, явища чи процесу з вико-
ристанням спеціально відібраних методик 
і ланкою, що утворює зв’язки між прогно-
зуванням і плануванням шляхів досягнення 
цілей навчально-виховного процесу. Такий 
підхід спрямований на розвиток у студентів 
критичного мислення, вмінь самостійно здо-
бувати та конструювати свої знання, усвідом-
лювати важливість набутих знань та вмінь для 
подальшого використання їх у процесі нав-
чання та майбутній професійній діяльності, 
що є необхідними умовами для формування 
їхньої професійної компетентності.

Організаційно-методологічну модель 
дослідження психологічного забезпечення 
професійного становлення фахівців соці-
альної сфери до міжпрофесійної взаємодії 
подано на рис. 1.

Теоретико-методологічні та практичні 
аспекти дослідження вказують на поетапний 
розвиток вироблених суспільно та професійно 
значущих пріоритетів для осмислення сутності 
й особливостей професійної підготовки май-
бутніх фахівців соціальної сфери та розкриття 
наукових підходів до вивчення цього процесу; 
вони базуються на комплексному викорис-
танні сучасних наукових підходів, що дають 
змогу виробити цілісні й переконливі уявлення 
про професійну підготовку соціальних праців-
ників в умовах вищого навчального закладу 
як про процес і результат соціальної освіти; 
розширюють визначення його понятійної сис-
теми, сприяють з’ясуванню статусу і професі-
оналізму соціального працівника як суб’єкта 
соціальної сфери та змісту, структури й педа-
гогічного управління процесом його професій-
ного становлення. Розглядаючи ці твердження 
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як концептуальні, ми можемо говорити, що 
наше дослідження ґрунтується на виявленні 
феноменології професійної освіти та її педа-
гогічних можливостей у процесі підготовки 
студентів до професійної соціальної роботи, 
розробці структурно-функціональної моделі, 
її організації в єдності цільових, змістових, 
технологічних, методичних та організаційних 
складників. 

Висновки і пропозиції. Саме такий під-
хід є, на нашу думку, методологічно обґрун-
тованим, оскільки особистість фахівця і його 
діяльність усвідомлюються, сприймаються 
і досліджуються у комплексі. Однак при цьому 
слід враховувати, що особистість не підпо-
рядковується діяльності, а свідомо визначає її 
цілі, смисл, зміст, методи, технології, засоби 
та результат, а за потреби вносить до них певні 
корективи. У зв’язку з цим варто говорити про 
індивідуальний стиль професійної діяльності, 
отримання такого результату, що відповідає 
суб’єктним очікуванням конкретного фахівця. 
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Постановка проблеми. У контексті реа-
лізації теоретико-методичного дослідження 
у сфері соціалізації особистості перед дослід-
ником неминуче постає питання про міждис-
циплінарні підходи до цієї проблеми. Тому 
найповнішу і найбільш об’єктивну характе-
ристику соціалізації можна отримати лише 
внаслідок міждисциплінарного її дослідження, 
що потребує реалізації таких методологічних 
принципів: соціальної детермінації (соціаль-
но-економічний рівень розвитку суспільства 

визначає особливості існування мікроото-
чення і позначається на процесі соціаліза-
ції); самодетермінації (у процесі соціалізації 
особистості акцентується увага на активності 
останньої щодо перетворення матеріальних 
і духовних цінностей); діяльнісного опосеред-
кування (наявний неперервний цілісний про-
цес засвоєння особистістю об’єктивної дійс-
ності та набуття соціального досвіду завдяки 
включенню в діяльність); двобічності процесу 
соціалізації (взаємозумовленості процесу 
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У статті розкрито розуміння сутності соці-
алізації особистості з позицій психологічної 
науки як процесу становлення індивіда як 
суб’єкта соціальних відносин, що відбува-
ється у процесі його залучення до соціальної 
дійсності; цей процес має складну струк-
туру, розгортається в конкретних умовах 
життєдіяльності людини та зумовлюється 
багатьма факторами. Наголошується, що 
процес соціалізації відбувається у конкрет-
ному середовищі, тобто у сфері соціалізації, 
під якою у психології розуміють середовище 
дії, в якому відбувається процес розширення 
та примноження соціальних зв’язків індивіда 
із зовнішнім світом, становлення його як 
особистості. Охарактеризовано основні 
сфери, в яких розгортається цей процес, – 
діяльність, спілкування та самосвідомість. 
Підкреслено, що саме в діяльності людина 
виражає себе як суспільний індивід, проявляє 
особистісні смисли, виявляє самостійність, 
ініціативу, творчість та професіоналізм, 
засвоює нові види активності. Отже, діяль-
ність являє собою динамічний процес, у ході 
якого розвивається власне особистість. 
Акцентовано, що з позицій психологічної 
науки спілкування трактується як специ-
фічна форма діяльності і як самостійний 
процес взаємодії, необхідний для реалізації 
інших видів діяльності особистості. Вод-
ночас саме спілкування на різних етапах 
життєвого шляху стає основним каналом 
соціалізації особистості. Сфера самосвідо-
мості – третя сфера соціалізації – перед-
бачає становлення «Я-концепції» індивіда 
як динамічної системи уявлень людини про 
себе, установок, спрямованих на себе. До неї 
входять: образ «Я» – усвідомлення особи-
стістю власних фізичних, інтелектуальних 
та інших якостей; самооцінка, потенційна 
поведінкова реакція, тобто ті конкретні 
дії, які можуть бути викликані образом 
«Я» та самооцінкою. Наголошується, що 
таке зосередження уваги на особистісному 
аспекті в процесі соціалізації, на активній 
позиції особистості в цьому процесі є зна-
чущим у розробці проблем соціалізації, що 
вивчається педагогікою, яка завжди вико-
ристовувала і синтезувала кращі наукові 
здобутки психологічної науки.
ключові слова: соціалізація, соціальне ста-
новлення, особистість, діяльність, спілку-
вання, самосвідомість, соціальна взаємодія.

The article is dedicated to the investigation 
of the essence of personality socialization 
from the psychological approach as a process 
of becoming an individual as a subject of social 
relations, which occurs in the process of its 
involvement in social reality; this process has 
a complex structure, unfolds in specific condi-
tions of human activity and is caused by many 
factors. The author emphasized that the process 
of socialization takes place in a specific environ-
ment, that is, in the field of socialization, which 
in psychology is understood as an environment, 
in which the process of expansion and multi-
plication of the individual’s social connection 
with the outside world, forming a personality as 
an individual. The main areas in which this pro-
cess is involved are characterized by: activity, 
communication and self-awareness. The activ-
ity that a person expresses as a social individual 
manifests personal meanings, shows indepen-
dence, initiative, creativity and professional-
ism, learns new kinds of activity. Thus, activity 
is a dynamic process in which one develops 
one’s self. The authors pointed out, that from 
the standpoint of psychological science com-
munication is treated as a specific form of activ-
ity and as an independent process of interac-
tion necessary for the implementation of other 
activities of the individual. At the same time, 
communication at different stages of the life 
path becomes the main channel of socialization 
of the individual.
The sphere of self-awareness – the third 
sphere of socialization – involves the for-
mation of the “I-concept” of the individual as 
a dynamic system of ideas of man about him-
self, attitudes aimed at himself. It includes: 
the image of “I” – awareness of the individ-
ual’s physical, intellectual and other qual-
ities; self-esteem, a potential behavioural 
response, that is, those specific actions that 
can be caused by the self and self-esteem. 
The author summarised, that such an empha-
sis on the personal aspect in the process 
of socialization, on the active position 
of the individual in this process is significant in 
the development of problems of socialization, 
studied by pedagogy, which has always used 
and synthesized the best scientific achieve-
ments of psychological science.
Key words: socialization, social formation, per-
sonality, activity, communication, self-awareness, 
social interaction.



  Теорія Та ісТорія соціології

199

  Соціальна пСихологія. Юридична пСихологія

входження особистості у систему суспільних 
відносин і водночас відтворення цих відносин 
у системі сімейних, товариських, навчальних, 
виробничих та інших зв’язків). 

Виокремлення теорії соціалізації як само-
стійної галузі дослідження відбулося у сере-
дині XX століття і було підготовлене науковими 
доробками філософів, соціологів, психологів, 
етнографів, які по-різному розглядали питання 
становлення людини як компетентного члена 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковцями розроблено сучасні вітчизняні 
та зарубіжні концепції соціалізації особистості 
(Н. Голованова, Н. Заверико, І. Звєрєва, Н. Лав-
риченко, Г. Лактіонова, А. Мудрик, С. Савченко, 
С. Харченко); розкрито соціально-психологічні 
аспекти соціалізації з урахуванням вікових 
особливостей (В. Абраменкова, К. Альбухано-
ва-Славська, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, 
Д. Ельконін, І. Кон, О. Кононко, В. Кудряв-
цев, О. Лєонтьєв, В. Мухіна, А. Петровський, 
Т. Рєпіна, Д. Фельдштейн). Соціально-педа-
гогічні засади проблеми з урахуванням нової 
соціокультурної ситуації характеризуються 
у дослідженнях Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, 
В. Болгаріної, Т. Василькової, Ю. Василько-
вої, М. Галагузової, Я. Гілінського, І. Звєрєвої, 
А. Капської, Л. Коваль, В. Курила, Л. Міщик, 
Л. Новікової, А. Рижанової, С. Хлєбік, Л. Ште-
фан. Вивчення процесу соціалізації у межах 
різних наукових галузей зумовлене глибиною 
її об’єктивного змісту і багатством структур-
но-функціональних взаємозв’язків у суспіль-
ному житті. Підходи психолого-педагогічної 
науки до соціалізації особистості розкривають 
змістову конкретику цього процесу, обґрунто-
вують механізми, пов’язані з умовами соціалі-
зації (середовище, простір) та позицією, яку 
займає особистість у цьому процесі (актив-
ність–пасивність). 

Постановка завдання. У своїй статті 
ми намагалися проаналізувати підходи пси-
хологічної науки до розуміння сутності соці-
алізації особистості як процесу становлення 
індивіда суб’єктом соціальних відносин, що 
відбувається під час його залучення до соці-
альної дійсності, має складну структуру, 
розгортається в конкретних умовах життєді-
яльності, та охарактеризувати сфери, в яких 
розгортається цей процес.

Виклад основного матеріалу. Соціалі-
зація у колі понять соціальної психології посі-
дала досить важливе місце, виділяючи про-
блему соціалізації як явище, достойне аналізу 
з позиції марксистської методології, праг-
нучи вивчати феномен людини, показати від-
мінність категорій «людина», «особистість», 
«індивідуальність». Масштабна теоретична 
дискусія стосовно співвідношення вищезазна-
чених понять, що тривала у радянській філо-

софсько-соціологічній та психологічній думці 
впродовж 1960–1970-х років, зрештою запро-
понувала чітке розмежування цих понять. Тут 
доречно процитувати слова В. Ядова: «Якщо 
вітчизняні науки, предметом дослідження яких 
є людина, аналізують її якості як біологічного 
і нерідко біосоціального організму, то особи-
стість, як соціальна якість людини, є предме-
том дослідження соціальних наук: філософії, 
соціології і психології» [8, с. 73]. Стосовно осо-
бистості соціальну психологію цікавило «кон-
кретно-історичне дослідження особливостей 
психічних якостей і внутрішньої структури осо-
бистості як суб’єкта соціальних відносин, що 
розглядається у певних соціально-конкретних 
обставинах» [8, с. 75]. 

Отже, особливо значущим є те, що у вітчиз-
няній соціальній психології сформувався важ-
ливий для концепції соціалізації фундамен-
тальний постулат про особистість як «суб’єкт 
соціальних взаємин», «суб’єкт індивідуаль-
ної життєдіяльності». Такий загальномето-
дологічний підхід до проблеми особистості 
з точки зору принципу життєдіяльності був 
розроблений К. Абульхановою-Славською 
і засновувався на теоретичних положеннях 
С. Рубінштейна про людину як «суб’єкт життя». 
Науковець вважає, що «уявлення про соці-
альну детермінацію як зовнішню», поширене 
у психології, є неправомірним. Вона ствер-
джує, що всі «основні параметри індивідуаль-
ної життєдіяльності істотно визначені типом 
суспільних відносин, усі механізми і способи 
включення індивіда в суспільство, його зв’язки 
з іншими людьми, його потреби і спонуки сус-
пільно зумовлені» [1, c. 112]. Особисте життя 
людини може бути відчуженим від неї або, 
навпаки, виступати її суб’єктом, це залежить 
від характеру суспільних відносин. Поняття 
«суб’єкт індивідуальної життєдіяльності» уже 
містить суспільну зумовленість: воно перш за 
все характеризує те, як суб’єкт здійснює дію, 
як усвідомлює світ залежно від його соціаль-
ної позиції, від соціальних визначень його сус-
пільної сутності. Тому через поняття суб’єкта 
передається і міра його активності, і спрямо-
ваність, і соціальна сутність свідомості, дій, 
стосунків» [1, с. 114]. Отже, на думку К. Абуль-
ханової-Славської, психологія підійшла до 
розробки своєрідної «психологічної теорії 
відносності»: людина сприймає не стільки те, 
що є у навколишньому світі, скільки те, що 
саме для неї є актуальним і значущим. Тому 
для 60–70-х років характерними є постановка 
та глибока розробка проблеми особистості, 
концентрація психологічної науки довкола 
неї. Серед робіт, присвячених зазначеній про-
блемі, можна виділити праці С. Рубінштейна 
«Людина і світ», Б. Ананьєва «Людина як пред-
мет пізнання», О. Леонтьєва «Діяльність. Сві-
домість. Особистість». Оригінальні концепційні 
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підходи до трактування поняття «особистість» 
були розвинуті К. Абульхановою-Славською, 
Л. Божович, В. Ядовим, П. Якобсон та ін. 

Варто зауважити, що вітчизняна соціальна 
психологія уже у 70-х роках XX століття досить 
упевнено намагалася пояснити не тільки сут-
ність процесу соціалізації, певні характерис-
тики цього процесу, тобто докладно тлума-
чити процес соціалізації, але і з’ясовувала її 
механізми переведення суб’єкта у міжособи-
стісні та міжгрупові соціальні стосунки людей. 
Так, у Б. Паригіна знаходимо досить точне, 
хоча і зашироке визначення соціалізації, яку 
він тлумачив як «багатогранний процес олюд-
нення людини, який містить і біологічні пере-
думови, і саме входження індивіда в соціальне 
середовище й передбачає соціальне пізнання, 
соціальне спілкування, оволодіння навичками 
практичної діяльності, містить предметний світ 
і всю сукупність соціальних функцій, ролей, 
норм, прав і обов’язків і т. ін., активну перебу-
дову навколишнього (природного й соціаль-
ного) світу, зміну і якісне перетворення самої 
людини, її всебічний і гармонійний розвиток» 
[5, с. 165]. 

Досліджуючи процес соціалізації, Б. Ананьєв 
відносить її «до всіх процесів формування 
людини як особистості, її соціального станов-
лення, включення особистості в різні системи 
соціальних взаємин, інститутів та організацій, 
засвоєння людиною знань, норм поведінки 
тощо, які склалися історично» [5, с. 144]. Він 
виділяє певні характеристики цього процесу: 
першою є стадійний характер цього процесу, 
який «часто збігається з віковими періодами 
і основними моментами життєвого шляху 
людини у суспільстві...» [5, с. 145]. Другою важ-
ливою характеристикою соціалізації є єдність 
стадій з її механізмами, «засобами яких здійс-
нюється низка безперервних перетворень 
індивіда на особистість» [6, с. 148]. Велике 
значення також мають такі сторони проблеми 
соціалізації, «як її ефекти, психологічні явища», 
серед яких особливе місце належить установ-
кам, мотивації діяльності, включаючи ціннісні 
орієнтації та інтереси, характер, а також про-
цеси інтеріоризації та екстеріоризації. 

На залежності ефективності процесу соціа-
лізації від «соціального середовища, від соці-
ально-економічного ладу, від культури, тобто 
від багатьох власне соціальних характеристик 
його оточення», наголошував В. Ядов [8, с. 71]. 
У цьому процесі особистість піддається впли-
вам з боку суспільства на мікро- та макрорів-
нях. З іншого погляду, особистість є не тільки 
об’єктом тих чи інших впливів з боку соціаль-
ного середовища, але й суб’єктом діяльності. 
У цій позиції суб’єкта діяльності особистість 
повсякденно та повсякчасно розширює свої 
безпосередні та опосередковані зв’язки, пев-
ним чином впливаючи на інших людей, спілку-

ючись із ними в різних ситуаціях, співвідносить 
себе із соціальним довкіллям. У широкому 
значенні суб’єкт діяльності є її джерелом, її 
рухомою силою. 

Соціалізація особистості як процес залу-
чення її до соціальної дійсності має складну 
структуру, розгортається в конкретних умо-
вах її життєдіяльності і зумовлюється багатьма 
факторами. Цей процес охоплює всі аспекти 
залучення особистості до культури, навчання 
і виховання, за допомогою яких вона набу-
ває соціальності, спроможності брати участь 
у соціальному житті. Процес соціалізації від-
бувається у конкретному середовищі, тобто 
у сфері соціалізації, під якою у психології розу-
міють середовище дії, в якому відбувається 
процес розширення та примноження соці-
альних зв’язків індивіда із зовнішнім світом, 
становлення його як особистості. Основними 
сферами, в яких розгортається цей процес, 
є діяльність, спілкування та самосвідомість. 
Першою сферою, яка потребує уточнення 
у контексті цього процесу, є діяльність. Власне 
саме в діяльності людина виражає себе як сус-
пільний індивід, проявляє особистісні смисли, 
виявляє самостійність, ініціативу, творчість 
та професіоналізм, засвоює нові види актив-
ності. Отже, діяльність являє собою динаміч-
ний процес, у ході якого розвивається власне 
особистість.

Засади діяльнісного розуміння проце-
сів психічного розвитку особистості були 
закладені у 20–30-х рр. XX століття у працях 
Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна. 
Важливим з точки зору психологів (В. Дави-
дов, Д. Ельконін, О. Леонтьєв та ін.) є роз-
гляд основних видів діяльності крізь призму 
генетичного принципу розвитку особистості: 
від гри дитини у період дошкільного дитин-
ства через навчальну діяльність дітей шкіль-
ного віку до трудової діяльності дорослої 
людини – таким є магістральний шлях роз-
витку особистості у сучасних соціокультурних 
умовах. Водночас кожна стадія психічного 
розвитку характеризується певною системою 
стосунків між особистістю і соціальною дій-
сністю, певним провідним різновидом діяль-
ності. Тому тут важливо акцентувати увагу ще 
на двох важливих поняттях – соціальній ситу-
ації розвитку і психологічних новоутвореннях 
особистості. На переконання Ю. Швалба, тео-
ретичним підґрунтям подальшого розвитку 
діяльнісного підходу може стати концепція 
ґенези особистості С. Максименка [4]. Мето-
дологія моделювання ґенези особистості як 
суб’єкта соціальних відносин, як стверджує 
Ю. Швалб, утверджує провідним принципом 
розвитку «принцип ускладнення простого 
висхідного цілого шляхом диференціації його 
структурно-функціональних елементів, що 
призводить до набуття нової якості всієї сис-
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теми» [7, с. 11]. З точки зору теорії соціалізації 
таким висхідним цілим учений уважає «соці-
ально зумовлене ставлення до новонародже-
ної дитини як до абсолютної цінності, а сама 
дитина включається у таку систему відносин, 
яка характеризується її абсолютним прийнят-
тям. Проте таке абсолютне прийняття дитини 
притаманно тільки для віку немовля, а надалі 
соціальні відносини і міжособові стосунки 
диференціюються й інтегруються у психо-
логічну структуру особистості як її соціальні 
здатності. Це ускладнення має закономір-
ний і нормативний характер, що й утворює 
соціокультурний зміст соціалізації індивіда» 
[7, с. 11]. Погоджуємося з думкою вченого, що 
цей підхід дає змогу розглядати соціалізацію 
індивіда як процес набуття здатності до само-
стійної побудови і відтворення систем соці-
альних зв’язків і відносин. Іншими словами, 
у процесі соціалізації індивід поступово стає 
суб’єктом різних відносин, а якість цих відно-
син буде характеризувати його особистість 
[7, с. 11].

Другою сферою, яка вимагає звертання 
у зазначеному контексті, є сфера спілкування. 
З позицій психологічної науки спілкування 
трактується як специфічна форма діяльності 
і як самостійний процес взаємодії, необхідний 
для реалізації інших видів діяльності особис-
тості. Водночас саме спілкування на різних ета-
пах життєвого шляху стає основним каналом 
соціалізації особистості. Спілкування визнача-
ється як найважливіша соціальна потреба, без 
реалізації якої уповільнюється, а іноді і зовсім 
припиняється формування особистості. Соці-
ально-психологічний підхід до становлення 
особистості в соціумі ґрунтується на розумінні 
комунікативного життя індивіда. Соціаліза-
ція особистості поза комунікацією, без співп-
раці й діалогу, без взаємодії та сприйняття 
людьми один одного не можлива. Йдеться 
про широкий діапазон комунікативних знань, 
умінь і навичок, про соціально-психологічну 
компетентність та комунікабельність, якими 
має бути наділений індивід і які є необхідними 
атрибутами діяльності. Отже, завдяки спіл-
куванню відбувається поглиблене розуміння 
себе та інших учасників комунікативного про-
цесу, збагачення змісту взаємодії та сприй-
няття людьми одне одного. 

Сфера самосвідомості – третя сфера соці-
алізації – передбачає становлення «Я-концеп-
ції» індивіда як динамічної системи уявлень 
людини про себе, установок, спрямованих на 
себе. До неї входять: образ «Я» – усвідомлення 
особистістю власних фізичних, інтелектуаль-
них та інших якостей; самооцінка, потенційна 
поведінкова реакція, тобто ті конкретні дії, які 
можуть бути викликані образом «Я» та само-
оцінкою [2, с. 16]. «Я-концепція» виконує 
потрійну функцію: вона сприяє досягненню 

внутрішньої узгодженості особистості; визна-
чає характер і особливості інтерпретації набу-
того досвіду; слугує джерелом очікування сто-
совно особистісної поведінки і самого себе. 
Позитивна «Я-концепція» визначається трьома 
факторами: повною впевненістю в імпонуванні 
іншим людям, упевненістю у здатності до того 
чи іншого виду діяльності та почуттям влас-
ної значущості [2, с. 32]. Особистість засвоює 
соціальний досвід, здійснюючи вибір лінії 
поведінки, зіставляючи зовнішнє та внутрішнє, 
суб’єктивне та об’єктивне. Вирішальним фак-
тором у цьому процесі є момент, коли збіга-
ються чи не збігаються зовнішнє та внутрішнє, 
суб’єктивне та об’єктивне. 

Важливе місце у розробці вітчизняної соці-
ально-психологічної концепції соціалізації посі-
дають праці І. Кона. Його погляди на проблему 
соціалізації з позицій і соціології, і соціальної 
психології, і етнографії є значним науковим 
доробком сучасного наукового пізнання. Бага-
тозначний термін «соціалізація» тлумачиться 
вченим як «сукупність всіх соціальних проце-
сів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює 
певну систему знань, норм, цінностей, що дає 
змогу йому функціонувати як повноправному 
члену суспільства. Соціалізація включає в себе 
не тільки усвідомлені, контрольовані, цілеспря-
мовані впливи (виховання в широкому значенні 
слова), але й стихійні, спонтанні процеси, що 
так чи інакше впливають на формування осо-
бистості» [3, с. 21]. Обґрунтовуючи взаємозв’я-
зок та взаємозумовленість процесів розвитку, 
соціалізації, виховання, освіти, він наполягав 
на автономізації процесу соціалізації, значною 
мірою акцентуючи увагу на тому, що з розвит-
ком суспільства, в міру зростання його індустрі-
алізації й урбанізації не лише зростає кількість 
інститутів і агентів соціалізації, але й збіль-
шується міра відособлення окремих аспектів 
і функцій соціалізації. І. Кон критикує харак-
терну для консервативних, традиційних систем 
установку на виховання в дітях слухняності за 
рахунок придушення їхньої ініціативи та само-
стійності. Він підкреслює, що така настанова, 
як правило, обґрунтовується інтересами самої 
дитини: «щоб вона не наробила помилок, не 
вдарилася», натомість реальним «спонукаль-
ним мотивом батьків і вихователів часто бува-
ють власні зручності: хороша дитина – та, яка 
спричиняє мінімум неспокою» [3, с. 156]. Отже, 
«системність» та «комплексність» виховання, 
бажання організувати авторитарну виховну 
систему, яка б вибудовувала всі сторони життя 
дітей – це характерні риси теорії конформності, 
за якої відбувається недооцінка власної актив-
ності дитини, варіабельності її поведінки на всіх 
вікових етапах. І. Кон акцентує увагу на тому, що 
«у процесі соціалізації індивіди не просто адап-
туються до середовища і засвоюють наявні в ній 
соціальні ролі та ідентичності, але й навчаються 
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«встановлювати, підтримувати і змінювати 
такі ідентичності», перетворюючи тим самим 
самих себе і навколишній світ» [3, с. 152]. Таке 
зосередження уваги на особистісному аспекті 
в процесі соціалізації, на активній позиції осо-
бистості в цьому процесі є значущим у розробці 
проблем соціалізації, що вивчається педагогі-
кою, яка завжди використовувала і синтезувала 
кращі наукові здобутки психологічної науки.

Висновки. Проведений аналіз досліджень 
процесу соціалізації дав змогу зафіксувати 
розмаїття трактувань і розуміння самого 
феномена соціалізація та різні підходи до 
осмислення закономірностей, механізмів, 
результатів цього процесу. Водночас соціа-
лізація визначає головні засади сутності про-
цесу, у ході якого індивід стає особистістю, 
компетентним членом суспільства. У різно-
манітних дослідженнях проблема соціаліза-
ції зумовлюється змінами у суспільстві, його 
культурних нормах, цінностях і пріоритетах. 
Можемо сказати, що ця дефініція характери-
зується мобільністю і залежить від здатності 
особистості реалізуватися у нових умовах. 
Процес соціалізації уможливлює існування 
суспільства за рахунок передачі його куль-
тури від покоління до покоління, що визначає 
роль соціалізації в розвитку не лише окремої 
особистості, але й суспільства загалом. Отже, 
соціалізація особистості передбачає активні 

зв’язки із соціумом, що створює тенденції 
для соціальної взаємодії та активної твор-
чої діяльності людини, розвитку її соціальної 
активності, в якій виражається та реалізується 
рівень її соціальності, глибина та повнота соці-
альних взаємин.
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Постановка проблеми. На початку 90-х 
років ХХ сторіччя з’явилися об’єктивні переду-
мови розвитку психологічної служби в пенітен-
ціарних закладах завдяки змінам, що відбува-
лися у кримінально-виконавчому законодавстві. 
Вони були спрямовані на гуманізацію процесів 
виконання та відбування покарань. У 1991 році 
в Україні розпочинається етап розвитку психо-
логічної служби в системі виконання покарання.

Постановка завдання. М етою статті є роз-
гляд історії психологічної служби в пенітенці-
арних закладах України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Створенню психологічної служби 
в пенітенціарних закладах України сприяли 
об’єктивні чинники, серед яких:

– реформування кримінально-виконавчої 
системи України;

– прийняття нового Кримінально-вико-
навчого кодексу;

– гуманізація процесу відбування пока-
рання засудженими;

– підвищення уваги до проблем персо-
налу кримінально-виконавчої системи.

ПсиХолоГічна служБа в ПенітенціарниХ ЗакладаХ украЇни: 
історія та досвід

PSyChOlOgICAl SErVICE IN uKrAINE’S PENITENTIAry SySTEM:  
hISTOry ANd EXPErIENCE

УДК 343.82(477):[159.9:364-7]
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.36

суліцький в.в.
к.психол.н., доцент кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи
Інститут людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка

У статті на основі особистого практич-
ного досвіду пропонується періодизація 
історичного розвитку психологічної служби 
в кримінально-виконавчій системі України 
з моменту здобуття державою незалеж-
ності. Виділяються чотири основні пері-
оди: становлення; експеримент або рух 
на місці; реформування; час нових можли-
востей. Кожному з них дається детальна 
характеристика, яка включає позитивні 
та негативні результати та здобутки 
діяльності практичних психологів пенітен-
ціарних установ. Визначений список про-
блем, які необхідно вирішити найближчим 
часом. У статті зазначається відсутність 
послідовної політики щодо пенітенціарних 
психологів. Спроба провести реформування, 
спрямоване на гуманізацію процесів відбу-
вання та виконання винесених судом вироків 
без визначення ролі та місця психологічної 
служби в структурі кримінально-виконавчої 
системи, стає приреченою на негативний 
результат. Натепер є велика кількість 
наукових робіт у галузі пенітенціарної пси-
хології, кримінально-виконавчого права, що 
можуть використовуватися для вдоско-
налення соціально-психологічної роботи із 
засудженими, стати науково-методологіч-
ною базою діяльності пенітенціарних закла-
дів у реалізації державної політики в галузі 
кримінально-виконавчої системи. Не можна 
виключати гуманітарний складник з проце-
сів виправлення та ресоціалізації засуджених, 
розвиваючи лише один напрям позитивного 
впливу на осіб, які відбувають покарання, 
забуваючи про інші форми і методи пози-
тивного впливу на осіб, які відбувають пока-
рання. Останнім часом виникла негайна 
потреба у перегляді основних функціональ-
них положень щодо удосконалення діяль-
ності психологічної служби в установах 
виконання покарань, створенні психологіч-
ного бюро, затвердження відповідних норма-
тивно-правових актів. Ці та інші проблеми 
розглядаються в цій статті у контексті 
історичного розвитку психологічної служби.
ключові слова: установи виконання пока-
рань, період, практичний психолог, засу-
джений, пенітенціарна служба, психологічна 

служба, психологічне забезпечення, психоло-
гічна підтримка, совість, каяття.

The periodization of the development of the psy-
chological service in the penitentiary system 
of Ukraine which is grounded on the basis 
of personal practical experience is proposed 
in the article. There are four main periods: 
the formation; experiment or movement on site; 
reforming; time of new possibilities. Each of them 
is given a detailed description which includes 
the positive and negative results of the activities 
of practical psychologists of penitentiary institu-
tions. It is denoted by a list of problems those 
need to be addressed in the near future. The 
article notes the lack of consistent policy in rela-
tion to the prison psychologists. Attempt to carry 
out reform aimed at the humanization of the pro-
cess of serving and executing court issued sen-
tences without defining the role and place of psy-
chological services in the structure of the penal 
system becomes self-defeating negative result. 
Currently, there are a large number of scientific 
papers in the field of criminal psychology, penal 
law which can be used to improve socio-psy-
chological work with prisoners, to become sci-
entific and methodological base of the activity 
of penitentiary institutions in the implementation 
of state policy in the field of criminal-executive 
system. We cannot exclude the humanitar-
ian component of the processes of correction 
and resocialization of prisoners, developing only 
in one direction a positive influence on people 
who are serving a sentence, forgetting about 
other forms and methods of positive impact 
on individuals serving sentences. Recently, 
there is an urgent need to review the major 
functional provisions for improving the activity 
of the psychological service in the penal institu-
tions, the creation of the psychological Bureau, 
the approval of corresponding normative-legal 
acts. These and other issues are discussed in 
this article in the context of the historical devel-
opment of psychological services.
Key words: penitentiary institutions, period, 
practical psychologist, convict, penitentiary 
service, psychological service, psychological 
provision, psychological support, conscience, 
repentance.
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Появі посади практичного психолога 
у виправних колоніях і слідчих ізоляторах спри-
яли, на жаль, і негативні тенденції у криміналь-
но-виконавчий системі, які значною мірою 
відіграли роль дисфункції, а саме:

– поширення інфекційних захворювань, 
перш за все ВІЛ і туберкульозу;

– вторинна асоціалізація засуджених, 
тобто виправні колонії (далі – ВК) і слідчі ізо-
лятори (далі – СІЗО) стали виступати «курсами 
підвищення злочинної кваліфікації»;

– виконання спільно з іншими інститутами 
юстиції класової функції, про що свідчить соці-
ально-демографічна характеристика засудже-
них [1];

– занедбаність вирішення проблем соці-
альної адаптації засуджених після звільнення;

–  унеможливлення впоратися з елемен-
тарними функціями щодо ізоляції засуджених 
після налагодження об’єктивної реєстрації 
злочинів;

– зміни, які відбулися у «злочинному 
кодексі честі», субкультурі й у поглядах самих 
засуджених;

– виникнення нових видів злочинів та осіб, 
які їх скоїли;

– деформація поглядів і стереотипів 
у персоналу пенітенціарних закладів щодо 
особистісних мотивів роботи у пенітенціар-
ному закладі [2].

Тому 8 липня 1991 року був підписаний 
наказ № 238 МВС України про створення 
та затвердження положення про діяльність 
психологічної служби установ виконання пока-
рань і слідчих ізоляторів, яким регламентува-
лася організаційно-правова діяльність пси-
хологів у місцях позбавлення волі. Це стало 
можливим завдяки вивченню досвіду функціо-
нування вітчизняних та іноземних пенітенціар-
них закладів, який свідчив про те, що виникла 
гостра потреба у фахівцях у галузі практичної 
пенітенціарної психології для забезпечення 
та супроводження діяльності ВК і СІЗО.

Як склалася подальша доля психологічної 
служби в місцях позбавлення волі? Які є сучасні 
досягнення в практичній пенітенціарній пси-
хології? З якими проблемами стикаються 
практичні психологи, працюючи в установах 
виконання покарань? Що треба зробити, щоб 
психологічна служба посіла провідне місце 
в процесах виправлення та ресоціалізації осіб, 
які перебувають у місцях позбавлення волі? 
Відповідь на ці питання ми спробуємо дати 
у нашій статті, аналізуючи хід історичних пере-
творень, виходячи із власного практичного 
досвіду роботи психологом у виправній колонії.

За майже тридцять років свого існування, 
практичних результатів і наукових здобутків 
психологічна служба Державної кримінально- 
виконавчої служби України (далі – ДКВС) 
довела свою дієздатність і ефективність, під-

твердила власну позитивну роль у процесах 
виправлення та ресоціалізації засуджених. За 
всі ці роки були неодноразові спроби розши-
рити посадові повноваження психологів, визна-
чити головні напрями роботи, вдосконалити 
матеріально-технічну та наукову бази. Цьому 
сприяла наявність відомчого вищого навчаль-
ного закладу – Київського інституту внутрішніх 
справ (далі – КІВС), який проводив підготовку 
фахівців для роботи в установах виконання 
покарань, у тому числі практичних психологів.

На наш погляд, розвиток психологічної 
служби в пенітенціарних закладах України 
можна поділити на такі періоди.

Перший (1991–2000 роки) – період 
становлення, що відбувався в певних умо-
вах розбудови Україною власної державності, 
подолання наслідків розпаду СРСР і політики 
«перебудови» та пов’язаний з такими соціаль-
но-психологічними умовами та чинниками, як:

– недофінансування. Саме у цей період 
відбувається негативна зміна ціннісних орі-
єнтацій у персоналу ВК і СІЗО, що призвела 
до ситуації, що склалася тоді у пенітенціар-
ній службі (випадки зростання або злиття 
керівництва з ватажками злочинного світу, 
корупція, вирішення особистісних проблем 
за рахунок використання службового стано-
вища та влади тощо);

– відсутність безпеки засуджених внаслі-
док реальних умов відбування покарання (при-
ниження, гра під зацікавленість, насильство 
тощо). Виникають нові кастові категорії серед 
засуджених, наприклад «бродяга, якого зло-
мили», «кінь-лакей», «порядний півень» тощо. 
Зростає кількість злочинів у місцях позбав-
лення волі, самогубств серед засуджених 
і особового складу установ, випадків втеч 
засуджених, масових безладів, захоплення 
заручників тощо;

– зниження позитивного впливу персоналу 
на виправлення та ресоціалізацію засуджених 
через непрестижність праці, тяжкість соціаль-
но-побутових умов співробітників пенітенці-
арних закладів. Усе це призвело до створення 
нових корупційних схем у структурі «працівник–
засуджений» і зловживання владою;

– руйнація виробництва у місцях позбав-
лення волі. За цей період майже 70% ВК при-
пинили випуск готової продукції;

– нав’язування кримінальної субкультури 
суспільству через засоби масової інформації;

– відсутність механізмів інновацій;
– «ухід» від відповідальності державних 

інститутів за результати соціальної адаптації 
засуджених після їх звільнення;

– виникнення проблеми дефіциту ваги 
тіла в осіб, які відбували покарання в місцях 
позбавлення волі.

У цей нелегкий час діяльність психологічних 
служб у ВК і СІЗО набирала обертів.
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Перший період характеризується:
– організаційно-адміністративними захо-

дами щодо функціонування психологічної 
служби в пенітенціарних закладах (І. Андрушко, 
В. Базарний, О. Безарчук, С. Делікатний, І. Крас-
нощьок, М. Легенький, Ю. Олійник, Г. Радов, 
О. Севєров, І. Штанько, О. Янчук та ін.);

– накопиченням первинного практич-
ного досвіду роботи психологами ВК і СІЗО 
щодо роботи із засудженими та персоналом 
(С. Гарьковець, Ю. Малолетко, О. Мартиненко, 
С. Скоков, В. Суліцький Л. Шевченко, та ін.);

– початком наукового забезпечення 
психологічної діяльності в установах вико-
нання покарань (В. Барко, О. Беца, В. Іванов, 
О. Каберник, М. Костицький, Ю. Майдиков, 
С. Максименко, Н. Максимова, В. Медведєв, 
Л. Мороз, О. Морозов, Д. Ніколенко, Г. Радов, 
В. Синьов, О. Татенко, Ю. Трофімов, С. Фаре-
нюк, С. Яковенко та ін.).

Здобутками цього періоду ми вважа-
ємо:

– підписання наказу МВС України про 
створення та затвердження Положення про 
діяльність психологічної служби установ вико-
нання покарань і слідчих ізоляторів, яким рег-
ламентувалася організаційно-правова діяль-
ність психологів у місцях позбавлення волі;

– проведення у березні 1994 року в Хар-
кові перших організаційно-методичних зборів 
для практичних психологів ВК і СІЗО;

– створення вищого навчального 
закладу – Київського інституту внутрішніх 
справ (далі – КІВС) – для підготовки фахівців 
для роботи у пенітенціарних закладах і поча-
ток післядипломної освіти для осіб, які мають 
вищу освіту за спеціальністю «психологія»;

– проведення першої Республіканської 
науково-практичної конференції «Практична 
психологія в органах внутрішніх справ» (Київ, 
2–3 червня 1994 року);

– отримання перших вагомих резуль-
татів науково-дослідної роботи щодо вирі-
шення проблем державної пенітенціарної 
політики, у тому числі психологічного забезпе-
чення діяльності установ виконання покарань, 
та проведення першої науково-практичної 
конференції за підсумками науково-дослідної 
роботи в Київському інституті внутрішніх справ 
(м. Київ, березень 1997 року);

– початок випуску професійного науко-
вого видання КІВС – щорічного бюлетеня «Про-
блеми пенітенціарної теорії та практики» (Сві-
доцтво Міністерства України у справах преси 
та інформації КВ № 1814 від 19.02.1996 року).

– введення у навчальний процес під-
готовки практичних психологів для установ 
виконання покарань спеціалізованих приклад-
них дисциплін – «Організація діяльності психо-
логічної служби установ виконання покарань», 
«Робота психолога з персоналом установ 

виконання покарань», «Психологія суїцидаль-
ної поведінки» (В. Медведєв, В. Суліцький, 
1996) тощо;

– створення та діяльність творчого 
колективу, результатом якої стало напи-
сання та видання «Робочої книги пенітенці-
арного психолога» під загальною редакцією 
В. Синьова та В. Медведєва [3];

– кафедра психолого-педагогічних дис-
циплін у Київському інституті внутрішніх справ 
реформується у кафедри «Психології» (В. Іва-
нов), «Педагогіки» (О. Пометун) та «Пенітенці-
арної медицини» (О. Морозов);

– захист першої в Україні докторської дис-
ертації зі спеціальності 19.00.06 «Юридична 
психологія» з вирішення певних психологічних 
проблем діяльності кримінально-виконавчої 
служби (профілактика професійної деформа-
ції – В. Медведєв);

– систематизація знань з історії пенітен-
ціарної служби в України та розробка проєкту 
Державної пенітенціарної доктрини (Г. Радов, 
І. Резнік, 1997);

– створення Державного департаменту 
України з питань виконання покарань (далі – 
ДДУПВП) і виведення його із підпорядкування 
Міністерства внутрішніх справ України;

– видання наказу ДДУПВП від 17 березня 
2000 року № 33 «Про затвердження положень, 
що регламентують діяльність соціально-пси-
хологічної служби установ виконання пока-
рань», в якому, окрім положення про психоло-
гічну службу УВП, уперше було затверджено 
положення про кімнату психоемоційного роз-
вантаження психологічної служби ВК і СІЗО;

– підвищений рівень спеціального звання 
для психологів ВК і СІЗО з «капітану внутріш-
ньої служби» до «майора внутрішньої служби»;

– розпочинається гуманізація діяльності 
установ виконання покарань щодо впрова-
дження окремих положень Європейських пені-
тенціарних правил у Кримінально-виконавчий 
кодекс України;

– робляться перші спроби залучити до 
роботи із засудженими представників гро-
мадських і релігійних організацій. Найбільш 
вдалим прикладом може слугувати діяльність 
Міжнародного тюремного братерства, яке 
об’єднувало Євангельських християн-бап-
тистів у справі залучення засуджених до слу-
жіння Богу.

Треба зазначити, що психологічна служба 
в пенітенціарних закладах була першим про-
тотипом такого підрозділу в структурі дер-
жавного органу виконавчої влади. Пізніше 
психологічні служби були створені в інших 
структурах та інституціях країни.

Таким чином, перший період розбудови 
та розвитку психологічної служби в установах 
виконання покарань заклав фундамент у науко-
во-теоретичне, організаційно-адміністративне 
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забезпечення її діяльності, вирішив питання 
кадрового забезпечення спеціально підготов-
леними фахівцями для роботи із засудженими 
у місцях позбавлення волі, визначив напрями 
подальшої роботи щодо вдосконалення та вирі-
шення питань з психологічного забезпечення 
та супроводження процесів виконання та відбу-
вання покарань у пенітенціарних закладах.

Але діяльність психологів у пенітенціарних 
закладах як носила «дозвільну форму», так 
і залишилася на тому же рівні. Жодного дер-
жавного законодавчого акта, яким би рег-
ламентувалися місце та роль психологічної 
служби в кримінально-виконавчій системі, 
прийнято не було, а у новому Криміналь-
но-виконавчому кодексі України «психологія» 
згадується тільки у визначенні структурного 
підрозділу об’єднання засуджених – «соціаль-
но-психологічне відділення», методів вивчення 
та впливу на засуджених.

Нове тисячоліття психологічна служба ВК 
і СІЗО зустріла у складних політичних і еконо-
мічних умовах. В Україні почалися процеси, 
які запустили механізми легалізації злочин-
ності, що негативно вплинули на результати 
діяльності пенітенціарних закладів, які навіть 
без власного бажання стали виконувати роль 
забезпечення діяльності організованих зло-
чинних угруповань, одним із механізмів зло-
чинності. І в органи державної влади почали 
приходити особи, що мали великий кримі-
нальний досвід і відбували покарання у місцях 
позбавлення волі.

Другий період (2001–2010 роки) – «екс-
перимент або рух на місці» характеризується 
великою кількістю експериментів, які прово-
дилися у місцях позбавлення волі; грантовими 
проєктами, що реалізувалися у ВК і СІЗО; змі-
нами у нормативно-правовій базі психологіч-
них служб пенітенціарних закладів, тобто це був 
час спроб і помилок, розвитку та падіння, руху 
та гальмування практичної психології в устано-
вах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

Саме у цей час у Державному департаменті 
України з питань виконання покарань уперше 
приймається «Програма основних напрямів 
розвитку психологічної служби криміналь-
но-виконавчої системи на 2003–2004 роки» 
[4], метою якої був розвиток психологічної 
служби «на засадах сучасних методів психо-
лого-педагогічного впливу на засуджених». 
Результатами її втілення стали розробка 
та впровадження у практичну діяльність пені-
тенціарних психологів методичних матеріалів 
за такими напрямами, як:

– психологічне забезпечення окремих 
категорій засуджених (на нашу думку, йдеться 
про психологічне супроводження);

– методичне забезпечення психологічної 
служби (а саме психологічне забезпечення 
процесу виконання та відбування покарання).

Основними позитивними результатами 
цього часу, з огляду на вищезазначену 
Програму, можна вважати:

– вдосконалення законодавства України, 
яке регламентує діяльність кримінально-вико-
навчої служби;

– прийняття Верховною Радою України 
нового Кримінально-виконавчого кодексу;

– психологам виправних колоній і слідчих 
ізоляторів дозволено виконувати свої поса-
дові обов’язки у цивільному одязі;

– підписання наказу ДДУПВП від 
05 червня 2007 року № 145 «Про затвер-
дження положення про психолога установи 
виконання покарань та слідчого ізолятора». 
Як ми бачимо, в організаційному напрямі цей 
документ став кроком назад, тому що термін 
«психологічна служба» був замінений на про-
сто «психолог». Але, окрім положень, які були 
у попередньому наказі, у цьому затверджува-
лося положення про робочий кабінет психо-
лога виправної колонії;

– введення до штатного розкладу виправ-
них колоній та слідчих ізоляторів посади прак-
тичного психолога за вільним наймом;

– зменшення професійного навантаження 
на одного практичного психолога до 600 засу-
джених і збільшення посад практичних психо-
логів для роботи із засудженими у місцях поз-
бавлення волі;

– введення у діяльність персоналу ВК 
і СІЗО Школи психолого-педагогічної майс-
терності. Школа психолого-педагогічної майс-
терності для особового складу пенітенціарних 
закладів уперше була впроваджена в практичну 
діяльність установ ДДУПВП України у 1998–
1999 роках після реалізації на базі Психологіч-
ного центру Микитинської виправної колонії 
№ 87 управління ДДУПВН України в Донецькій 
області міжнародного проєкту під патрона-
том МФ «Відродження» «Підвищення правової 
та соціально-психологічної компетенції пра-
цівників виправних закладів кримінально-ви-
конавчої системи України» (Наказ Державного 
департаменту України з питань виконання 
покарань від 01 серпня 2005 року № 128).

– видання ДДУПВП наказів і розпоря-
джень, які регламентують і впорядковують 
діяльність психологів за напрямами: профі-
лактика та попередження самогубств серед 
засуджених, які відбувають покарання у місцях 
позбавлення волі; організація роботи психо-
лога установи виконання покарань з новопри-
булими засудженими; організація психологіч-
ної підготовки засуджених до життя на волі, 
психологічні основи роботи із засудженими, 
які мають обмежені можливості; психологічне 
забезпечення та супроводження професій-
но-технічного навчання засуджених; психо-
профілактична робота із засудженими-інва-
лідами; використання бібліотерапії як методу 
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ресоціалізації засуджених у місцях позбав-
лення волі тощо;

– захищена низка кандидатських дисер-
таційних досліджень із проблем пенітенціар-
ної теорії і практики, у тому числі з психології, 
практичними психологами ВК і СІЗО;

– вдосконалюється планування, фіксація 
результатів і звітність у роботі пенітенціарних 
психологів;

– залучення громадських організацій 
щодо допомоги персоналу ВК і СІЗО у справах 
боротьби з ВІЛ/СНІД, гепатитом і туберкульо-
зом. Так, наприклад, в установах виконання 
покарань Донецької області за цей період було 
реалізовано 26 міжнародних грантових про-
єктів. Позитивні результати, окрім загальних, 
щодо зниження рівнів захворювання тубер-
кульозом, гепатитом і СНІДом були досягнуті 
за результатами чотирьох програм – це ство-
рення Школи психолого-педагогічної майс-
терності для персоналу КВ і СІЗО; відкриття 
професійно-технічного училища в Микитин-
ській виправній колонії № 87 (м. Горлівка), яке 
працює та готує спеціалістів за трьома спе-
ціальностями; відкриття та функціонування 
окремої загальноосвітньої школи № 5 у Мики-
тинській виправній колонії № 87 (м. Гор-
лівка); створення нової моделі психологічної 
служби на базі Микитинської виправної колонії 
№ 87 (м. Горлівка). Незважаючи на те, що ці 
проєкти після їх завершення не фінансувалися 
міжнародними організаціями, вони продовжу-
вали реалізуватися до 2014 року;

– заборона використовувати психологів 
для виконання робіт і доручень, які не пов’язані 
з їхніми функціональними обов’язками. Але 
й натепер це положення порушується в бага-
тьох пенітенціарних закладах, про що свідчать 
доповідні записки за результатами перевірок 
роботи соціально-виховних і психологічних 
відділів ВК і СІЗО;

– створення кафедри юридичної психоло-
гії в Київському інституті внутрішніх справ;

– вдосконалення програми спеціальних 
психологічних дисциплін для підготовки пені-
тенціарних психологів у КІВС.

Водночас спостерігаються негативні тен-
денції щодо організаційно-адміністративного 
та методичного забезпечення діяльності пси-
хологічних служб у пенітенціарних закладах, 
а саме:

– відповідно до наказів психолог установи 
виконання покарань та слідчого ізолятора вхо-
дить до складу соціально-виховної та психо-
логічної служби ВК і СІЗО, на якого покладені 
виконання завдань щодо вивчення засудже-
них та осіб, узятих під варту, а також змен-
шення негативного впливу на особистість від 
перебування в умовах ізоляції від суспільства. 
Загальне керівництво психологами здійснює 
начальник установи, який всебічно сприяє їм 

у створенні належних умов для роботи. Без-
посереднє керівництво психологами здійснює 
заступник начальника установи із соціаль-
но-виховної та психологічної роботи. Як свід-
чить практика, оптимальним варіантом було 
б підпорядкування практичного психолога 
безпосередньо начальнику колонії, а в ідеалі – 
начальнику психологічного центру (лаборато-
рії, бюро) обласного управління ДКВС України;

– штатна чисельність психологів уста-
нови встановлюється згідно з типовими штат-
ними нормативами, передбаченими відпо-
відними наказами Державного департаменту 
України з питань виконання покарань, і зараз 
становить – один психолог на 600 засудже-
них. На наш погляд, штатна чисельність пси-
хологів у пенітенціарних закладах не повинна 
ставитися в залежність від кількості засудже-
них, які там відбувають покарання. Це зумов-
лено специфікою покладених на них завдань 
та їх виконанням;

– заміна смертної кари на довічне поз-
бавлення волі потребує додаткових наукових 
досліджень і розробки методичних рекомен-
дацій щодо психологічного супроводження 
цього процесу виконання покарання, введення 
у процес навчання пенітенціарних психологів 
професійно орієнтованої дисципліни «Психо-
логічні основи довічного позбавлення волі»;

– КІВС реформується та більше не вчить 
і не займається підготовкою практичних пси-
хологів для роботи у виправних колоніях 
і слідчих ізоляторах, що негативно вплинуло 
на рівень професійної підготовки. Початкове 
навчання психологів на базі Білоцерківського 
училища професійної підготовки персоналу 
Державної пенітенціарної служби України дає 
лише уявлення про діяльність психологічної 
служби у пенітенціарних закладах і не дає фун-
даментальних знань зі спеціальних юридичних 
і психологічних дисциплін;

– здобутки першого періоду розвитку 
психологічної служби у ВК і СІЗО приховуються 
і ми спостерігаємо декілька кроків назад щодо 
ставлення керівництва ДДУПВП до діяль-
ності психологів пенітенціарних закладів. На 
наш погляд, цьому сприяли помилки у питан-
нях кадрового забезпечення керівним скла-
дом установ виконання покарань. Нашими 
дослідженнями було доведено, що мотивація 
працівників щодо роботи у виправних коло-
ніях і слідчих ізоляторах не спрямована на 
виконання основних функцій пенітенціарних 
закладів, а спрямована на вирішення особи-
стих питань і подолання власних психічних або 
психологічних проблем, які зумовлені особи-
стісними рисами характеру та психологічними 
новоутвореннями, що виникли у період фор-
мування особистості в юнацтві [5];

– незважаючи на вимоги керівництва 
про заборону використовувати психологів 
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виправних колоній і слідчих ізоляторів для 
виконання робіт, які не пов’язані з їхніми поса-
довими обов’язками, вони постійно залуча-
ються до проведення режимних заходів (наг-
ляду, обшуку, супроводження засуджених на 
договірні роботи, чергування тощо), що нега-
тивно впливає не тільки на імідж психологічної 
служби загалом, але й на ефективність і пози-
тивну результативність діяльності кожного 
психолога, тому що їхній авторитет падає;

– психологічна служба ВК і СІЗО продовжує 
перебувати поза законом. Нормативна база, 
яка регламентує діяльність психологів пенітен-
ціарних закладів, має декларативний, «дозвіль-
ний» характер і не має будь-якого правового 
забезпечення. Зміни, які у цей період вносяться 
до Кримінально-виконавчого кодексу Укра-
їни, так і не торкнулися питань законодавчого 
затвердження професійного становища психо-
логів у пенітенціарних закладах.

Указом Президента України від 9 грудня 
2010 року 1085/2010 з метою оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої влади, 
усунення дублювання їхніх повноважень, 
забезпечення скорочення чисельності управ-
лінського апарату та витрат на його утримання, 
підвищення ефективності державного управ-
ління та відповідно до пункту 15 частини пер-
шої статті 106 Конституції України Державний 
департамент України з питань виконання пока-
рань реорганізований у Державну пенітенціарну 
службу України. Це потребує реформування не 
тільки законодавства України, але й перегляду 
основ пенітенціарної політики держави, яка, на 
нашу думку, повинна відповідати проголоше-
ній концепції «пенітенціарії», тобто «діяльності, 
що спрямована на приведення засудженого до 
щирого усвідомленого каяття».

Так розпочинається третій період  
(2011–2014) розвитку психологічної 
служби – період реформування або 
виправлення помилок минулого. Він харак-
теризується:

– входженням Державної пенітенціарної 
служби (далі – ДПтС) України до складу Мініс-
терства юстиції України, що відповідає міжна-
родній практиці більшості країн світу;

– створенням і функціонуванням 
у 2011 році вищого навчального закладу, що 
готує спеціалістів для роботи у пенітенціарних 
закладах держави, у тому числі практичних 
психологів (Інститут кримінально-виконавчої 
служби). Як спеціалізований навчальний заклад 
Інститут кримінально-виконавчої служби роз-
почав свою історію з розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17 березня 2011 року 
№ 201 «Про утворення Інституту криміналь-
но-виконавчої служби» та спільного наказу 
Голови Державної пенітенціарної служби 
України та Міністра внутрішніх справ України 
№ 407 /220 від 08.07.2011 року «Про утворення, 

функціонування Інституту кримінально-вико-
навчої служби та затвердження Положення про 
нього». Інститут створено з наданням окремих 
ознак юридичної особи;

– поновленням випуску спеціалізова-
ного наукового видання з питань пенітенці-
арної теорії та практики, яке включає розділ 
з висвітлення питань пенітенціарної психоло-
гії. Науковий журнал виходить щоквартально. 
Заснований 2012 року. Засновник – Дер-
жавна пенітенціарна служба України (Сві-
доцтво про державну реєстрацію: серія КВ, 
№ 20376’10176 Р від 30 жовтня 2013 р.);

– введенням у штати виправних колоній 
і слідчих ізоляторів посади практичного психо-
лога по роботі з особовим складом;

– реформуванням і активізацією діяль-
ності вченої ради Державної пенітенціарної 
служби України;

– створенням уперше в Україні регіо-
нального професійного об’єднання пенітен-
ціарних психологів у межах Асоціації психо-
логів Донбасу;

– упровадженням уперше в Україні 
новітніх форм і методів щодо професійної 
підготовки практичних психологів виправ-
них колоній та слідчих ізоляторів. Почина-
ючи з 2010 року були розроблені, проведені 
та впроваджені такі заходи, як: Літня психо-
логічна школа для пенітенціарних психологів; 
Фестиваль пенітенціарної психології; фахові 
науково-практичні конференції, семінари, 
наукові відрядження тощо;

– перетворенням конкурсу кращий психо-
лог року ДПтС України з формального заходу 
в професійне змагання, а конкурсу на кращу 
кімнату психоемоційного розвантаження з етич-
но-пафосного на функціонально-практичний;

– створенням Психологічних центрів на 
базах окремих виправних закладів;

– проведено низку регіональних науко-
во-практичних семінарів із проблем пенітенці-
арної психології та роботи психологів з особо-
вим складом і засудженими;

– виходом науково-практичної літера-
тури, яка допомагає психологам ВК і СІЗО 
у практичній діяльності;

– більш широкою відкритістю ДПтС Укра-
їни для діяльності суспільних і громадських 
організацій та засобів масової інформації;

– проведенням першого регіонального 
конкурсу на кращу наукову роботу серед пені-
тенціарних психологів «Срібна Психея»;

– прийняттям низки поправок до зако-
нодавства України, у тому числі до Кримі-
нально-виконавчого кодексу, що покращують 
умови тримання засуджених у місцях позбав-
лення волі.

Таким чином, за двадцять чотири роки свого 
існування психологічна служба ДПтС України 
довела свою практичну дієздатність, наукову 
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обґрунтованість, методичну забезпеченість 
і готовність стати окремим науково-практич-
ним підрозділом у складі Державної пенітенці-
арної служби України.

У зв’язку зі змінами в політичній ситуації 
країни третій період був перерваний почат-
ком бойових дій у зоні АТО (ООС). Але для 
психологічних служб виправних колоній ДКВС 
України розпочався новий четвертий період 
(2014 рік – донині) – період відкриття нових 
можливостей діяльності, час випробувань 
війною, який характеризується:

– набуттям психологами практичного 
досвіду роботи із засудженими в умовах бойо-
вих дій;

– організацією та наданням первинної 
медико-психологічної допомоги засудженим, 
особовому складу та місцевим мешканцям;

– організацією та проведенням психоло-
гічної роботи з різними категоріями населення 
в умовах бомбосховищ;

– відпрацюванням механізмів і нала-
годженням соціальних зав’язків засуджених 
з родичами та сім’ями;

– переведенням співпраці із суспільними 
організаціями у площину організації та прове-
дення індивідуальної роботи із засудженими 
та членами їхніх сімей;

– психологічним супроводженням і контр-
олем за всіма заходами, які організовувалися 
та проводилися іншими відділами та службами 
із засудженими;

– веденням переговорної діяльності пси-
хологами установ із різними категоріями засу-
джених під час їхньої масової непокори вимо-
гам адміністрації;

– зниженням активності наукової роботи 
та збільшенням часу на практичну психоло-
гічну діяльність.

Нині в Україні гостро стоїть питання психо-
логічної безпеки громадян як важливого чин-
ника ментального здоров’я нації. 27 грудня 
2017 року Кабінетом Miнicтpiв України схва-
лено Концепцію розвитку охорони психічного 
здоров’я в Україні на період до 2030 року. 
Серед завдань, визначених Концепцією щодо 
розв’язання проблем у сфері охорони психіч-
ного здоров’я, заплановано впровадження 
заходів профілактики суїцидів серед ociб, які 
відбувають покарання у вигляді позбавлення 
волі; впровадження пробаційних програм для 
ociб, які звільнені від відбування покарання 
з випробуванням і перебувають на обліку 
служби пробації, заходів профілактики реци-
дивів поширених тяжких психічних розладів 
та залежностей, заходів роботи з працівни-
ками пенітенціарної системи з метою профі-
лактики психічних розладів і вироблення стре-
состійкості під час несення служби [6].

Натепер в органах та установах ДКВС 
перебуває 56,8 тис. ociб, з них майже 20 тис. 

у слідчих ізоляторах. Ще близько 60 тис. ociб 
засуджені до покарань, не пов’язаних із поз-
бавленням волі та перебувають на обліку під-
розділів пробації. Серед них – значна кіль-
кість громадян, які потребують психологічного 
обстеження та надання їм якісної психологіч-
ної допомоги та підтримки.

Саме тому одним із напрямів реформу-
вання кримінально-виконавчої служби Укра-
їни є удосконалення діяльності психологів. 
Це передбачає комплекс заходів, які спрямо-
вані на удосконалення надання психологіч-
ної допомоги засудженим та особам, узятим 
під варту. Для вирішення цього питання була 
створена спеціальна робоча група при Депар-
таменті кримінально-виконавчої служби Мініс-
терства юстиції України [7].

Натепер в установах виконання покарань 
та слідчих ізоляторах згідно зі штатним роз-
писом передбачено 229 посад психологів. 
Середнє навантаження на 1 психолога ста-
новить близько 300 ociб. З числа працюючих 
психологів у виправних колоній та слідчих ізо-
ляторах: 76% мають вищу психологічну або 
педагогічну освіту; 24% – вищу юридичну або 
іншу освіту [7, с. 4]. Виникає питання: «Про 
яку якісну психологічну допомогу може йтися, 
якщо майже чверть працюючих психологами 
не мають навіть базової професійної освіти?» 
Але при цьому всі очікують позитивних зру-
шень і результатів психологічної діяльності 
в місцях позбавлення волі.

Натепер серед засуджених, які потребують 
посиленої уваги з боку психологів, є такі кате-
горії: 1,5 тис. – з психічними відхиленнями; 
2 тис. – відторгнуті загалом; 1,5 тис. – схильні 
до вживання наркотичних засобів; 1,5 тис. – 
схильні до членоушкодження; 1,2 тис. – схильні 
до самогубства; 366 ociб – схильні до ство-
рення конфліктних ситуацій серед засудже-
них; 361 особа – схильні до нападу на пред-
ставників адміністрації установи [7, с. 3].

З цими категоріями осіб психологами про-
водиться комплексна психодіагностична, 
корекційна, профілактична та консультативна 
робота. Всі заходи спрямовані на попере-
дження негативних явищ і формування пози-
тивної соціально-психологічної обстановки 
в середовищі засуджених.

Водночас залишаються поза увагою психо-
логів засуджені ВІЛ-інфіковані, хворі на тубер-
кульоз, схильні до захоплення заручників, ті, 
хто відмовляються від вживання їжі, ті, хто має 
обмежені можливості, та багато інших кате-
горій. Це потребує наукового вивчення цих 
напрямів діяльності та розробки методичних 
рекомендацій за кожним з них.

Пенітенціарна психологія переживає стаг-
націю, але є велика кількість нових напрацю-
вань у різних галузях психології, які можна 
і треба адаптувати та використовувати в прак-
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тичній діяльності. Наприклад, такі як психоло-
гічна аутопсія, психологія людини за почерком, 
безконтактна детекція брехні, психолінгвіс-
тика, ведення переговорної діяльності тощо. 
Не треба забувати про доцільність психологіч-
них тренінгів, ігор, психопросвітницької діяль-
ності та пропаганди здорового способу життя.

Окрім вищесказаного, реформування 
діяльності психологічної служби потребує 
вирішення таких питань, як:

– розробка та впровадження нового поло-
ження про психологічне бюро пенітенціарних 
закладів;

– проведення наукових досліджень і за 
їх результатами розробку та впровадження 
методичних рекомендацій у діяльність пені-
тенціарних психологів;

– розширення повноважень психологів, 
які працюють із засудженими;

– приведення матеріально-технічного 
та науково-методичного забезпечення діяль-
ності психологічних служб до вимог сучасності;

– укомплектування посад психологами, 
які мають відповідну фахову освіту;

– розробка системи стимулювання 
та заохочення пенітенціарних психологів;

– впровадження досвіду неформаль-
ного навчання та підвищення кваліфікації 
на прикладі проведення Літніх професійних 
психологічних шкіл з метою обміну досвідом 
і запрошення науковців для проведення май-
стер-класів;

– заборона використовувати працівників 
психологічної служби у заходах, не пов’язаних 
з їхніми функціональними обов’язками.

Висновок з проведеного дослідження. 
Таким чином, у зв’язку з реформуванням 

кримінально-виконавчої служби України 
потрібно переглянути роль і місце психоло-
гічної роботи серед засуджених, спрямувати 
її на вирішення завдань, пов’язаних зі збе-
реженням психічного здоров’я особистості, 
створення умов психологічної безпеки гро-
мадян як важливого чинника ментального 
здоров’я української нації.
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Постановка проблеми. Одними з викликів, 
які сьогодні постали перед державою, стали 
інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство, 
забезпечення рівного доступу до отримання 
реабілітаційних та освітніх послуг, забезпе-
чення необхідними знаннями та кейсами для 
успішного працевлаштування та вирішення 
побутових завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Це питання привертало увагу значної кілько-
сті дослідників, серед яких – Ю. Бриндікова, 
А. Попович, Л. Тюптя, А. Капська, О. Безпалько, 
С. Шевченко, Т. Костенко, О. Кравченко, 

Л. Межова, В. Пічі, С. Макаренко, Л. Науменко, 
В. Лепський, І. Борисова, О. Cемененко, 
Н. Коляда, С. Каштан, О. Дишко, П. Макаре-
вич, І. Асгар, С. Канг, Ю. Гонніан, Є. Девіле, 
Е. Кастенхольц, А. Мур, А. Перейра.

Серед основних видів реабілітації, згідно із 
законодавством України, визначають медичну, 
психолого-педагогічну, професійну, трудову, 
фізкультурно-спортивну, фізичну, соціальну 
та психологічну реабілітацію [6].

Постановка завдання. У контексті дослі-
дження вважаємо за необхідне детальніше 
розглянути соціальну та психологічну реабілі-

соціально-ПсиХолоГічна реаБілітація осіБ З інвалідністЮ 
ЗасоБами інклЮЗивноГо туриЗму

SOCIAl ANd PSyChOlOgICAl rEhABIlITATION Of PErSONS  
WITh dISABIlITIES ThrOugh INCluSIVE TOurISM
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У статті розглянуто особливості соці-
ально-психологічної реабілітації. Визначено 
основні форми і методи реабілітації для осіб 
з інвалідністю. Проаналізовано норматив-
но-правову базу з даного питання. Охаракте-
ризовано такі поняття, як «психологічна діа-
гностика», «психологічне консультування», 
«психологічна підтримка», «психологічна про-
світа», «психотерапія», «групова робота», 
«психофармакотерапія». Проаналізовано 
принципи соціально-психологічної реабіліта-
ції, серед яких – принцип індивідуалізації, прин-
цип невідкладності, принцип єдності психосо-
ціальних і психофізіологічних методів впливу, 
принцип послідовності та ієрархічності реа-
білітаційних заходів, принцип партнерства. 
Охарактеризовано класифікацію заходів 
та поняття інклюзивного туризму. Серед 
основних реабілітаційних функцій туризму 
варто відзначити соціально відновлювальну, 
психологічну, особистісно-орієнтовану, ком-
пенсаторну. Здійснено узагальнений аналіз 
проведених досліджень, які стосуються впро-
вадження інклюзивного туризму як виду соці-
ально-психологічної реабілітації осіб з інва-
лідністю. За результатами аналізу варто 
відзначити позитивний вплив такого виду 
реабілітації. Під час подорожей формуються 
необхідні навички, серед яких – рішучість, 
цікавість, упевненість у собі, прийняття 
інвалідності; відзначається зниження афек-
тивної лабільності, гармонізація настрою, 
більш позитивне сприйняття реальності. 
Також спостерігається зниження рівня нер-
вово-психічної напруги, імпульсивних реак-
цій; міжособистісні контакти стали більш 
продуктивними. Відзначається підвищення 
морально-етичної орієнтації, зниження 
рівня агресивності, підозрілості, порушень 
у цілому.
Також такий вид реабілітації можна вико-
ристовувати як засіб проходження соціаліза-
ції в нових умовах, а також використовувати 
як компонент під час проведення комплек-
сної програми реабілітації.
ключові слова: соціально-психологічна реа-
білітація, інклюзивний туризм, особи з інва-
лідністю, супровід, ЗВО.

The features of social and psychological reha-
bilitation have been considered in the article. 
The basic forms and methods of rehabilitation 
for persons with disabilities have been deter-
mined. The rules and regulations on this issue 
have been analysed. The following concepts 
have been described: psychological diagnos-
tics, psychological counselling, psychological 
support, psychological education, psychother-
apy, group work, psychopharmacotherapy. 
The principles of social and psychological 
rehabilitation have been analysed, including 
the principle of individualization, the principle 
of urgency, the principle of unity of psychoso-
cial and psychophysiological methods of expo-
sure, the principle of consistency and hierar-
chy of rehabilitation measures, the principle 
of partnership. The classification of activities 
and the concept of inclusive tourism have been 
described. Among the main rehabilitative func-
tions of tourism there are the following: socially 
restorative, psychological, personally oriented, 
and compensatory form. A generalized anal-
ysis of the studies concerning the implemen-
tation of inclusive tourism as a type of social 
and psychological rehabilitation of persons 
with disabilities has been carried out. Accord-
ing to the results of the analysis, the positive 
impact of such type of rehabilitation should be 
noted. During travelling, the necessary skills 
are formed, such as determination, curios-
ity, self-confidence, acceptance of disability. 
A decrease in affective lability, harmonization 
of mood, a more positive perception of reality 
are noted. There is also a decrease in the level 
of neuro-psychic tension and impulsive reac-
tions; interpersonal contacts have become 
more productive. There is an increase in moral 
and ethical orientation, a decrease in the level 
of aggression, suspicion, general infringement.
This type of rehabilitation can also be used 
as a means of undergoing socialization 
under new conditions and as a component 
in conducting a comprehensive rehabilitation 
program.
Key words: social and psychological rehabilita-
tion, inclusive tourism, persons with disabilities, 
assistance, functions of tourism, university.
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тацію як одні з основоположних форм реабілі-
тації осіб з інвалідністю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В останні роки система соціальної 
реабілітації зробила значний крок уперед, що 
підтверджується створенням розгалуженої 
системи інклюзивно-ресурсних та реабіліта-
ційних центрів, позитивним є створення сис-
теми Нової української школи, запровадження 
функціонування команди психолого-педаго-
гічного супроводу та інклюзивних груп у ЗВО, 
які спрямованні на повноцінну соціальну інте-
грацію таких дітей. 

Поняття «соціальна реабілітація» закрі-
плена в ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалід-
ністю в Україні» та визначається як система 
заходів, спрямованих на створення і забезпе-
чення умов для повернення особи до актив-
ної участі у житті, відновлення її соціального 
статусу та здатності до самостійної суспільної 
і родинно-побутової діяльності. 

Відповідно до Типової програми реабілі-
тації інвалідів, яка затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. 
№ 1686 [5], соціальна реабілітація передбачає 
соціально-побутову адаптацію і соціально- 
середовищну орієнтацію, соціальне обслуго-
вування, забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації, виробами медичного 
призначення [19].

У навчально-енциклопедичному словнику 
«Все про соціальну роботу» соціальна реабілі-
тація визначається як система заходів, спря-
мованих на соціалізацію особистості та повер-
нення її до активної участі в житті суспільства, 
становлення її як особистості, відновлення 
соціального статусу та здатності до самостій-
ної суспільної діяльності шляхом забезпечення 
необхідним соціальним супроводом та техніч-
ними засобами реабілітації [3].

Завдання соціальної реабілітації:
– визначення особливостей впливу 

соціуму на хворобу (травму), її виникнення 
та подальший розвиток, що дає можливість 
усунути причини, які заважають ефективному 
відновленню особи в суспільстві;

– визначення впливу реабілітаційних 
заходів, найкращих чинників для успішного 
відновлення особи як соціальної категорії шля-
хом організації відповідного способу життя, 
усунення дії негативних соціальних чинників, 
що заважають успішній реабілітації;

– дослідження соціального забезпечення 
інвалідів, вивчення пенсійного та трудового 
законодавства і можливостей працевлашту-
вання особи з інвалідністю;

– вивчення особливостей комунікації 
особи із суспільством для відновлення та/або 
посилення соціальних зв'язків [15].

У дослідженні Ю. Бриндікова [2] метою 
соціальної реабілітації зазначається спрямо-

ваність на відновлення, корекцію або компен-
сацію порушених фізичних, психічних чи соці-
альних функцій людини. Основними засобами 
соціальної реабілітації, на думку дослідника, 
є освіта, трудотерапія, мистецтво, культура, 
фізкультура та спорт. 

У підручнику «Соціальна робота: Теорія 
і практика» основною метою соціальної реа-
білітації визначено позитивні зміни у житті 
індивіда чи соціальної групи. До основних 
принципів соціальної реабілітації автори від-
носять етапність, диференційованість, комп-
лексність, наступність, послідовність, доступ-
ність, безперервність.

На думку авторів, соціальна реабілітація 
осіб з інвалідністю – це система відновлення 
соціальних взаємозв'язків, соціального ста-
тусу, працездатності через комплекс соціаль-
но-медичних, соціально-психологічних і соці-
ально-правових заходів [21].

На думку А. Капської та О. Безпалько, голов-
ним завданням реабілітації є становлення осо-
бистості, її адаптація й інтеграція в суспільство 
[1; 9].

Проаналізувавши думки вчених, варто 
підсумувати, що існує загальне розуміння 
основних елементів соціальної реабілітації 
та її значення, яке можна охарактеризувати 
як комплексу систему заходів, спрямовану 
на відновлення соціального статусу людини 
з інвалідністю, її соціальну інтеграцію та адап-
тацію в суспільстві. Соціальна реабілітація 
може існувати як окремий напрям роботи, так 
і бути компонентом під час медичної, психоло-
гічної, фізичної або трудової реабілітації. 

Своєю чергою, важливим компонентом 
реабілітації стає її психологічний аспект. 
У законодавстві України психологічна реабі-
літація трактується як система заходів, спря-
мованих на відновлення, корекцію психоло-
гічних функцій, якостей, властивостей особи, 
створення сприятливих умов для розвитку 
та утвердження особистості; формування 
в особи здатності пристосовуватися до існу-
ючих у суспільстві вимог та критеріїв за раху-
нок присвоєння їй норм і цінностей даного 
суспільства [6]. 

Психологічний аспект реабілітації має 
у багатьох осіб з інвалідністю не менше зна-
чення, ніж фізичний або соціальний. Серед 
основних завдань психологічної реабілітації 
варто відзначити:

–  всебічне прискорення нормального 
процесу психологічної адаптації до хвороби 
(інвалідності), життєвої ситуації, що змінилася 
в результаті; 

– профілактику і лікування хворобливих, 
психічних порушень, що розвиваються. 

Вирішення поставлених завдань можливе 
на основі аналізу протікання хвороби, почина-
ючи з моменту отримання інвалідності або під 
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час першого звернення до лікаря, дослідження 
динаміки зміни психічних процесів; важливим 
аспектом є робота з родиною особи з інвалід-
ністю, її оточенням [15]. 

На думку Т. Костенко, психологічна реабі-
літація – це комплекс послуг, спрямованих на 
надання психологічної допомоги людям з інва-
лідністю, що дасть їм змогу успішно викону-
вати різні соціальні ролі, дасть можливість бути 
включеними в різні сфери соціальних відносин 
та успішно соціалізуватися у соціумі [10].

Основні компоненти психологічної реабілі-
тації:

– психологічна діагностика – оцінка акту-
ального психологічного стану та індивідуаль-
но-психологічних особливостей особи, конт-
роль над його психічним станом, визначення 
потреб та оптимальних методів психологічної 
реабілітації[17];

– психологічне консультування – спрямо-
вана взаємодія між психологом та клієнтом із 
метою активізації внутрішніх ресурсів та вирі-
шення проблем, які виникають у особистості 
та стосуються міжособистісних стосунків, 
спілкування, вирішення конфліктних ситуацій, 
проблем особистісного зростання та ін. [16];

– психологічна підтримка – система про-
філактичних заходів, спрямованих на акти-
візацію наявних психічних та особистісних 
ресурсів і створення додаткових ресурсів для 
забезпечення працездатності та конструктив-
ного функціонування у соціумі [19]; 

– психологічна просвіта – систематична 
робота спрямована на донесення інформації 
про особливості психічних станів, міжособи-
стісних стосунків, основ психогігієни, форму-
вання навичок самодопомоги та взаємопід-
тримки тощо [17]; 

– психотерапія – використання методів 
психологічного впливу для розв'язання особи-
стісних та міжособистісних проблем із засто-
суванням стандартизованих процедур в інди-
відуальній або груповій формі, спрямованих на 
відновлення порушеної діяльності організму;

– групова робота – проведення психоло-
гічних тренінгів, інтерв'ю, занять із психоло-
гічної просвіти та інформування для груп під-
тримки із застосуванням стандартизованих 
процедур, спрямованих на саморозкриття 
учасників таких груп, актуалізацію наявного 
досвіду і пошук шляхів розв'язання власних 
психологічних проблем [19].

У деяких випадках використовують психо-
фармакотерапію, такий вид терапії признача-
ють за медичними показниками з урахуванням 
ступеня прояву і характеру психопатологіч-
них та соматичних розладів. Показаннями до 
такого виду терапії є зняття або зменшення 
нервозності чи депресивного стану пацієнта, 
м’язового напруження, попередження контр-
актур, що має велике значення для збере-

ження функціональних можливостей опорно- 
рухового апарату [13].

Система соціально-психологічної реабіліта-
ції розглядається як мультифакторний процес. 
Мета такого виду реабілітації – не тільки макси-
мально повернути здоров’я, а й соціальний ста-
тус особистості, правове положення, мораль-
но-психологічну рівновагу, впевненість у собі 
забезпечення соціалізації особистості [20].

До основних принципів соціально-психо-
логічної реабілітації, на нашу думку, варто 
віднести:

– принцип індивідуалізації (визначення 
та модифікація реабілітаційних заходів від-
повідно до потреб та запитів особи з інвалід-
ністю);

– принцип невідкладності (визначення 
динаміки та особливостей протікання психіч-
них процесів, реагування та своєчасна допо-
мога у разі виявлення психічних розладів); 

– принцип єдності психосоціальних і пси-
хофізіологічних методів впливу (єдність та вза-
ємодоповненість принципів і методів реабілі-
тації та лікування); 

– принцип послідовності та ієрархічно-
сті реабілітаційних заходів (реабілітація має 
проходити за чітким планом та за необхідності 
корегуватися); 

– принцип партнерства (співпраця між 
особою з інвалідністю та психологами та/або 
реабілітологами);

– принцип відповідності (реабілітаці-
йні заходи повинні відповідати адаптаційним 
можливостям особистості та адаптуватися під 
них) [12].

Якщо розглядати соціально-психологічну 
реабілітацію з погляду підходу, такий вид реа-
білітації передбачає адаптацію особистості 
до соціального оточення, відновлення особи 
шляхом формування адекватного відно-
шення суспільства до осіб з інвалідністю та їх 
до суспільства, включаючи соціально-психо-
логічну корекцію відносин у сім'ях, трудових 
колективах, інших мікро- та макроколективах, 
у суспільстві у цілому. [4].

Ефективним видом соціально-психологіч-
ної реабілітації, що вміщує у собі всі вищепе-
рераховані компоненти, виступає інклюзивний 
туризм (фр. Inclusif – що включає в себе, лат. 
Include – включає) – процес розвитку туризму, 
який передбачає доступність туризму для всіх 
у плані пристосування інфраструктури турис-
тичних центрів і об’єктів туристичного огляду 
до різних потреб усіх людей тощо. Розгляда-
ється він як потужний засіб активної реабілі-
тації, який структурно включає у себе медичні, 
психологічні, педагогічні, фізичні, професійні, 
трудові, фізкультурно-спортивні та соціально- 
побутові заходи [11].

Такий вид туризму для осіб з інвалідністю 
дає змогу пізнати історію, культуру, життя 
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та звичаї інших країн, що, своєю чергою, зба-
гачує людину, надає нових знань та допомагає 
у соціалізації.

Дослідники пропонують таку класифікацію 
заходів системи інклюзивного туризму:

– за ціллю – оздоровчий, пізнавальний, 
спортивний;

– за основним видом заняття – похід, 
подорож на транспорті;

– за способом пересування – пішохідний, 
водний, лижний, за допомогою тварин, заліз-
ничний, автобусний;

– за сезонністю – літній, зимній, міжсе-
зонний;

– за складом туристів – молодіжний, сту-
дентський, сімейний;

– за ступенем навантажень – пасивний, 
активний [23].

Серед основних реабілітаційних функцій 
туризму варто відзначити: соціально віднов-
лювальну, яка спрямована на відновлення сил, 
активне пізнання культури, звичаїв, традицій, 
нові знайомства, створення нових дружніх 
і ділових зв’язків; психологічну, яка полягає 
у забезпеченні потреби особистості в актив-
ному відпочинку, зміні соціального оточення 
та звичного способу життя, що, своєю чер-
гою, сприяє фізичному оздоровленню і пси-
хологічному розслабленню; особистісно-орі-
єнтовану, яка позитивно впливає на розвиток 
особистості, володіє відновлювальною функ-
цією і несе в собі змістовний гуманітарний 
потенціал; компенсаторну, котра забезпе-
чує спеціальні потреби людей з інвалідністю; 
оздоровчу, що має високий потенціал для під-
тримання здоров’я і життєдіяльності в актив-
ній формі [14].

Значна кількість учених досліджувала 
вплив інклюзивного туризму на соціалізацію 
та реабілітацію осіб з інвалідністю. Л. Нау-
менко, В. Лепського, С. Макаренко, І. Бори-
сової, О. Cемененко було розроблено опи-
тувальник і виявлено зацікавленість осіб 
з інвалідністю та потребу в упровадженні 
такого виду туризму як компоненту індивіду-
альної програми реабілітації та комплексної 
послуги соціально-психологічної реабілітації 
[8]. Це підтверджує попередню гіпотезу дослі-
дження О. Кравченко, Н. Коляди, С. Каштана 
[18]. Суть дослідження полягала у визначенні 
динаміки соціалізації особистості до та після 
впровадження інклюзивного маршруту. Вивча-
ючи результати дослідження, варто зазначити, 
що показники якісно зросли у середньому на 
25–30%, що підтверджує ефективність упро-
вадження системи інклюзивного туризму як 
виду соціально-психологічної реабілітації осіб 
з інвалідністю, який включає у себе пізна-
вальний процес та можливість для успішного 
проходження соціалізації в умовах освітнього 
середовища університету. Під час включення 

у програму інклюзивного туризму тренінгової 
програми виявлено позитивний вплив на такі 
показники, як дезадаптивність, емоційний 
дискомфорт та загальна комунікація з одно-
групниками.

О. Дишко у дослідженні «Особливості інклю-
зивного туризму як виду реабілітації студентів 
з інвалідністю» [7] зазначила: «Туризм – вид 
реабілітації, який може реально допомогти 
студентам з особливими потребами віднови-
тися, покращити психологічне самопочуття, 
не зосереджуватися на своїх соматичних 
відчуттях, вийти з важкої стресової ситуа-
ції, відчути себе активним, потрібним людям 
та суспільству». Дані отримано за допомогою 
анкетування здобувачів вищої освіти ПВНЗ 
«Академія рекреаційних технологій і права», 
які мають інвалідність.

Вплив інклюзивного туризму на процес реа-
білітації також цікавить і зарубіжних науковців. 
Наприклад, П. Макаревич у своєму дослідженні 
[22] визначив позитивний вплив такого виду 
туризму на осіб з вадами опорно-рухового апа-
рату та зазначив «що участь у туристичному 
поході сприяла зниженню тривожності, іпохон-
дричній фіксації у осіб із порушеннями опор-
но-рухового апарату. Знизився рівень стомлю-
ваності і виснаження, підвищилася здатність 
до тривалої фізичної та розумової напруги. 
У результаті участі в туристичному поході у сту-
дентів з інвалідністю відзначається зниження 
афективної лабільності, гармонізація настрою, 
більш позитивне сприйняття реальності. Також 
спостерігається зниження рівня нервово-пси-
хічної напруги, імпульсивних реакцій; міжосо-
бистісні контакти стали більш продуктивними. 
Відзначається підвищення морально-етичної 
орієнтації, зниження рівня агресивності, підоз-
рілості, порушень у цілому».

Дослідження «Досвід доступного туризму: 
голос людей із вадами зору» [25], авторами 
якого є Є. Девіле та E. Кастенхальц, дає змогу 
зрозуміти кількісну та якісну характеристику 
осіб із вадами зору, які користуються турис-
тичними послугами. Дослідження проводи-
лося за допомогою поглибленого інтерв’ю-
вання осіб із вадами зору. 

Результати дослідження свідчать про 
те, що більшість обмежень під час подорожей 
сприймається як можливість навчання, таким 
чином, це можливість адаптувати майбутні 
поїздки під свої потреби. Основними харак-
теристиками туристів із вадами зору є попе-
редній досвід подорожей, рішучість, цікавість, 
упевненість у собі, прийняття інвалідності, 
заохочення та підтримка з боку оточення. Важ-
ливим є отримання доступної інформації щодо 
наявності належних послуг та кваліфікованих 
працівників туристичної сфери.

Цікавим є вивчення впливу інклюзивного 
туризму та його переваг під час боротьби зі 



  Теорія Та ісТорія соціології

215

  Соціальна пСихологія. Юридична пСихологія

стресом [24], які у своїх працях досліджували 
А. Мура, А. Перейра Результати дослідження 
переконливо довели що туризм є ефектив-
ним засобом, що сприяє соціальній інтегра-
ції, поліпшенню здоров'я та добробуту людей 
з інвалідністю. Важливо відзначити, що такий 
вид реабілітації можна використовувати для 
кожної вікової групи – від дитинства до ста-
рості. На думку вчених, інклюзивний туризм 
може сприяти первинній профілактиці та уник-
ненню стресу, тривоги, депресії, проблем зі 
здоров’ям, сприяння реабілітації. Усі ці пере-
ваги можна використовувати у двох напря-
мах: як вид реабілітації для осіб з інвалідністю 
та можливості для суспільства загалом.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, аналізуючи теоретичні та практичні 
дослідження, які стосуються використання 
інклюзивного туризму як виду соціально-пси-
хологічної реабілітації, варто відзначити пози-
тивні практики, зокрема під час подолання 
посттравматичного стресу, тривоги та депре-
сії. Під час подорожей формуються необхідні 
навички, серед яких – рішучість, цікавість, 
упевненість у собі, прийняття інвалідності. 
Також такий вид реабілітації можна вико-
ристовувати як засіб проходження соціалізації 
в нових умовах й як компонент під час прове-
дення комплексної програми реабілітації. 
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Постановка проблеми. Для розроблення 
й упровадження програм розвитку динаміч-
них соціотехнічних систем діяльності (СТСД) 
важливими вбачаються психологічні засади 
формування спонтанної відображально-мо-
делюючої активності проєктування. Йдеться 
передусім про формування зовнішньої взає-
модії соціуму і природи як сукупності відносин, 
включаючи форми, зміст і характер взаємодії 

і взаємовпливу компонентів систем «людина – 
природа» та «людина – людина» У зв'язку із цим 
найбільший інтерес для дослідників представ-
ляє пошук інтегральних соціально-економіч-
них і психологічних параметрів, що харак-
теризують здатність людини протистояти 
несприятливим ефектам, що супроводжують 
екологічні зміни. Найбільш уразливими у цьому 
відношенні є жінки, в організмі яких стражда-

ПсиХолоГічна Підтримка життЄдіяльності жінок  
в умоваХ динамічноЇ соціотеХнічноЇ системи

PSyChOlOgyсAl SuPPOrT Of lIVES Of WOMEN  
IN CONdITIONS Of dyNAMIC SOCIOTEChNICAl SySTEM

УДК 159:364.2
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
5208.2020.12-1.38

Шевяков о.в.
д.психол.н., професор, завідувач 
кафедри загальної психології
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У статті розглянуто особливості соці-
альної підтримки життєдіяльності жінок 
в умовах динамічної соціотехнічної сис-
теми управління природокористуванням. 
За допомогою методів електрокардіогра-
фії та електроокулографії виявлено зміну 
наростаючого стомлення під час роботи 
досліджуваних із дисплейними відеорядами 
автоматизованої соціотехнічної системи 
«Моніторинг природоохоронної діяль-
ності». Обстежено 350 досліджуваних 
(оператори, фахівці, студенти, що мають 
навички роботи з комп’ютером) у віці від 
18 до 36 років (усі – жінки) до, під час і після 
роботи з дисплейними відеорядами дина-
мічної автоматизованої системи управ-
ління. Загальна тривалість діяльності за 
дисплеєм не перевищувала чотирьох годин 
безперервної роботи. Охарактеризовано 
форми, зміст і характер взаємодії і взає-
мовпливу компонентів динамічної соціо-
технічної системи «людина – природа». 
Здійснено соціально-психологічний аналіз 
тенденцій розвитку такої соціотехнічної 
системи. В емпіричному дослідженні визна-
чено особливості психологічної взаємодії 
жінок із дисплейними відеорядами. Роз-
роблено концепцію соціальної підтримки 
їхньої життєдіяльності під час роботи 
з дисплейними відеорядами динамічної 
неперервної інформації. Встановлено 
залежність рівня комп'ютерної готовності 
жінок і якості сприйняття ними інформації 
від різних форм подання. З’ясовано, що на 
якість сприйняття інформації впливає не 
тільки рівень комп'ютерної готовності, 
а й загальний час знайомства з комп'юте-
ром, а також час, що проводиться за робо-
тою на комп'ютері. З погляду підсистеми 
відображально-моделюючої інформаційної 
активності проєктувальника підвищенню 
уваги до інформаційного повідомлення 
сприяє його техніко-естетична привабли-
вість, що безпосередньо вливає на сприй-
няття користувача.
 Виявлено в тенденції позитивний взаємо-
зв'язок між техніко-естетичною привабли-
вістю і запам’ятовуваністю інформаційного 
повідомлення. Привабливіші в естетич-
ному відношенні інформаційні повідомлення 
здатні викликати інтерес у користувача, 
найкращим чином виконуючи інформативну 
та інформаційну функції.

ключові слова: cоціотехнічна система, 
комп’ютеризована діяльність, дисплейні 
відеоряди, користувачі, готовність.

The article dealth with the peculiarities 
of social support for women's life in the conditions 
of dynamic socio-technical management system 
of nature management.
Using the methods of electrocardiography 
and electro-oculography revealed the change 
of increasing fatigue in the work of subjects with 
the display video series of the automated soci-
otechnical system "Monitoring of environmental 
activity". We surveyed 350 subjects (opera-
tors, specialists, students with computer skills) 
aged 18 to 36 years (all women) before, during 
and after the use of the display automation sys-
tems of a dynamic automated control system. 
The total duration of the display activity did not 
exceed four hours of continuous operation.
The forms, content and nature of the interaction 
and interaction of the components of the dynamic 
human-nature socio-technical system are char-
acterized. The socio-psychological analysis 
of the tendencies of the development of such 
socio-technical system is carried out. In the empir-
ical study the features of psychological interac-
tion of women with display video sets are iden-
tified. The concept of social support of their life 
activity at work with display video sets of dynamic 
continuous information is developed.
The dependence of the level of computer read-
iness of women and the quality of perception 
of information from different forms of presen-
tation is established. It is found that the quality 
of perception of information is affected not only 
by the level of computer readiness, but also by 
the total time of acquaintance with the computer, 
as well as the time spent at work on the com-
puter. From the point of view of the subsystem 
of the reflective-modeling information activity 
of the designer, its technical and aesthetic attrac-
tiveness contributes to increasing attention to 
the information message, which directly influ-
ences the perception of the user.
A positive correlation between techno-aesthetic 
appeal and the rememberability of the informa-
tion message has been identified. More aesthet-
ically pleasing information messages are able to 
arouse interest in the user, best performing infor-
mative and informative functions.
Key words: social system, computer activity, dis-
play video sets, users, readiness.
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ють практично всі функціональні системи, що 
потребує розроблення психологічного забез-
печення соціальної підтримки їхньої життєді-
яльності. Такого роду завдання вирішуються 
у зарубіжній соціальній психології починаючи 
з 90-х років ХХ ст. в рамках державних науко-
во-технічних програм «Глобальні зміни при-
родного середовища і клімату», а в Україні – 
у ході розвитку ідеї екологічного моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поза сумнівом, зміни навколишнього середо-
вища несуть значну економічну загрозу для 
людства у цілому. Особливо це стосується 
антропогенних змін [1, c. 612]. Сценарії таких 
змін як основна міра компенсації несприятли-
вих зрушень передбачають мобілізацію зусиль 
населення на проведення заходів економіч-
ного, технологічного і соціального характеру, 
спрямованих на збереження здоров'я, праце-
здатності і життєдіяльності людей [2, c. 365].

Використання загальноприйнятих характе-
ристик, розроблених для оцінки станів окремо 
взятої людини (функціональний стан, адапта-
ційні можливості, стійкість особистості та ін.), 
явно недостатнє. Потрібні нові підходи до 
пошуку інтегральних критеріїв, що визначають 
здатність суспільства у цілому протистояти 
наступаючим змінам навколишнього середо-
вища [3, c. 290].

Один із можливих підходів убачається 
у парадигмі психологічного потенціалу індиві-
дуума і популяції. Це поняття запропоноване 
у процесі розгляду проблем психології праці, 
що виникають під час переходу до ринко-
вих відносин [4, c. 760]. Відомі також терміни 
«особово-фізіологічний потенціал», «психофі-
зіологічний потенціал», що використовуються 
як синоніми працездатності людини.

Постановка завдання. Метою статті 
є з’ясування особливостей соціальної під-
тримки життєдіяльності жінок в умовах дина-
мічної соціотехнічної системи управління при-
родокористуванням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розкриття поняття «психологіч-
ний потенціал», його значення для розуміння 
реакції людства на глобальні екологічні зміни 
слід взяти до уваги деякі історичні факти. Так, 
установлено, що адекватність та ефективність 
реагування людей на глобальні екологічні 
зміни місця існування залежать від типу пове-
дінки людини і від «соціального характеру» 
суспільства.

Таким чином, психологічний потенціал 
виступає у ролі інтегральної якості населення, 
яка визначає його здібність до реалізації опти-
мальних рішень у разі виникнення критичних 
ситуацій. Він може виявлятися у двох поведін-
кових тенденціях.

Перша полягає у формуванні в суспільній 
свідомості конструктивної ідеї і психологічної 

установки на життєву необхідність сумісного 
подолання небезпеки, мобілізацію людей до 
активних дій за готовності до відмови від анта-
гоністичних групових інтересів і особистих 
благ заради досягнення загальної мети. 

Друга тенденція – розпад єдиної самосві-
домості суспільства на протилежні течії, фор-
мування неконструктивних групових устано-
вок агресивно-егоїстичного характеру або 
пасивного типу, поведінка, спрямована на 
вирішення завдань на користь окремих груп.

Завдання прогнозування соціально-пси-
хологічних ефектів глобальних змін значною 
мірою зводиться до прогнозування рівня пси-
хологічного потенціалу. Від того, з яким потен-
ціалом людство зустрічає глобальні зміни, від 
того, як буде трансформований цей потенціал, 
залежить доля цивілізації.

Проблема, таким чином, формулюється як 
оцінка співвідношення психологічного потен-
ціалу людства із загрозою глобальних змін 
середовища, а можливі практичні пропозиції 
повинні бути спрямовані на збереження або 
збільшення цього потенціалу. Найпершим 
завданням у вирішенні названої проблеми 
є визначення суті психологічного потенціалу 
і пошук індикаторів, за допомогою яких його 
можливо оцінити.

У науці термін «потенціал» використову-
ють дуже часто. Уведено поняття «соціальний 
потенціал», «трудовий потенціал». У дослі-
дженнях демографів використовується термін 
«якісний потенціал населення».

У роботах екологів зустрічаємо поняття 
«соціально-трудовий потенціал населення». 
Під соціально-трудовим потенціалом розу-
міється комплекс соціально-психологічних 
і медико-біологічних характеристик життє-
діяльності людей. Пристосовні можливості 
популяції в антропології називають «адаптив-
ним потенціалом».

У фізіології зміст потенціалу визнача-
ється термінами «працездатність», «фізіо-
логічні резерви організму», «гомеостатич-
ний потенціал».

Суть усіх розглянутих понять полягає 
у визначенні деяких сукупних можливостей 
людей здійснювати свою діяльність. Проте при 
цьому повинні стабілізуватися зовнішні харак-
теристики і ставати відносними поняття жит-
тєдіяльності і добробуту.

Для оцінки можливостей стійкості людини до 
глобальних змін середовища і прогнозування 
реакції на ці зміни слід увести інтегральну харак-
теристику властивостей людини – популяції – 
етносу – людства, яка визначає їхню здібність до 
реалізації мети, що стоїть перед кожним рівнем 
ієрархії названого ланцюжка. Назвемо цю харак-
теристику «життєвий потенціал».

Принципово важливим є те, що суттєвою 
метою є не тільки виживання, а й духовна 
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самореалізація людства, збільшення мож-
ливостей збереження життя людини як виду 
і задоволення потреб за будь-якої динаміки 
зовнішніх умов. Тому життєвий потенціал 
можна визначити як інтегральну здатність збе-
реження біологічної і духовно-психологічної 
життєдіяльності і здійснення перетворюваль-
ної діяльності, спрямованої на досягнення 
загальної мети. 

Сьогодні домінує тенденція зведення 
поняття життєвого потенціалу до поняття 
«рівень здоров'я», при цьому пропонуються 
різні варіанти критеріїв, що розкривають його 
суть. Але встановлені у соціальній психоло-
гії закономірності показують, що поведінка 
людей, їхня стійкість до впливу глобальних 
змін, характер і форма колективної відповіді 
визначаються й іншими чинниками, наприклад 
адаптаційною здатністю, характером психоло-
гічних установок, особливістю регуляції пси-
хологічних механізмів, ступенем усвідомлення 
ситуації і тому подібне Назвемо сукупність цих 
характеристик психологічним потенціалом, 
який, безумовно, однією зі своїх частин має 
психологічне здоров'я населення і культурно 
зумовлені якості особистості і суспільства.

Неможливість використання поняття «здо-
ров'я населення» як єдиного для оцінки жит-
тєвого потенціалу пов'язана також із тим, що, 
згідно зі Статутом Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я, воно визначається як стан «пов-
ного фізичного, духовного і соціального добро-
буту». Добре відомо, що діяльність у багатьох 
випадках може і повинна здійснюватися всу-
переч «добробуту». Ба більше, згідно із сучас-
ними концептуальними поглядами, добробут, 
симетрія протистоять тенденції розвитку в умо-
вах ноосфери і можуть викликати колізії, за яких 
найбільш благополучні екологічні елементи 
стають найуразливішими.

Комплекс чинників, які визначають здатність 
етносу здійснювати об'єктивно оптимальні дії, 
спрямовані на досягнення загальної мети, до 
яких належить завдання протистояння гло-
бальним змінам, був позначений як пасіонар-
ність, тобто соціальна енергія, спрямована до 
єднання і посилення розвитку етносу.

Таким чином, можна припустити, що пасіо-
нарність і працездатність є похідними психо-
логічного потенціалу. Життєдіяльність попу-
ляції в усіх її численних проявах є реалізацією 
життєвого потенціалу в конкретних умовах 
природного і соціального середовища і спосо-
бів діяльності.

Моніторинг навколишнього середо-
вища – це система спостереження, аналізу 
стану і прогнозу можливих змін навколиш-
нього середовища, що викликані антропоген-
ними чинниками. Стосовно оцінки й управ-
ління якістю навколишнього середовища 
регіонів основне значення має санітарно- 

токсикологічний урівень моніторингу, пов’яза-
ній із контролем над забрудненням компонен-
тів природного середовища: повітря, ґрунту, 
води. Мета регіонального моніторингу – забез-
печити осіб, що приймають рішення (ОПР), 
необхідною інформацією для планомір-
ного зниження рівня забруднення навко-
лишнього середовища. Для здійснення цієї 
основної мети необхідно вирішити важливі 
науково-технічні завдання отримання досто-
вірної інформації й інформаційного забезпе-
чення моніторингу. Для цього, своєю чергою, 
потрібне відповідне соціально-психологічне 
і інженерно-психологічне забезпечення ство-
рення інформаційних моделей на базі ПЕОМ. 
Із таких моделей складаються банки різно-
рідної інформації: про хімічні забруднювачі 
середовища, їх медико-біологічні властивості, 
про джерела техногенного забруднення і тому 
подібне, а також прикладні забезпечувальні 
програми прогнозування, комплексного пла-
нування, експертизи проєктів. У подібних 
інформаційних системах широко використо-
вуються дисплейні відеоряди ПЕОМ. 

Уся вищеперелічена діяльність здійсню-
ється в АСУ «Моніторинг природоохоронної 
діяльності (ПОД)» у режимі діалогу осіб, що 
приймають відповідальні рішення з оптиміза-
ції екологічної обстановки з інформаційними 
моделями, представленими на дисплейних 
відеорядах. Останні повинні володіти достат-
ньою ергономічною якістю, що забезпечує 
адекватність рішень.

Обстежено 350 досліджуваних (оператори 
ПЕОМ, фахівці з АСУ, студенти, що мають 
навички роботи з комп’ютером) у віці від 18 до 
36 років (усі – жінки) до, під час і після роботи 
з дисплейними відеорядами АСУ «Моніторинг 
ПОД». Загальна тривалість діяльності за дис-
плеєм не перевищувала чотирьох годин без-
перервної роботи. Заздалегідь проводилася 
оцінка «апріорної надійності» відеорядів. Функ-
ціональний стан досліджувався методиками, 
для яких характерні значні відмінності з доро-
бочим рівнем в аналогічному дослідженні 
операторів-прокатників, а також за показни-
ками електроокулограми (ЕОГ) і електрокар-
діограми (ЕКГ). Розраховувалися показники 
зміни функціонального стану й якості діяль-
ності осіб, що приймають рішення.

На етапі експериментальної оцінки дис-
плейних відеорядів досліджувані працювали 
в режимі розроблених сценаріїв, які імітували 
зміни екологічної обстановки на рівні регіону, 
що відбивалися на інформаційній моделі.

Період навчання роботи з відеорядами був 
тривалим (дві години), оскільки досліджу-
вані поступово засвоювали режим діалогу 
з комп'ютером.

Досліджувані курсором відзначали вірні від-
повіді із запропонованих на вибір. Швидкодію 
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вирішення завдань з оцінки екологічної ситу-
ації фіксували програмним способом, показ-
ники точності і надійності оцінювалися після 
експерименту. Апріорну надійність дисплей-
них відеорядів наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Апріорна надійність безперервних 
дисплейних відеорядів динамічної 

соціотехнічної системи  
природоохоронної діяльності

Параметр

Оптимальні 
(О) та допу-
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значення 
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«М
о
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г 
ґр

у
н

ті
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»
Насиченість 
відеорядів без-
перервної інфор-
мації

О-6-8 Д<14 5 7

Кодування 
інформації О-5 Д-18 5 7

Характеристики 
коду:
оформлення
величина
контраст

спрямованість
лінійність

миготіння

О-9
О-3
О-3

О-3
О-3

О-3

Д-18
Д-6
Д-6

Д-9
Д-7

Д-12

10
1
7

5
6

5

9
3
4

4
6

7
Апріорний 
(Капр), бал О-4-5 Д-3-4 4,5 3,5

Значне стомлення виявляється після закін-
чення двох із половиною годин безперервної 
роботи за дисплеєм за статистично значущих 
(Р < 0,05) відмінностей із доробочим рівнем 
для показників кардіореспіраторної системи 
та електроокулограми (табл. 2).

Відзначаємо статистично істотне змен-
шення тривалості кардіоінтервалів для віде-
орядів обох підсистем, що разом із дина-
мікою зміни показників ЕОГ свідчить про 
встановлення вираженого стомлення безвід-
носно з «апріорною надійністю» відеорядів.

Виділяємо особливість взаємодії дослі-
джуваних, працюючих у системі АСУ «Моні-
торинг ПОД» порівняно з операторами-про-
катниками: тривалість відновлюваного 
періоду початкових показників функціо-
нального стану у них у середньому значимо  
(p < 0,05) довше, що пов'язано з більшим ступе-
нем стомлення у зв’язку з відсутністю заздалегідь 
виробленої системи формування та підтримання 
працездатності у вигляді професійних тренінгів.

Останнє пов’язано з тим, що навіть після 
трьох годин роботи за дисплеєм із «апріорно 
ненадійними» відеорядами інтегральний показ-
ник лише наблизився до межі допустимих змін.

Отримані результати підтвердили можли-
вість використання психологічних і психофізі-
ологічних критеріїв для психологічного забез-
печення якості дисплейних відеорядів і для 
розроблення режимних заходів діяльності 
з ними в контексті реалізації програм розвитку 
СТСД. Особам, що працюють із дисплейними 
відеорядами АСУ «Моніторинг ПОД», як і опе-
раторам аналогічних динамічних соціотехніч-
них систем, можна рекомендувати тривалість 
безперервної роботи за дисплеєм під час вирі-
шення оперативних завдань не більше двох 
годин, розділених 15-хвилинною перервою.

За наслідками теоретичних і експеримен-
тальних досліджень дисплейних відеорядів 
АСУ «Моніторинг ПОД» отримано характерис-
тики їхньої якості, що дають змогу прогнозу-
вати ефективність роботи осіб, що приймають 
вирішення на основі інформаційних моделей 
цього типу, і можливі зміни ФС. У випадку 
з «апріорною ненадійністю» дисплейних віде-
орядів із підсистеми «моніторингу ґрунтів» 
своєчасно (на передпроєктній стадії) було 
проведено їх психологічне вдосконалення 
шляхом приведення у відповідність показників 
«апріорної надійності» нормативним вимогам.

Висновки з проведеного дослідження. 
У ході проведених досліджень стосовно реалі-
зації програм розвитку динамічної соціотехніч-
ної системи встановлено результати, важливі 
для психологічного забезпечення як із погляду 
проєктувальників (розробників), так і користу-
вачів, а саме:

1. Із погляду підсистеми відображально- 
моделюючої інформаційної активності проєк-
тувальника підвищенню уваги до інформацій-
ного повідомлення сприяє його техніко-ес-
тетична привабливість, що безпосередньо 
вливає на сприйняття користувача.

2. Існує в тенденції позитивний взаємо-
зв'язок між техніко-естетичною привабли-
вістю і запам’ятовуваністю інформаційного 
повідомлення.

3. Привабливіші в естетичному відношенні 
інформаційні повідомлення здатні викликати 
інтерес до себе у користувача, найкращим 
чином виконуючи інформативну й інформа-
ційну функції.

У підсистемі психологічного забезпечення 
визначено роль критерію техніко-естетичної 
привабливості на всіх етапах інформаційної 
комунікації. Естетичний критерій, або критерій 
досконалості дизайну, може виступати як прі-
оритетний під час інженерно-психологічного 
проєктування, ранжування потреб, оцінки, 
вдосконалення і реалізації програм розвитку 
зразків як у формальному, так і у змістовному 
плані, що важливо для інженерно-психологіч-
ного проєктування на ранніх його етапах.

У підсистемі інтегральної регуляції встанов-
лено фасцинативні засоби впливу інформацій-
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них повідомлень на різних етапах психологіч-
ного забезпечення комунікативного процесу, 
які дають змогу в перспективі ефективніше 
використовувати особливості формування 
споглядального боку інформації, що стано-
вить окремий напрям подальших розвідок.
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Таблиця 2
Дані ЕОГ і ЕКГ у різні періоди роботи досліджуваних (М±m)

Показ-
ник Відеоряд Перед почат-

ком періоду
Під час роботи Після 

роботи
Період 
роботина початку в середині в кінці

ККО

МАС

МГР

14,0
3,5

17,5
 5,5

13,6
2,0

16,3
6,5

17,3
1,0

23,0
0,8

25,0
0,6

28,2
2,5

21,2
2,8

20,5
1,0 Протягом 

1-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,70
0,25
0,68
0,10

0,75
0,15
0,75
0,15

0,73
0,18
0,80
0,10

0,72
0,10
0,65
0,11

0,70
0,15
0,70
0,12

ККО
МАС

МГР

24,6
3,5

27,5
5,0

23,6
2,0

28,3
6,0

20,3
1,0

29,0
0,8

27,0
0,6

30,2
2,3

28,2
2,8

29,5
1,0 Протягом 

2-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,72
0,20
0,78
0,10

0,73
0,10
0,77
0,15

0,70
0,15
0,81
0,10

0,73
0,10
0,77
0,11

0,73
0,15
0,76
0,12

ККО
МАС

МГР

 24,5
 3,0
37,5
 5,0

23,6
2,5

36,3
6,0

24,3
1,0

43,0
0,8

25,0
0,6

44,2
2,5

31,2
2,8

42,5
1,0 Протягом 

3-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,75
0,25
0,73
0,10

0,76
0,15
0,74
0,15

0,69
0,18
0,72
0,10

0,76
0,10
0,71
0,11

0,75
0,15
0,72
0,12

Примітка: ККО – кількість «кроків» ока ЕОГ, R-R – тривалість кардіоінтервалів; МАС – для відеоряду моніторингу 
атмосфери, МГР – для відеоряду підсистеми моніторингу ґрунтів
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Постановка проблеми. Результати дослі-
джень вітчизняних учених красномовно свід-
чать, що сучасна економічна, екологічна 
та соціально-політична ситуація в Україні не 
сприяє збереженню психічного здоров’я її 
населення, особливо дитячого (В. Панок, 

Л. Бурлачук, Н. Максимова, З. Кісарчук, 
Т. Титаренко, О. Захаров, О. Лічко, Г. Абра-
мова та ін.). У цьому зв’язку дуже актуальною 
стає проблема гуманізації функціонування 
вітчизняної посттоталітарної системи освіти 
(Г. Балл, М. Бургін, М. Боришевський, С. Муса-
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Статтю присвячено проблемі поліпшення 
психічного здоров’я школярів у контексті 
нагальної проблеми гуманізації функціо-
нування вітчизняної посттоталітарної 
системи освіти як одного з основних пси-
хотравмувальних чинників дитячої психіки. 
Мається на увазі спрямування її, перш за 
все, на забезпечення психічного здоров’я 
учнів, тісно пов’язаного з тими психічними 
станами, які вони переважно переживають 
під час перебування в школі. Без збереження 
психічного здоров’я учнів неможливий їхній 
повноцінний особистісний розвиток, забез-
печення якого, як відомо, виступає головною 
метою розпочатої освітньої реформи. 
Нами проведено системне психолого-педа-
гогічне дослідження проблеми гуманізації 
вітчизняної середньої освіти в контексті 
світового гуманістичного освітнього руху. 
У статті окреслено теоретико-методо-
логічні засади дослідження процесу гумані-
зації шкільної освіти, головне місце в яких 
займає системний підхід як новий загаль-
нонауковий рівень пізнання. Підтверджено, 
що реалізований у проведеному дослідженні 
системний психолого-педагогічний підхід 
до процесу гуманізації вітчизняної шкіль-
ної освіти є ефективним методологічним 
та практичним засобом вивчення складних 
психолого-педагогічних явищ: шкільного 
навчально-виховного процесу, психічного 
стану учня тощо. Представлено розро-
блену та апробовану авторську процедуру 
одержання кількісних показників психічного 
стану задоволеності учня усіма аспектами 
функціонування його школи та загального 
рівня її гуманності, які можуть слугувати 
засобами практичної допомоги психологам 
та педагогам у процесі системного гума-
ністично орієнтованого реформування 
конкретних навчальних закладів. Зроблено 
висновок, що українська освітня система 
знаходиться в процесі найвірнішого гума-
ністично орієнтованого реформування, 
бо на сучасному етапі розвитку людства 
з його глобалізаційними суперечностями 
саме гуманістична освіта покликана ней-
тралізувати їх шляхом виховання психічно 
здорової, гуманної, творчої, високомораль-
ної особистості, здатної подолати не 
тільки міжетнічні та міжрелігійні конф-
лікти, а й глобальні екологічні та соціальні 
проблеми. 
ключові слова: психічне здоров’я, гума-
нізація освіти, системний підхід, психіч-

ний стан, коефіцієнт рівня гуманності 
школи.

The article is devoted to the problem of improving 
the mental health of schoolchildren in the context 
of the urgent problem of humanizing the func-
tioning of the national post-totalitarian system 
of education as one of the main psycho-traumatic 
factors of the children's psyche. This refers, first 
of all, to ensuring the mental health of the stu-
dents, closely linked to the mental states that 
they mainly experience while in school. Without 
preserving the mental health of the students, it 
is impossible for them to complete their personal 
development, which, as we know, serves as 
the main purpose of the educational reform that 
has begun.
We have conducted a systematic psychological 
and pedagogical study of the problem of human-
ization of national secondary education in 
the context of the world humanistic educational 
movement. The article outlines the theoreti-
cal and methodological principles of the study 
of the process of humanization of school educa-
tion, the main place in which occupies the sys-
tematic approach as a new general scientific 
level of knowledge. It is confirmed that the sys-
tematic psychological and pedagogical approach 
to the process of humanization of the national 
school education implemented in the study is 
an effective methodological and practical means 
of studying complex psychological and pedagog-
ical phenomena: school educational process, 
mental state of the student, etc. The author's 
developed and tested procedure has been 
presented for obtaining quantitative indicators 
of a student's mental state of satisfaction with 
all aspects of the functioning of their school 
and the general level of its humanity, which 
can serve as a practical help to psychologists 
and educators in the process of systematically 
humanistic oriented reform of specific educational 
institutions. It is concluded that the Ukrainian 
educational system is in the process of the most 
prominent humanist oriented reform, because 
at the present stage of human development, 
with its globalization contradictions, humanistic 
education is called to neutralize them by nurtur-
ing mentally healthy, humane, creative and high-
moral personality, able to overcome not only 
international and inter-religious conflicts, but also 
global environmental and social issues.
Key words: mental health, humanization of edu-
cation, systematic approach, mental state, school 
humanity ratio.
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тов, І. Зязюн, Т. Левченко та ін.) як одного 
з основних психотравмувальних чинників 
дитячої психіки, тобто спрямування її, перш 
за все, на забезпечення психічного здоров’я 
учнів, тісно пов’язаного з тими психічними 
станами, які вони переважно переживають 
під час перебування у школі. Наявність зв’язку 
психічного здоров`я з переважаючими психіч-
ними станами суб’єкта випливає навіть із відо-
мого визначення поняття «психічне здоров’я» 
як психічного стану душевного благополуччя, 
що характеризується відсутністю хворобливих 
психічних явищ і адекватною зовнішнім про-
явам регуляцією поведінки та діяльності [1].

Що ж до нашої сучасної школи як можли-
вої соціально зумовленої причини негативних 
психічних станів школярів, то психологи схо-
дяться на думці, що передусім психотравму-
вальною для дитини з моменту початку занять 
стає сама традиційна авторитарна система 
навчання, в якій вона не повноправний актив-
ний суб’єкт навчального процесу, а безправ-
ний пасивний його об’єкт. У такій ситуації 
у школяра виникає безліч проблем і трудно-
щів, пов’язаних з адаптацією до шкільного 
режиму, з перевантаженням та перевтомою, 
із взаємовідносинами з учителями та одноліт-
ками, зі змінами в сімейній обстановці тощо, 
переживання яких спричиняє у нього негатив-
ний/ невротичний психічний стан [2; 3]. При 
цьому слід відзначити, що емоційні порушення 
у дітей, викликані тією чи іншою ситуацією, 
можуть мати тимчасовий характер (початкова 
невротизація), а можуть стати стійкими пси-
хічними розладами з подальшим невротичним 
розвитком особистості [4].

Українська система освіти знаходиться 
в процесі гуманістично орієнтованого реформу-
вання, і дуже важливо, щоб серед багатьох його 
важливих завдань не було загублено найважли-
віше – збереження психічного здоров’я учнів, 
без якого неможливий їхній повноцінний особи-
стісний розвиток. На наше переконання, забез-
печити виконання цього завдання може тільки 
системний психолого-педагогічний підхід до 
розпочатої освітньої реформи. Це пояснюється 
тим, що у другій половині ХХ ст. в усіх галузях 
людського пізнання набули найбільш широкого 
розповсюдження саме системні дослідження, 
що засвідчило наявний процес зміни парадигми 
усього наукового мислення. На зміну стандарт-
ній раціональній концепції методології науки з її 
прагненням до формально-логічних принципів 
прийшли альтернативні системні, у яких увагу 
зосереджено, перш за все, на науково-істо-
ричних даних. Така ситуація в науці призвела 
до визнання появи нового загальнонаукового 
методологічного рівня (системний підхід), який 
зайняв місце між універсальним філософським 
(найвищим) та конкретно науковим, здійснюючи 
продуктивний зв’язок між ними [5].

Постановка завдання. М ета статті –  
обґрунтувати актуальність проблеми збе-
реження психічного здоров’я школярів 
та методологічну ефективність системного 
психолого-педагогічного підходу до процесу 
гуманізації вітчизняної шкільної освіти; пред-
ставити розроблену та апробовану авторську 
процедуру одержання кількісних показників 
рівня гуманності окремо взятої школи та пси-
хічного стану задоволеності учня усіма аспек-
тами її функціонування, які можуть слугувати 
засобами практичної допомоги психологам 
та педагогам у процесі системного гуманіс-
тично орієнтованого реформування конкрет-
них навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведене нами багаторічне 
системне дослідження (розпочалося ще 90-х 
роках ХХ ст., одразу після набуття Україною 
незалежності і можливості будувати демокра-
тичне суспільство) теоретико-методологічних 
та практичних аспектів проблеми гуманізації 
вітчизняної освіти в контексті світового гуманіс-
тичного освітнього руху включало аналіз широ-
кого спектра визначень змісту поняття «гума-
нізація освіти» (Я. Коменський, К. Роджерс, 
Ш. Амонашвілі, В. Євдокимов, В. Луценко, 
С. Гончаренко та ін.), її процесуальних прин-
ципів та напрямів, інших системних характе-
ристик. Найточніше сутність цього явища, як 
нам здається, передає наше системне його 
розуміння як цілеспрямованого, керованого, 
цілісного процесу наближення освіти до гума-
ністичної, тобто такої, що відповідає передусім 
класичним (Сократ, Квінтіліан, Я. Коменський, 
Г. Песталоцці, Г. Сковорода) та сучасним 
(В. Сухомлинський, К. Роджерс, Ш. Амонашвілі) 
критеріям гуманності позиції навчального 
закладу щодо учнів [6].

Як показав наш системний аналіз (структур-
ний, функціональний, компонентний), чотирма 
головними принципами (одночасно й напря-
мами) гуманізації освіти як цілісного процесу 
можна вважати: 1) демократизацію структури 
управління функціонуванням навчальних закла-
дів; 2) перетворення взаємодії вчителя й учнів 
у процесі навчання на засіб їхнього творчого 
психічного саморозвитку; 3) створення умов 
для формування в учнів та вчителів особис-
тості гуманіста, демократа, творця; 4) контроль 
та оптимізацію психофізіологічного стану учнів 
під час занять та всього перебування в школі. 
Кінцевим результатом процесу гуманізації 
освіти повинна стати вітчизняна освітня гума-
ністична система з усіма її навчальними закла-
дами, що мають саме визначені нами специ-
фічні системні характеристики [6; 7].

Зрозуміло, що реалізація кожного з чоти-
рьох принципів/напрямів процесу гуманізації 
освіти сприятиме перебуванню учнів у шко-
лах саме в позитивних психічних станах, тобто 
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зміцненню їхнього психічного здоров’я. Але 
четвертий напрям, як свідчить його назва, 
повинен нести всю повноту професійної від-
повідальності психологів та педагогів за 
контроль і оптимізацію показників психічного 
стану/здоров’я учнів і потребує відповідного 
психологічного інструментарію.

У сферу практичних інтересів вітчизняних 
психологів негативні психічні стани школярів 
попали тільки в середині 80-х років, коли на 
території колишнього СРСР із великим запіз-
ненням починають розвиватися дитяча прак-
тична психологія і психологічна служба сис-
теми освіти. Безумовно, цьому не могла не 
сприяти діяльність ВООЗ, спрямована на все-
бічне вивчення проблеми психічного здоров’я 
дорослих і дітей. Так, у доповіді групи експер-
тів цієї поважної організації «Психічне здоров`я 
та психосоціальний розвиток дітей» (1979 р.) 
на матеріалі досліджень у різних країнах світу 
аналізуються такі причини порушення психіч-
ного здоров’я дітей, як несприятливі соціальні 
чинники, стреси, соматичні захворювання, 
фізичні вади та спричинені ними негативні 
прояви в їх емоційній сфері та поведінці. 

Слід відзначити, що цей аналіз підтвердив 
те, про що писав значно раніше М.Д. Левітов 
(1964 р.), а саме, що емоційні порушення у дітей 
(негативні психічні стани), викликані тією чи 
іншою ситуацією, можуть мати тимчасовий 
характер, а можуть стати стійкими, тобто пси-
хічними розладами, і призвести до соціальної 
дезадаптації. Більше того, експерти зробили 
важливий висновок, що проблеми психічного 
здоров’я дітей порівняно з дорослими мають 
більш прямий зв`язок із навколишнім середо-
вищем, особливо із соціально-психологічною 
ситуацією в сім’ї та школі. Цим вони ще раз 
підтвердили важливість ролі індивідуального 
соціального оточення у формуванні дитячого 
організму та особистості, на що вказував ще 
видатний психолог Л.С. Виготський, навіть 
запропонувавши таке досить ємне та точне 
психологічне поняття, як «соціальна ситуація 
розвитку дитини», найважливішими складни-
ками якої є саме сім’я і школа [8]. 

Але при цьому слід відзначити, що, виходячи 
з класичної концепції неврозів В.М. Мясищева 
[9], школа може виступати масовим психотрав-
мувальним або психозахисним чинником не 
сама по собі, а залежно від ставлення до неї 
учнів, тобто від їхнього стійкого психічного стану 
задоволеності або незадоволеності умовами 
та змістом навчального процесу. Так, нега-
тивне ставлення кожного конкретного учня до 
конкретної шкільної ситуації, пов’язане частіше 
за все з блокуванням його потреби в любові 
та захищеності (шкільна афективна депривація, 
про яку писав і з якою успішно боровся у своїй 
школі В.О. Сухомлинський), може спричинити 
так звані шкільні неврози, які проявляються як 

дезадаптивною поведінкою (неумотивована 
агресивність, страх школи, відмова відповідати 
біля дошки тощо), так і різними психосоматич-
ними захворюваннями (головні болі, бронхі-
альна астма тощо).

При цьому відзначається негативний вплив 
цього стану на процес формування всієї осо-
бистості дитини: втрата чи значне посла-
блення пізнавальних мотивів, небажані зміни 
в інтересах та самооцінці, некраща переоцінка 
цінностей тощо. Звідси, не можна не погоди-
тися з висновками А.I. Захарова, що невроз, 
в основі якого лежить внутрішній конфлікт 
дитини з оточуючим світом, школою, є хворо-
бою передусім її особистості і під час вивчення 
причин кожного конкретного випадку слід 
у першу чергу вивчати сферу ставлень кон-
кретної особистості [10].

Виходячи із цього, саме емпіричне вивчення 
ставлень конкретних учнів до всіх сфер життя 
школи і використання одержаних кількісних 
даних (показників) у подальшому вдоскона-
ленні навчально-виховного процесу та соці-
ально-психологічної атмосфери в школі (їх 
гуманізації) може стати дієвим позитивним екс-
прес-засобом моніторингу психічного стану/
здоров’я учнів та спрямування коригувальних 
психолого-педагогічних дій у належний напрям. 

Розроблені та апробовані в процесі реаліза-
ції нашої системної концепції гуманізації нав-
чання [12; 13; 6] методи кількісного оцінювання 
ставлення учнів до різних сфер життя конкрет-
ної школи та рівня гуманності її навчально-ви-
ховного процесу, процедура одержання яких 
подається нижче, можуть бути особливо акту-
альними і корисними зараз (у контексті роз-
початої гуманістично орієнтованої вітчизняної 
освітньої реформи) для роботи практичних 
психологів школи, керівників шкільних педа-
гогічних колективів та органів освіти, спрямо-
ваної на гуманну мету зміцнення психічного 
здоров`я школярів, майбутнього нашої країни. 

Методика визначення коефіцієнтів  
задоволеності учня школою

Для одержання кількісних показників став-
лення учнів до школи ми розробили власну 
методику визначення комплексного та част-
кових коефіцієнтів їхньої задоволеності шкіль-
ним навчально-виховним процесом експерт-
но-аналітичним методом. Cутність метода 
полягає у визначенні експертним оціню-
ванням коефіцієнтів значущості отриманих, 
у даному разі в результаті анкетування, пара-
метрів для зведення їх у комплексний показ-
ник. До складу методики входять розроблена 
спеціально для учнів середньої школи Анкета, 
яка складається з 18-ти запитань та загаль-
них даних про учня, і алгоритм розрахунків 
часткових коефіцієнтів та комплексного задо-
воленості учня школою (табл. 1).
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Анкета
Учня ____________________________________, 

_____ класу, __________ЗОШ
Шановний учень! Будь ласка, уважно про-

читай кожне запитання і підкресли той варі-
ант відповіді, який збігається з твоєю думкою. 
Наперед дуже вдячні тобі!
1. Скільки років навчаєшся в цій школі? ______
2. В яку зміну зараз навчаєшся?
 а) 1,  б) 2,  в) 3 
3. Скільки днів на тиждень має заняття твій клас?
 а) 5,  б) 6
4. Чи подобається тобі програма (добір пред-
метів) навчання?
 а) так,  б) не дуже,  в) ні
5. Навчання в школі, на твою думку:
 а) дуже складне,  б) складне, 
 в) середньої складності, г) просте. 
6. Навчання в школі, на твою думку:
 а) різноманітне,  б) одноманітне, 
 в) дуже одноманітне.
7. Навчання в школі викликає у тебе:
 а) дуже сильну втому, б) середню втому, 
 в) не викликає втоми.
8. Навчання в школі, на твою думку, потребує:
 а) великої нервової напруги, 
 б) помірної нервової напруги,
 в) ніякої нервової напруги.
9. Чи вважаєш ти навчання в школі цікавим?
 а) так,  б) не дуже,  в) ні
10. Чи задоволений(а) ти умовами навчання 
(класна кімната, парти, бібліотека, туалет, двір 
та. ін.)?
 а) так,  б) не дуже,  в) ні
11. Чи задоволений(а) ти харчуванням у школі?
 а) так,  б) не дуже,  в) ні
12. Як ти оцінюєш стосунки між учнями свого 
класу?
 а) дуже гарні,  б) середні,  в) погані, 
 г) дуже погані
13. Як ти оцінюєш стосунки між учнями різних 
класів?
 а) дуже гарні,  б) середні,  в) погані, 
 г) дуже погані
14. Як ти оцінюєш свої стосунки з учителями?
 а) гарні,  б) нормальні,  в) погані
15. А тепер спробуй оцінити своє навчання 
взагалі. Чи подобається воно тобі?
 а) дуже подобається,  б) подобається, 
 в) байдуже,  г) не подобається, 
 д) дуже не подобається
16. Чи маєш ти бажання змінити свою школу 
на іншу в найближчі рік-два?
 а) ні,  б) не знаю,  в) так
17. Якщо ти маєш бажання змінити свою школу 
на іншу, то на яку? (підкресліть усі пункти, які 
Вам подобаються)
 а) з однією зміною навчання, 
 б) із 5-денним робочим тижнем, 
 в) із вільним вибором предметів,  
 що вивчаються, 

 г) із більш складною програмою 
 навчання, 
 д) із простішою програмою навчання, 
 е) із більш цікавою програмою навчання, 
 ж) із кращими умовами навчання, 
 з) із кращими стосунками між учнями, 
 и) із кращими стосунками між учнями 
та вчителями, 
 к) із професійною орієнтацією. 
18. Уяви собі, що ти розпочинаєш своє шкільне 
навчання, чи вибрав(ла) би ти для цього твою 
теперішню школу?
 а) так,  б) ні,  в) важко сказати

У табл. 1 для кожного запитання відповідної 
групи подається кількість балів на кожний варі-
ант відповіді (а, б, в, г, д), його коефіцієнт зна-
чущості у групі та коефіцієнт значущості cамої 
групи запитань, а також формула визначення 
коефіцієнта відповідного часткового став-
лення до окремої сфери життя школи (задо-
воленості нею) (Кч.задов.). Після визначення 
чотирьох часткових коефіцієнтів задоволено-
сті розраховується комплексний коефіцієнт 
задоволеності (Ккомпл.задов.) учня школою. 
Процедура розрахунків усіх п’яти коефіцієнтів 
представлена під табл. 1. 

Для визначення коефіцієнтів значущості 
параметрів були опитані експерти-психологи 
та педагоги високої кваліфікації. Різний рівень 
кваліфікації експертів ураховувався коефіцієн-
тами поправки, які визначалися за допомогою 
нарахування балів експертам (за кожний рік 
стажу за фахом – 0,5 бали). Цим коефіцієнтом 
ураховувалася вага думки кожного експерта 
у формуванні колегіального рішення щодо 
коефіцієнта значущості параметрів.

Експертам було запропоновано оцінити 
в межах шкали 0–1 внесок кожного параме-
тра та групи параметрів у формування комп-
лексного показника. Із цих оцінок аналітичним 
методом з урахуванням ваги думки кожного 
експерта визначено коефіцієнти значущості 
параметрів та груп параметрів, які внесені 
у відповідні формули для розрахунків частко-
вих і комплексного коефіцієнтів задоволеності 
учня школою (табл. 1).

Процедура обробки заповненої кожним 
конкретним учнем Анкети за допомогою табл. 
1 виглядає так. Кожна відповідь учня на запи-
тання Анкети 4–9, спрямована на з’ясування 
його ставлення до навчального навантаження 
(складність, різноманітність, напруженість, 
цікавість тощо), одержує відповідний бал 
згідно з табл. 1, який підставляється у фор-
мулу для одержання часткового коефіцієнта 
задоволеності учня навчальним навантажен-
ням (Кч задов. № 1). Далі кожна відповідь 
на запитання Анкети 10, 11, спрямована на 
з’ясування ставлення учня до умов навчання 
(класна кімната, парти, бібліотека, харчування 
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тощо), одержує відповідний бал і підставля-
ється у формулу для одержання часткового 
коефіцієнта задоволеності учня умовами нав-
чання (Кч задов. № 2). 

Таблиця 1
Алгоритм визначення часткових 

та комплексного коефіцієнтів 
задоволеності учня школою за Анкетою 

№
 з

а
п

и
та

н
н

я
 

а
н

ке
ти

№
 г

р
у

п
и

 з
а

п
и

т.
, 

н
а

з
в

а
 п

а
р

а
м

е
тр

а
 

в
 ф

о
р

м
у

л
і

Кількість балів по варіан-
тах відповідей (а, б, в, г).

Значення параметрів 
Б1,…..Б18 залежно від 
відповіді на запитання 

(а, б, в, г).

К
о

е
ф

. 
з

н
а

ч
у

щ
о

с
ті

 
гр

у
п

и
 з

а
п

и
та

н
ь

, 
з

а
п

и
та

н
н

я
. 

0

0
,2

5

0
,3

3

0
,5

0
,6

6

0
,7

5

1

№ 1. Ставлення до навчання 0,35
1. Б4 в б а 0,1
2. Б5 а б в г 0,1
3. Б6 в б а 0,1
4. Б7 а б в 0,3
5. Б8 а б в 0,3
6. Б9 в б а 0,1

Кч задов. №1 навантаженням = 0,1*Б4+ 
+0,1*Б5+0,1*Б6+0,3*Б7+0,3*Б8+0,1*Б9

№ 2. Ставлення до умов навчання 0,1
1. Б10 в б а 0,6
2. Б11 в б а 0,4

Кч задов. №2 умовами навчання =  
=0,6*Б10+0,4*Б11

№ 3. Ставлення до соціально-пси-
хологічної атмосфери 0,25

12. Б12 г в б а 0,45
13. Б13 г в б а 0,1
14. Б14 в а 0,45

Кч задов.№3
 
психологічним кліматом =  

=0,45*Б12+0,1*Б13+0,45*Б14
№ 4. Ставлення до навчання 0,3

15. Б15 д г в б а 0,3
16. Б16 в б а 0,2

17. Б17

за відповіді ТАК від 
1 віднімаємо 0,1 за 
кожну помітку при 

підзапитаннях (а.....к)

0,2

18. Б18 б в а 0,3
Кч задов. №4 навчанням = 

0,3*Б15+0,2*Б16+0,2*Б17+0,3*Б18
Комплексний коефіцієнт задоволеності  

школою обчислюється за формулою:
Ккомпл. задов.школою = 0,35 * Кч задов. 

№1 навант. + 0,1* Кч задов
.
№2 умовами навч. +  

+0,25 * Кч задов.№3 пс.кліматом + 0,3 *  
*Кч задов.№4 навчанням = 0,35 * (0,1*Б4 +  

+0,1*Б5 + 0,1*Б6 + 0,3*Б7 + 0,3*Б8 + 0,1*Б9) + 
+ 0,1* (0,6*Б10 + 0,4*Б11) + 0,25 * (0,45*Б12 +  

+0,1*Б13 + 0,45*Б14) + 0,3 * (0,3*Б15 +  
+0,2*Б16 + +0,2*Б17 + 0,3*Б18)

Аналогічно визначаються бали за кожну від-
повідь на запитання Анкети 12–14 (ставлення 
до міжособистісних стосунків) та на запитання 
15–18 (ставлення до навчального процесу) 
і підставляються відповідно у формули для 
одержання часткових коефіцієнтів задоволе-
ності учня шкільним соціально-психологічним 
кліматом (№ 3) та навчальним процесом (№ 4). 
У табл. 1 подано формулу одержання комплек-
сного коефіцієнта задоволеності учня школою: 
з часткових коефіцієнтів та по всіх запитаннях 
Анкети. Кількісний діапазон усіх коефіцієнтів 
від 0 до 1 (дуже низький рівень – 0–0,24; низь-
кий – 0,25–0,49; середній – 0,5–0,74; висо-
кий – 0,75–1,0).

За необхідності ця методика може бути вико-
ристана для одержання, безумовно, корисних 
даних про рівень задоволеності школою бать-
ків учнів, для чого треба в Анкеті тільки змінити 
звернення до учня на звернення до батьків.

Методика визначення коефіцієнта  
задоволеності учня спілкуванням  

з учителем
У розробленій нами методиці, яка є моди-

фікацією тесту «Вчитель – учень» [11, с. 256], 
використовується анкета з 24 запитань, що 
виявляють ставлення учня до вчителя за трьома 
параметрами (по вісім питань): гностичному 
(рівень компетентності вчителя), емоційному 
(рівень симпатії учня до вчителя), поведінко-
вому (реальна взаємодія вчителя з учнем).

Тест «Вчитель – учень» передбачає, що кожне 
запитання, відповідь на яке збігається з клю-
чем тесту, оцінюється в один бал. Для гностич-
ного компонента це запитання 1, 4, 7, 10, 19, 
22 («так») та запитання 13, 16 («ні»), для емоцій-
ного компонента – 8, 11, 14, 23 («так»), 2, 5, 17, 
20 («ні»), для поведінкового компонента – 3, 6, 
12, 18 («так») та запитання 9, 15, 21, 24 («ні»).

У нашій модифікації методики ми зберегли 
цей алгоритм розрахунку показників за кож-
ним із трьох компонентів, але доповнили його 
алгоритмом одержання комплексного коефі-
цієнта задоволеності (Кзадов.) учня спілкуван-
ням з учителем, розробленим експертно-а-
налітичним методом для молодших школярів, 
підлітків та старшокласників (табл. 2). 

У табл. 2 подано одержані експертним 
методом коефіцієнти значущості кожного 
з трьох компонентів тесту для кожної вікової 
групи і формули для розрахунку відповідних 
комплексних показників задоволеності учня 
спілкуванням з учителем. Це значно розширює 
практичні можливості методики, бо вихідний 
її варіант не рекомендувався для молодших 
школярів. Кількісний діапазон коефіцієнтів 
задоволеності учня спілкуванням з учителем – 
від 0 до 1 (дуже низький рівень – 0–0,24; низь-
кий – 0,25–0,49; середній – 0,5–0,74; висо-
кий – 0,75–1,0.) 
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Таблиця 2
Алгоритм визначення коефіцієнта  
задоволеності учня спілкуванням  

з учителями

№
 п

а
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а

Н
а

з
в

а
 п

а
р

а
м

е
-

тр
а

З
н

а
ч

е
н

. 
п

а
р

а
-

м
е

тр
а

Коеф. значущості 
пар-ра для різ-

них вікових груп 
(класів)
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л
о
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ш
и
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-
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іх

с
та

р
-

ш
и

х

1 Гностичний 
параметр Бг 0,1 0,2 0,4

2 Емоційний 
параметр Бе 0,4 0,4 0,2

3 Поведінковий 
параметр Бп 0,5 0,4 0,4

Тоді, враховуючи коефіцієнт нормування 
8 по 8-ми запитаннях анкети для визначення 
кожного параметра:

Кзадов.вчителями (мол.кл) =  
= 0,1*Бг/8 + 0,4*Бе/8 + 0,5*Бп/8

Кзадов.вчителями (сер.кл) =  
= 0,2*Бг/8 + 0,4*Бе/8 + 0,4*Бп/8
Кзадов.вчителями (старш.кл) =  
= 0,4*Бг/8 + 0,2*Бе/8 + 0,4*Бп/8

Методика визначення коефіцієнта  
гуманності школи

Наша практика досліджень психічних станів 
школярів із метою пошуків шляхів зміцнення 
їхнього психічного здоров’я показала корис-
ність використання такої запропонованої нами 
умовної комплексної характеристики школи, 
як «гуманність навчально-виховного процесу 
школи». Розроблена нами методика визна-
чення коефіцієнта гуманності школи перед-
бачає зведення в один комплексний показник 
усіх представлених вище середніх кількісних 
показників (задоволеності школою з боку 
учнів та батьків, середніх психологічних показ-
ників таких професійно важливих якостей усіх 
вчителів школи, як емпатія, високий рівень за 
тестом I. Юсупова та агресивність, низький 
рівень – за тестом А. Ассингера і показника 
соціально-психологічного клімату в педаго-
гічному колективі школи [11, с. 319]) експерт-
но-аналітичним методом (табл. 3). 

Таблиця 3
Алгоритм визначення коефіцієнта 

гуманності школи

№ 
пара-
метра

Назва параметра  
з його К

Коеф. 
значущості 
параметра

1 2 3
1 К агресивності вчителів 0,05
2 К емпатії вчителів 0,15

1 2 3

3 К соц.-псих. клімату 
у пед. кол-ві 0,2

4 К задов. учнів учителями 0,3
5 К задов. учнів школою 0,2
6 К задов. батьків школою 0,1

Тоді:
Кгуманності школи = -0,05 * Кагр. +  

+ 0,2 * Кемп. + 0,05 * Кпс.кл +  
+ 0,5 * Кзадов. учнів учителями. +  

+ 0,1 * Кзадов. учнів школою +  
+ 0,1 * Кзадов. батьків школою,

де: =
60
À

Êàãð , де А – показник рівня агре-

сивності вчителів;
60 – нормуючий коефіцієнт до шкали 0–1;

=
90
Å

Êåìï , де Е – показник рівня емпатій-

ності вчителів;
90 – нормуючий коефіцієнт до шкали 0–1;

+
=

39
. .

78
Ì

Êïñ êë , де М – показник псих. клі-

мату; 
39; 78 – нормуючі коефіцієнти до шкали 0–1.
У табл. 3 представлено коефіцієнти зна-

чущості кожного із шести параметрів у комп-
лексному показнику, одержані експертним 
шляхом, та формулу для визначення самого 
комплексного показника гуманності навчаль-
но-виховного процесу школи. Кількісний діа-
пазон показника – від 0 до 1 (дуже низький 
рівень – 0–0,24; низький рівень – 0,25–0,49; 
cередній рівень – 0,5–0,74; високий рівень – 
0,75–1,0).

Розроблені методики й одержувані 
з їх допомогою показники пройшли апробацію 
у трьох школах міста Рівного (умовно школи 
№№ 1, 2, 3). Результати дослідження пред-
ставлено в табл. 4. 

Таблиця 4
Комплексні показники рівня гуманності 

досліджених шкіл
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школи
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№ 1 0,5 0,55 0,6 0,65 0,67 0,7 0,63
№ 2 0,49 0,59 0,3 0,7 0,69 0,57 0,58
№ 3 0,5 0,51 0,9 0,67 0,74 0,72 0,71

Аналіз даних табл. 4 показує, що комп-
лексні показники рівня гуманності всіх трьох 

Таблиця 3 (закінчення)
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шкіл, в яких інтегрується, доповнюється і дещо 
об`єктивується в проекції на шкільну соціаль-
ну-психологічну атмосферу одержана в попе-
редніх показниках інформація про ставлення 
учнів та їхніх батьків до школи, знаходяться 
в середньому кількісному діапазоні, але все ж 
на різних позиціях. Школа № 3 – на межі з висо-
ким рівнем, школа № 2 – ближче до низького, 
а школа № 1 – на стійкому середньому рівні. 
Цей факт свідчить про те, що педколектив 
саме школи № 3, в якому зафіксовано найви-
щий коефіцієнт психологічного клімату (0,9), 
найбільшою мірою здійснює психозахисну 
функцію щодо психічного здоров’я учнів.

Таким чином, розроблені й апробовані нами 
кількісні методи вивчення ставлення (психіч-
ний стан задоволеності) учнів та їхніх батьків 
до різних аспектів шкільного життя, гуманно-
сті навчально-виховного процесу допомага-
ють не тільки констатувати наявний кількісний 
рівень відповідних показників, що саме по собі 
дуже корисно, а й визначати напрями спряму-
вання зусиль керівників освіти, педагогічних 
колективів та шкільних психологів щодо поліп-
шення існуючої ситуації в школі і зміцнення 
психічного здоров`я учнів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Українська освітня система знаходиться 
у процесі найвірнішого гуманістично орієн-
тованого реформування, бо на сучасному 
етапі розвитку людства з його глобалізаці-
йними суперечностями саме гуманістична 
освіта покликана нейтралізувати їх шляхом 
виховання психічно здорової, гуманної, твор-
чої, високоморальної особистості, здатної 
подолати не тільки міжетнічні та міжрелігійні 
конфлікти, а й глобальні екологічні та соці-
альні проблеми. Дуже важливо, щоб серед 
багатьох важливих завдань вітчизняної освіт-
ньої реформи не було загублено найважли-
віше – збереження психічного здоров’я учнів, 
без якого неможливий їхній повноцінний осо-
бистісний розвиток.

Проблеми психічного здоров’я дітей порів-
няно з дорослими мають більш прямий зв’я-
зок із навколишнім середовищем, особливо 
із соціально-психологічною ситуацією у сім’ї 
та школі, з тими психічними станами, в яких 
переважно вони там перебувають. Школа 
може виступати масовим психотравмуваль-
ним або психозахисним чинником не сама 
по собі, а залежно від ставлення до неї учнів, 
тобто від їхнього стійкого психічного стану 
задоволеності або незадоволеності умовами 
та змістом навчального процесу.

Реалізований у проведеному нами дослі-
дженні системний психолого-педагогічного 
підхід до процесу гуманізації вітчизняної 
шкільної освіти зарекомендував себе як ефек-
тивний методологічний та практичний засіб 
вивчення складних психолого-педагогічних 

явищ: психічного стану учня, навчально-ви-
ховного процесу школи тощо.

Розроблені й апробовані нами кількісні 
показники рівня гуманності окремо взятої 
школи та психічного стану задоволеності учня 
усіма аспектами її функціонування можуть 
слугувати ефективними засобами прак-
тичної допомоги психологам та педагогам 
у процесі системного гуманістично орієнто-
ваного реформування конкретних навчальних 
закладів за умови дотримання представленої 
в статті авторської процедури розрахунків.

Перспективу подальшої науково-дослід-
ницької роботи вбачаємо в продовженні роз-
робленні ефективних засобів практичної 
допомоги психологам та педагогам у про-
цесі системного гуманістично орієнтованого 
реформування конкретних навчальних закла-
дів системи освіти України. 
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Постановка проблеми. Будь-яка профе-
сійна діяльність має свій набір якостей, але 
зазвичай виділяють і певні багатофункціо-
нальні професійні якості, необхідні для здійс-
нення професійної діяльності, такі як самостій-
ність, надійність і відповідальність. У наукових 
розвідках пропонуються різні теоретико-ме-
тодологічні підходи до розробки поняття «від-
повідальність», які, своєю чергою, складають 
підґрунтя для визначення поняття «особи-
стісно-професійна відповідальність поліцей-
ських». 

Відповідальність є основною якістю осо-
бистості, яка концентрує в собі усвідомле-
ний особистістю обов’язок, та виявляється її 

моральною рисою (К. Абульханова-Славська, 
М. Боришевський, М. Дригус, Л. Кольберг, 
Г. Костюк, М. Левківський, К. Муздибаєв, 
Ж. Піаже, Дж. Роттер, М. Савчин, Л. Татомир, 
В. Франкл). У наукових психологічних розвід-
ках відповідальність найчастіше розуміється 
як форма контролю суб’єкта за власною діяль-
ністю з точки зору виконання ним прийнятих 
норм і правил [2].

У роботі Мя’сникової Н.В. визначено три 
виміри відповідальності: онтологічний, аксіо-
логічний, праксиологічний. Авторка аналізує 
проблему безвідповідальності за допомогою 
введення поняття «осередки затухання» від-
повідальності в ситуації затухання чи відсут-

соціальні уявлення ПоліцейськиХ  
як складова ЇХ осоБистісно-ПроФесійноЇ відПовідальності 
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Of ThEIr PErSONAl ANd PrOfESSIONAl rESPONSIBIlITy

УДК 159.9
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соколов о.а.
старший викладач кафедри тактичної 
та спеціальної фізичної підготовки
Харківський національний університет 
внутрішніх справ

У роботі зазначено, що відповідальність 
є основною якістю особистості, яка кон-
центрує в собі усвідомлений особистістю 
обов’язок та виявляється її моральною 
рисою. Для функціонування відповідально-
сті важливе значення мають моральні кон-
структи свідомості як специфічні засоби 
моральної інтерпретації реальності, через 
призму яких суб’єкт сприймає дійсність 
і себе в ній. З іншого боку, відповідальність 
не може існувати без волі, що є психічним 
механізмом духовного саморозвитку особи-
стості як практична сторона психіки, що 
включає самоаналіз власного стилю співро-
бітництва з іншими людьми, розвиток здат-
ності планування, цілепокладання, працьо-
витості та вольового породження спільних 
результативних життєвих актів. У цьому 
контексті особливим мотивом людських 
вчинків, який відрізняється від усіх інших, 
виступає особистісно-професійна відпові-
дальність як лише притаманна людині влас-
тива риса ідеальності, що сприяє мораль-
ному розвитку особистості і не перетворює 
відповідальність у засіб досягнення корисних 
цілей.
У сучасних соціокультурних умовах профе-
сійно значуща якість «відповідальність» 
визначається як один з факторів оптимізації 
професійної діяльності фахівців, найважливі-
ший компонент структури особистості, 
що сприяє підвищенню якості його про-
фесійної діяльності. У контексті вивчення 
відповідальності поліцейських наголошу-
ється на доцільності вести мову саме про 
особистісно-професійну відповідальність, 
яка суб’єктивується у соціально-психологіч-
них уявленнях фахівців. У роботі емпірично 
виявлено особливості уявлень щодо причин 
відповідальної та безвідповідальної пове-
дінки у патрульних поліцейських первинної 
та вторинної професіоналізації.
ключові слова: особистісно-професійна 
відповідальність, соціально-психологічні 

уявлення, відповідальна та безвідповідальна 
поведінка, первинна та вторинна професіо-
налізація.

The paper states that responsibility is the main 
quality of a person, which concentrates the duty 
perceived by the person and is manifested by 
his/her moral trait. For the functioning of respon-
sibility, the moral constructs of consciousness 
are important as specific means of moral inter-
pretation of reality, through the prism of which 
the subject perceives reality and himself in it. On 
the other hand, responsibility cannot exist with-
out will, which is a mental mechanism of spiritual 
self-development of the individual as a practical 
side of the psyche, which includes self-analysis 
of one's own style of cooperation with other peo-
ple, In this context, a special motive of human 
actions, which differs from all others, is personal 
and professional responsibility as only inherent 
in human inherent trait of ideality, which contrib-
utes to the moral development of the individual 
and does not turn responsibility into a means to 
achieve useful goals.
In modern socio-cultural conditions, profession-
ally significant quality of "responsibility" is defined 
as one of the factors optimizing the professional 
activities of professionals, the most important 
component of the personality structure, which 
contributes to improving the quality of his pro-
fessional activity. In the context of studying 
the responsibility of police officers, it is empha-
sized that it is expedient to talk about personal 
and professional responsibility, which is sub-
jected in the socio-psychological ideas of profes-
sionals. The paper empirically reveals the pecu-
liarities of representations about the causes 
of responsible and irresponsible behaviour in 
patrol police officers of primary and secondary 
professionalization.
Key words: personal and professional respon-
sibility, socio-psychological ideas, responsible 
and irresponsible behaviour, primary and sec-
ondary professionalization.
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ності відповідальності. Цікавим є також підхід 
Мя’сникової Н.В. до феномену відповідально-
сті як до елементу сучасних соціальних прак-
тик, детермінованих швидкоплинністю реаль-
ності, новими технологіями [13].

М. Савчин визначає відповідальність як 
найбільш загальну властивість особистості, 
яка об’єднує в собі компоненти афективномо-
тиваційної, інтелектуальної та діяльніснопове-
дінкової сфер людини як тілеснодушевно-ду-
ховної цілісності. Як зазначає науковець, для 
функціонування відповідальності важливе зна-
чення мають моральні конструкти свідомості 
як специфічні засоби моральної інтерпретації 
реальності, через призму яких суб’єкт сприй-
має дійсність і себе в ній [15, с. 28-29]. 

І. Бех зазначає, що відповідальність не може 
існувати без волі, що є психічним механізмом 
духовного саморозвитку особистості як прак-
тична сторона психіки, що включає самоана-
ліз власного стилю співробітництва з іншими 
людьми, розвиток здатності планування, 
цілепокладання, працьовитості та вольового 
породження спільних результативних життє-
вих актів, що знімає сумніви про власне місце 
в житті [4].

За Іваном Огієнком, у морально-духовному 
вимірі відповідальність регулюється на рівні 
індивіда двома детермінантами: вірою в Бога 
і власною совістю. Остання дозволяє людині 
у прагненні наближення до найвищого ово-
лодіння такою волею, яка забезпечує гармо-
нію індивіда з власним сумлінням і таланом.  
І. Огієнко трактує почуття обов’язку як вну-
трішнє спонукання кожного громадянина [10].

Предметом морально-етичної відповідаль-
ності за Є. Мануйловим є збереження можли-
вості людського існування в майбутньому, що 
у множині потенційних становищ у більшій мірі 
відповідає наслідкам дій, хоча не виключає 
і результат. Інстанцією морально-етичної від-
повідальності можуть бути трансцендентальна 
сутність (наприклад, Бог, як у етиці Канта або 
Джеймса та ін.), ідеальний суб’єкт (майбутнє 
людство), індивід і група як сукупність індиві-
дів, час відповідальності – безкінечний, без-
перервний, минулий, сучасний та майбутній. 
Простір відповідальності не локалізовано. На 
думку автора, індивідуальну моральну відпові-
дальність фахівець як суб’єкт відповідальності 
несе через власне самовизначення в певній 
професійній сфері [9].

Особливим мотивом людських вчинків, 
який відрізняється від усіх інших, за І. Бехом, 
є особистісно-професійна відповідальність 
як лише притаманна людині властива риса 
ідеальності, що сприяє моральному розвитку 
особистості і не перетворює відповідальність 
у засіб досягнення корисних цілей [4].

У сучасних соціокультурних умовах профе-
сійно значуща якість «відповідальність» визна-

чається як один з факторів оптимізації про-
фесійної діяльності фахівців, найважливіший 
компонент структури особистості, що сприяє 
підвищенню якості його професійної діяльно-
сті. Як показала практика, відповідальна пове-
дінка особистості не формується саме собою 
на основі підвищення загальноосвітнього 
і загальнокультурного рівня. На сьогоднішній 
день ми можемо констатувати, що в процесі 
професійної діяльності загострюються проти-
річчя між зростанням вимог до якості фахівців 
для певної системи діяльності та можливос-
тями, рівнем відносини, підготовленості спів-
робітників до своєї професійної діяльності. 
Цей факт дозволяє виділити, на наш погляд, 
основні проблеми, що становлять основу про-
фесійної відповідальності, яким приділяється 
серйозна увага: визначення якісних кваліфі-
каційних характеристик суб’єкта діяльності; 
сукупність необхідних професійних і загаль-
нокультурних компетенцій, необхідних для 
здійснення даної конкретної професійної 
діяльності; розробка та обґрунтування техно-
логії підготовки, саморозвитку співробітників, 
що беруть участь у професійній діяльності. 
На стадії професійної освіти і професійного 
навчання рівень професійної відповідально-
сті становить основу професійного самови-
значення і формування готовності фахівців до 
професійної діяльності. Центральною пробле-
мою на цій стадії є формування системи соці-
ально і професійно орієнтованих знань, умінь 
і навичок, професійних і загальнокультурних 
компетенцій, а також розвиток у співробітни-
ків професійно важливих якостей і здібностей. 
Психологи професійні якості вважають одним 
з елементів структури особистості, що визна-
чає продуктивність її діяльності. 

О.Патинок пікреслює, що відповідальність 
є властивістю розвинутої особистості, яка 
безпосередньо пов’язана із свободою вибору 
у поведінці людини, є вирішальною у само-
реалізації й самоактуалізації особистості 
[14, с.176].

Т.С. Гурлєва констатує, що відповідальність 
як одна з основних характеристик життєвої 
стратегії, впливає на ефективність реалізації 
людиною своїх життєвих цілей, на задоволе-
ність особистісним існуванням. Здатність при-
йняти на себе відповідальність перед собою 
за безпосереднє втілення смислу в життя 
є відмінною рисою реалізації цього смислу  
[5, с. 70].

Як вказує Г.С. Малигіна, відповідальність 
розглядають як окрему психологічну катего-
рію, основою якої виступає дана особистісна 
риса, або як різні категорії: почуття відпові-
дальності, властивість особистості, можли-
вості відповідати, готовність (установки) до 
відповіді, риси характеру тощо. Відповідаль-
ність завжди пов’язана з ухваленням рішення, 
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з вибором людини, з її діяльністю, конкретним 
вчинком або відмовою від такого[8, с.53].

Т. Ю. Ушакова вважає, що відповідаль-
ність становить складно організоване, цілісне 
психологічне явище, що виявляється в усві-
домленні та контролі здійснюваних вчинків  
(а також їх причин та наслідків), що стосуються 
як власного життя, так і інших людей, світу 
в цілому [17, с. 109]. 

Як зазначає А.О. Липка, професійна відпо-
відальність являє собою інтегральну соціаль-
но-психологічну характеристику особисто-
сті, котра сприяє якісному і продуктивному 
виконанню нею професійних зобов’язань 
й обов’язків, та водночас виступає як готов-
ність відповідати за результати власних зусиль 
[7, с. 8].

На думку Л. Дементій, готовність особи-
стості до відповідальності, спрямованість на 
прийняття відповідальності на себе, виступа-
ють найважливішими умовами особистісної 
відповідальності [6]. Однією з найважливіших 
особистісних передумов відповідальності 
є установка суб’єкта на те, що він буде відпо-
відальною особою ще до початку здійснення 
діяльності, свого роду готовність до відпо-
відальності, прагнення взяти її на себе. Як 
констатує авторка, такого роду готовність 
є досить стійкою особистісною особливістю, 
яка, як правило, проявляється у всіх життєвих 
ситуаціях і характеризує суб’єкта з точки зору 
того, чого чи кому спочатку приписується від-
повідальність в певних умовах [6]. 

Проблема відповідальності особистості 
є багатоаспектною і, відповідно, вона дослі- 
джувалася вченими різних напрямків філосо-
фами, психологами, соціологами, педагогами, 
юристами. Відповідальність – це категорія, 
яка стосується різних сторін життя людини, і, 
відповідно до цього, прийнято виділяти різні 
її види: моральну, професійну, кримінальну, 
особисту, внутрішню. У контексті вивчення 
відповідальності поліцейських доцільно, на 
нашу думку, вести мову саме про особистіс-
но-професійну відповідальність, яка суб’єкти-
вується у соціально-психологічних уявленнях 
фахівців. За С. Московічі, соціальні уявлення 
це «універсальний соціально-психологічний 
феномен, що включає всі форми пізнання», що 
поєднує «ідеї, думки, образи і знання, якими 
спільно користуються члени колективу (спіль-
ноти)» [11]. 

Д. Жоделе вважає соціальні уявлення 
«формою пізнання соціальної дійсності» [20]. 
Подвійна психосоціальна сутність уявлень, 
пише Д. Жоделе, виявляється в повсякден-
ній практиці людей за допомогою специфіч-
них функцій [21]. По-перше, соціальні уяв-
лення виконують роль «ідентифікаторів», що 
дозволяють відносити «інших» до конкретної 
соціальної групи. Вони несуть із собою ті чи 

інші визначення об’єкта, що є зрозумілими 
для членів цієї групи; ці визначення склада-
ються в «спільне бачення реальності, прита-
манне групі, яке може не збігатися або супе-
речити поглядам, прийнятим в інших групах. 
Своєрідне бачення реальності спрямовує дії 
і взаємозв’язок членів даної групи». По-друге,  
соціальні уявлення виконують інтерпрету-
вальну функцію, регулюючи стосунки індивідів 
один з одним і з навколишнім світом, визна-
чаючи їх поведінку та комунікативні зв’язки. 
По-третє, володіючи когнітивною функцією, 
вони насичують соціальний світ індивіда відпо-
відними афективними та нормативними еле-
ментами, сприяючи інтеріоризації «належного» 
досвіду, моделей поведінки і мислення [19].

Д. Жоделе стверджує, що категорія «соці-
альне уявлення» «позначає специфічну форму 
пізнання, а саме знання здорового глузду, 
зміст, функції і відтворення якого є соціально 
обумовленими. У більш широкому плані 
соціальні уявлення є властивостями буден-
ного практичного мислення, спрямованими 
на освоєння та осмислення соціального, 
матеріального та ідеального оточення. Як 
такі, вони мають особливі характеристики 
в області організації змісту, ментальних опе-
рацій та логіки. Соціальна детермінованість 
змісту та самого процесу уявлення зумовлені  
контекстом і умовами їх виникнення, кана-
лами циркуляції, нарешті, функціями, які вони  
виконують у взаємодії зі світом та іншими 
людьми» [20].

 Мета роботи — виявити особливості уяв-
лень щодо причин відповідальної та безвідпо-
відальної поведінки у патрульних поліцейських 
первинної та вторинної професіоналізації.

Виклад основного матеріалу. Вибірку 
склали інспектори Національної поліції Укра-
їни з різним стажем роботи. Досліджувана 
вибірка – 48 інспекторів: 1 група – 24 інспек-
тори зі стажем роботи 5 та більше років в сис-
темі МВС, 2 група – 24 інспектори зі стажем 
роботи до 5 років .

Досліджуваним було запропоновано напи-
сати проективний твір та відповісти в ньому на 
запитання “В чому вони вбачають причини від-
повідальної та безвідповідальної поведінки?”

Отримані текстові матеріали були обро-
блені із використанням контент-аналізу.

Для статистичної обробки даних було 
застосовано кутове перетворення Фішера. 

Частота вияву уявлень щодо причин відпо-
відальної поведінки наведені у таблиці 1.

Частота відповідей, що були віднесені 
до категорії «Бажання ефективно вирішу-
вати завдання» у першій групі склав 70,8%, 
у другій групі цей показник дорівнював 21,4%. 
Отримані достовірні відмінності між групами, 
при − емп=3,08, р≤0,01. Це свідчить про те, 
що досліджувані першої груп розцінюють 
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відповідальність як інструмент ефективної  
діяльності. 

Частота відповідей, що були віднесені до 
категорії відповідей «Можливість негативних 
санкцій» у першій групі становить 33,3%, у дру-
гій – 58,3%. Отримані достовірні відмінності 
між групами, при ϕ емп = 1,76, р≤0,05. Тобто 
респонденти другої групи уявляють відпові-
дальність обов’язок, який повинен виконувати 
кожний громадянин своєї країни та знати про 
кару за свої вчинки.

Це застосування до винної особи примусо-
вих заходів за вчинене правопорушення. Це, 
на їх думку, ї спонукає людей до відповідаль-
ності. 

Показник за категорією відповідей «Довести 
свою професійну спроможність та компетент-
ність» у першій групі склав 8,3%, у другій групі 
цей показник дорівнював 62,5%. Отримані 
достовірні відмінності між групами, при ϕ емп 
= 4,29, р≤0,01. Тобто досліджувані другої групи 
вважають, причиною відповідальної поведінки 
є бажання заслужити повагу оточуючих, дове-
сти, що респонденти можуть досягти постав-
леної мети та бути компетентними й успіш-
ними професіоналами. Частота прояву уявлень 
досліджуваних щодо причин безвідповідальної 
поведінки надана у таблиці 2.

Частота відповідей, що були віднесені до 
категорії відповідей «Недостатня мотивова-
ність» у першій групі становить 4,2%, у дру-
гій – цей показник дорівнював 31,8%. Отри-

мані вірогідні відмінності між групами, при 
ϕемп=2,66, р≤0,01. Таким чином, досліджувані 
другої групи вважають, що люди проявляють 
безвідповідальність завдяки недостатній вмо-
тивованості та відсутності спонукання до від-
повідальної поведінки. 

Показник за частотою вияву відповідей, що 
були віднесені до категорії "Байдужість до того, 
що відбувається навколо" у першій групі склав 
37,5%, у групі – 12,5%. Отримані достовірні від-
мінності між групами, при − емп= 2,06, р≤0,05. 
Таким чином, досліджувані першої групи при-
чинами прояву безвідповідальність вважають 
байдужість людей до навколишнього світу. 

Висновки. Стосовно уявлень про причини 
прояву відповідальності досліджувані першої 
групи вірогідно частіше використовують відпо-
віді, що відбивають розуміння відповідальності 
як своєрідного інструменту підвищення ефек-
тивності діяльності, тоді як у другій групі біль-
шою є частка відповідей, котрі свідчать, що для 
цих респондентів регулятором відповідально-
сті виступають негативні санкції та прагнення 
довести та підтвердити імідж компетентного 
фахівця. Безвідповідальна поведінка, за дум-
кою представників першої групи породжується 
байдужістю до людей, суспільства та світу 
в цілому. На відміну від цього, досліджувані 
другої групи причиною безвідповідальності 
вважають недостатню вмотивованість відпо-
відальної поведінки, здійснення якої потребує 
додаткової стимуляції.

Таблиця 1 
Частота вияву відповідей на питання: « Причини відповідальної поведінки» (%)

Категорії відповідей 1 група 2 група ϕ p
Як наслідок виховання 83,3 75 0,71 -

Необхідність в самоствердженні 16,7 8,3 0,89 -

Орієнтованість на схвалення оточуючих 37,5 45,8 0,88 -

Бажання ефективно вирішувати завдання 70,8 21,4 3,08 0,01

Відповідати вимогам суспільства 54,2 63,6 0,64 -

Можливість негативних санкцій 33,3 58,3 1,76 0,05
Довести свою професійну спроможність 

та компетентність 8,3 62,5 4,29 0,01

Таблиця 2
Частота різних відповідей на питання: « Причини безвідповідальної поведінки» (%)

Категорії відповідей 1 група 2 група ϕ p
Наслідок виховання 33,3 16,7 1,34 -

Інфантилізм як особистісна риса характеру 20,8 25 0,36

Недостатня мотивованість 4,2 31,8 2,66 0,01
Байдужість до того, що відбувається навколо 37,5 12,5 2,06 0,05

Наявність лінощів 8,3 16,7 0,89
Як вираз протесту, проти суспільної думки 16,7 20,8 0,95

Невпевненість у своїх здібностях 
як наслідок уникнення відповідальності 50 41,7 0,57
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